
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

Chƣơng: 426

Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 623.448 623.448 1.121.848 0 0 -48.400 0 -450.000

A Chi sự nghiệp kinh tế 623.448 623.448 1.121.848 0 0 -48.400 0 -450.000

I Kinh phí thường xuyên 623.448 623.448 1.121.848 0 0 -48.400 0 -450.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 623.448 623.448 1.121.848 0 0 -48.400 0 -450.000

 + Điều tra, lập danh mục, bản đồ phân 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và 

khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

681.395 681.395 681.395

 +  Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản 

lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định

440.453 440.453 440.453
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DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Năm 2021

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-STNMT ngày              /9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)
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 + Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang 

thông tin điện tử (website)
76.000 76.000 76.000

 + Lập bản tin tài nguyên và môi trường -103.000 -103.000 -103.000

 + Triển khai công tác thu thập dữ liệu 

tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
12.100 12.100 12.100 0 0

 + Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị -33.500 -33.500 -33.500 0 0

 + Chi nhiệm vụ quy hoạch (Quỹ đất phía 

Tây Nam khu đô thị khoa học và giáo dục 

Quy Hòa)

-450.000 -450.000 0 0 -450.000

II Kinh phí không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0
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