
Đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

          ĐV tính: Triệu đồng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nhà nước

II Dự toán chi ngân sách địa phương 3.397

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 3.397

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.397

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 659

Chi thường xuyên bộ máy 659

1.1.1 Chi lương và các khoản trích theo lương 495

1.1.2 Kinh phí hoạt động 148

1.1.3
Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí 

tự chủ
16

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.738

1.2.1
Nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giám sát môi trường, đa 

dạng sinh học
2.700

1.2.1.1
Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 

trường theo nội dung ĐTM đã được phê duyệt
67

1.2.1.2 Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm theo kế hoạch 150

1.2.1.3
Thanh kiểm tra đột xuất (Kiểm tra đột xuất theo phản ánh qua 

đường dây nóng và khiếu kiện)
45

1.2.1.4 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định 83

1.2.1.5 Thanh tra, kiểm tra 140

1.2.1.6 Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định 350

1.2.1.7 Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2021 1.000

1.2.1.8

Điều tra, đánh giá sức chịu tải ô nhiễm của các nguồn nước 

làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2020-2025, định hướng 2030

865

1.2.2
Hỗ trợ công tác phí Trạm giám sát môi trường liên huyện 

Phù Mỹ - Phù Cát
38

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 Chương: 426

THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Dự toán được giaoNội dung
Số 

TT

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-TTQT ngày          /          /2021 của Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường)



          ĐV tính: Triệu đồng
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