
Biểu số 2

ĐVT: đồng

Số 

TT
Nội dung

Dự toán 

được giao

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (143.000.000)       

1 Chi quản lý hành chính (340-341) (125.000.000)       

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                        

b Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (125.000.000)       

  + Kinh phí hội thảo, mittinh tuyên truyền về biển và hải đảo (12.000.000)         

 + Kinh phí mua sắm, sửa chữa (2.000.000)           

 + Kinh phí hỗ trợ chi hoạt động chuyên môn (33.000.000)         

 + Kinh phí trang phục thanh tra (1.000.000)           

 + Kinh phí hội đồng thẩm định khoáng sản (11.000.000)         

 + Kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (24.000.000)         

  + Kinh phí tiền lương và các khoản trích theo lương; KP hoạt 

động của cán bộ lái xe theo QĐ 1803/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 

của UBND tỉnh (42.000.000)         

2 Chi sự nghiệp kinh tế (280-332) (18.000.000)         

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                        

b Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (18.000.000)         

  + Kinh phí triển khai các giải pháp nhằm phòng tránh và cảnh 

báo sự nguy hiểm của dòng RIP trên địa bàn tỉnh Bình Định (18.000.000)         

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày          tháng          năm 2020 của Sở Tài

 nguyên và Môi trường)


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-14T15:57:55+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-14T15:58:04+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-14T15:58:11+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-14T15:58:17+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




