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

          ĐV tính: đồng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nhà nước 0

II Dự toán chi ngân sách địa phương -10.025.680.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường -10.025.680.000

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -10.025.680.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -10.025.680.000

-
Nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giám sát môi trường, đa dạng

sinh học. Trong đó:
-317.680.000

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

trường theo nội dung ĐTM đã được phê duyệt
-50.400.000

Nâng cao nhận thức và kỹ năng của truyên truyền viên về

phòng chống rác thải nhựa và ứng phó với biến đổi khí hậu

của các tổ chức chính trị - xã hội; cộng đồng dân cư, doanh

nghiệp; Phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện giao

thông và khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

-64.610.000

Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm theo kế hoạch -75.000.000

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

đường dây nóng và khiếu kiện)
-45.000.000

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định -7.670.000

Thanh tra, kiểm tra -75.000.000

-
Xây dựng lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động môi

trường trên địa bàn tỉnh
-9.708.000.000

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

 Chương: 426
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