
ĐVT: Nghìn đồng

1 2 3 4 5

Tổng kinh phí 11.494.091 11.494.091

1 
Hỗ trợ kinh phí quản lý nhà nước về môi trường năm 2021:  26 xã, 

phường x 30 triệu đồng
UBND các xã, phường 780.000

không hỗ trợ 05 xã đã có 

số thu phí BVMT năm 

2021: Trường Lâm, Tân 

Trường, Hải Thượng, 

2 
Hỗ trợ kinh phí các xã phường xây dựng khu trung chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt tập trung 
UBND các xã, phường 2.000.000

3 
Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Trồng cây xanh giải phân cách 

đường từ QL1A đi khu du lịch
Ban QLDA 1.000.000

4 

Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo khuôn viên và  trồng 

cây xanh cơ quan khối đoàn thể thị xã Nghi Sơn; Trồng cây xanh 

tuyến đường Lê Thế Sơn đoạn từ Khối đoàn thể đến Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã.

Ban QLDA 1.500.000

5 

Hỗ trợ nạo vét, thu gom xử lý rác thải tại các tuyến kênh tiêu thôn 

Hải Sơn, kênh nhà Lê; xây dựng 03 điểm tập kết chất thải rắn sinh 

hoạt, trồng cây xanh tuyến trục chính trước công sở UBND xã Các 

Sơn

UBND xã Các Sơn 1.000.000 Theo KL 3 trực

6 Hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh khu nghĩa trang liệt sỹ thị xã 200.000

7 
Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng nghĩa trang xã Hải 

Hà
Ban QLDA 1.100.000

8 
Kinh phí đối ứng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

kênh tiêu thoát nước thải Hói Bài, Hải Thanh
Ban QLDA 3.000.000

9 
Kinh phí xử lý rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt tại bãi biểu khu 

du lịch Hải Hòa
150.000

10 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã, phường 

ven biển thị xã Nghi Sơn năm 2020
Hội LHPN thị xã 325.500

11 Bổ sung nguồn SNMT năm 2021 438.591

Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm chín tư triệu, không trăm chín mốt nghìn đồng;

PHỤ LỤC

Phân bổ chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2020 chuyển sang năm 2021

TT Nội dung

Nguồn kinh 

phí năm 2020 

chuyển sang

Kinh phí 

phân bổ
Ghi chúĐơn vị thực hiện
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