
sO TA! NGUYEN VA MO! TRUNG BD 
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CQNG HOA XA HO! CHU NGHtA VflT NAM 
Oc 1p  - Tn do - Hnh phuc 

QUYET D!NH 
V vic cong b cong khai diu chnh giãm thy toán ngân sách nhã ntr&c 

näm 2021 cüa Trung tarn Quan trãc tài nguyen và môi tru*ng 

GIAM DOC 
TRUNG TAM QUAN TRAC TA! NGUYEN vA MO! TRU'NG 

'àn c& Nghj djnh s/: I 63/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cza C'hInh phz 
qui djnh clii tiêt dii hành rn5t so diéu cia iuçt Ngdn sách nhà nuóc; 

C'án ci Thông tic sO: 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cza Bó Tài chInh 
hithng dan ye cOng khai ngán sách dO! vói các don vj dr toán ngán sách, tO 
char dwçtc ngán sách nhà nirác hO tr0, 

C'áncá Thông tic sO 90/2018/77'-BTCngày 28/9/2018 cüa B5 Ta! chInh 
tha do!, bó sung mç5t so diêu cüa Thông tu sO. 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 
cüa Bô Ta! chInh huOng dá,i ye cOng khai ngánsách dO! v&i các don vj dr toán 
ngán sách, tO chi'cc dicoc ngán sách nhà nu6c ho try 

Cán ci2 QuyCt djnh sO 963/QD-STNMT ngày 31/12/2021 cia SO' Ta! 
nguyen và MOi tricàng ye viçc diCu c/i/n/i giám dc toán ngán sách n/là nu'c nárn 
2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b cong khai diu chinh giãm dr toán ngân sách nhà n,thc 
nam 2021 cua Trung tarn Quan träc tai nguyen va rnoi trircxng theo phii bieu dinh 
kern. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc kê ti ngày k. 

Diu 3. PhOng Hành chInh — Tong hcip và các phOng, b phn trirc thuc 
Trung tarn chju trch nhitrn liii hành Quyêt djnh nay.!. 

Nol n/ian: 
- Nhi.r Dicu 3 
- Sà TN&MT(BC); 
- S Tài chInk Bmnh Dinh; 
- KBNN tinh BInh Djnh; 
- Lru: VT, KT.NQ.(1O). 
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Don VI:  Trung tam Quan tric tài nguyen và môi trtrô'ng 
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TI 
NQI clung 1)tr toan dtnyc giao 

I Tling s6 thu, chi, np ugan sách nh?i nithc 0 

II Dr toán clii ngân säch dla  phuong -80.000.000 

Sy' iigIiip bão v ,nôi truô'ng -80.0(10.000 

1 Kinh phi nliim vij tliuông xuyên -80.000.000 
1.1 Kinh phi thrc hin ch do t1r chfi 0 
1.2 Kinh phi không thirc hin ch d tir chU -80.000.000 

Báo cáo cong tác báo v inôi Irung tin/I Bin/i 1)/nh -8.000.000 

Kkm tra kim soát ô nhicn i/leo ke hoach -3.000.000 

Than/I Ira, kkm tra -50.000.000 

Quan trc hin trqng mói triràng iinh Bin/i Dfn/i näm 2021 -16.000.000 

Nâng cao nh2n thzc và /c9 näng cza tuyCn truyên viên ye 

phông chdng rác thai nIira và ing p/ió vó,i biin di k/il /iu 
cza các t chác chin/i irj - xã h5i, c5ng dóng dan Cu; doanli 
nghip; Phuung iin I/long tin dqi c/ling, p/1trong tin giao 
thông và k/iu vrc cong ccing Irên dja bàn iinh Bin/i 1)/n/i 

-3.000.000 

2 Kinh phI nhiiêm vi không thuông xuyên 0 
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