
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 0

II Dự toán chi ngân sách địa phương -75

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -75

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -75

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -75

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 tỉnh Bình Định
-4

Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016-2020) -10

Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn

trên địa bàn tỉnh
-12

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
-33

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

Mỹ - Phù Cát
-3

Sửa chữa nhà làm việc -13

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

 Chương: 426

THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

ĐIỀU CHỈNH  NĂM 2020

Dự toán được giaoNội dung
Số 

TT

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTQT ngày        /      /2020 của Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường)



          ĐV tính: Triệu đồng
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