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                                                    QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên quản lý nhà nước, Đảng và đoàn thể nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2022 

_______________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định 

ngân sách cho các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

bao gồm: 

1. Dự toán chi thường xuyên theo biên chế công chức trong cơ quan hành 

chính được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao để tự chủ, bao gồm: 

- Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các 

cơ quan: khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin, tuyên truyền, liên 

lạc, công tác phí, hội nghị, tổng kết, vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công 

cộng. 

- Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: 

duy trì hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử; chi hỗ trợ hoạt động cho 

công tác Đảng, đoàn thể. 

- Chi tiền lương, tiền công lao động và chi hoạt động cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng (bao gồm cả lao động hợp đồng theo Nghị định số 
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68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp). 

- Kinh phí sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và bảo dưỡng 

thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng; kinh phí mua sắm, thay thế trang 

thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức theo quy định. 

 2. Dự toán bổ sung theo kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, bao gồm: 

Các khoản chi nghiệp vụ theo kế hoạch được duyệt hàng năm: đoàn ra, 

đoàn vào; xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

(bao gồm: thẩm định, kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản 

quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật); hoạt động kiểm tra, giám sát; chi trích Quỹ tiền thưởng 

theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; hội nghị khác, giao ban vùng; bảo trì trụ 

sở làm việc; tập huấn công tác hành chính; hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh 

tra; hỗ trợ công tác Đảng của Bộ và các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm.  

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo). 

3. Định mức tại khoản 1 và 2 Điều này, không bao gồm: 

- Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương (bao gồm cả 40% mức 

lương hiện hưởng ở trong nước của cán bộ, công chức, người lao động được cử 

đi học tập, công tác ở nước ngoài theo quy định). 

- Các khoản chi đặc thù chung: đóng niên liễm; hội nghị quốc tế và quốc 

gia được cơ quan có thẩm quyền quyết định; chi hoạt động của các Ban chỉ đạo, 

Ban điều phối, tổ công tác liên ngành, các Ủy ban, các Hội đồng được Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc giao Bộ quyết định thành lập. Tùy 

thuộc nhu cầu phát sinh hàng năm có thể phát sinh: kinh phí đối ứng của các dự 

án; chi thuê trụ sở; chi mua ô tô, sửa chữa lớn trụ sở; kinh phí mua sắm trang 

thiết bị, phương tiện làm việc theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác: chi cho Lãnh 

đạo Bộ tham gia các đoàn công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ; 

cấp quyền khai thác khoáng sản; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản, tài nguyên nước, hồ sơ giao khu vực biển; tinh giản biên chế; kinh 

phí xây dựng Luật; chi trang phục theo quy định và các khoản chi không thường 

xuyên khác được cấp có thẩm quyền quyết định phát sinh trong năm.  

Điều 2. Căn cứ định mức thường xuyên quy định tại khoản 1, Điều 1 nêu 

trên; số biên chế hành chính được giao và đặc điểm hoạt động quản lý của các 

đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp II phân bổ định mức dự toán chi 

thường xuyên cho các đơn vị cấp III trực thuộc làm căn cứ phân bổ dự toán cho 

các đơn vị sử dụng ngân sách. 

http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=68/2000/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=17/11/2000&eday=17/11/2000
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Thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách, chịu trách 

nhiệm về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch -Tài chính, Tổ chức 

cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Thi đua - Khen 

thưởng và Tuyên truyền; Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- KBNN Trung ương;  

- Lưu VT, KHTC.P.                                           

 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN  

NGUỒN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

                                                                   Đơn vị: triệu đồng/01 biên chế/01 năm 

STT Đơn vị 
Định mức  

phân bổ 

 Định mức chung 62,79  

I Chi thường xuyên theo biên chế công chức 43,60 

1 
Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Khí tượng thủy 

văn. 
41 

2 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi 

trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam. 

40 

3 

Các Cục trực thuộc Bộ: Cục Quản lý tài nguyên 

nước, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ Thông 

tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Viễn 

thám quốc gia. 

44 

4 Văn phòng Bộ 54 

5 
Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản 

quốc gia 
46 

6 Thanh Tra Bộ 44 

II 
Chi thường xuyên bổ sung theo kế hoạch nhiệm 

vụ hằng năm 
19,19 
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