
            UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Số:             /QĐ-STNMT                Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên và điều chỉnh dự toán ngân 

sách tỉnh  năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ 

(đợt 2); 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định tại Phụ lục 

đính kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính Bình Định; 

- VPĐK (website Sở); 

- Lưu: VT, KT.TT(12). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Tùng 

 



Đơn vị tính: 1.000 đồng

II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG -11.019.716 -11.019.716 -487.500 -450.825 -55.711 -10.025.680

1 Chi quản lý hành chính -134.952 -134.952 -77.500 -3.700 -53.752 0

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

1.3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -134.952 -134.952 -77.500 -3.700 -53.752 0

 - Kinh phí bồi dưỡng cho các đối tượng được mời, 

triệu tập phối hợp tham gia tiếp công dân xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo

-50.000 -50.000 -50.000 0 0

- Hội đồng thẩm định khoáng sản -27.500 -27.500 -27.500 0 0

 - Xác định giá đất cụ thể -200.000 -200.000 0 -200.000

 - Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể 200.000 200.000 0 200.000

 - Hỗ trợ chi hoạt động chuyên môn -40.000 -40.000 0 -40.000

 -  Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị -17.452 -17.452 0 -3.700 -13.752

2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường -243.117 -10.882.805 -410.000 -447.125 0 -10.025.680

2.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -243.117 -10.882.805 -410.000 -447.125 0 -10.025.680

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

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -10.882.805 -10.882.805 -410.000 -447.125 0 -10.025.680

 + Nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giám sát môi 

trường, đa dạng sinh học. Trong đó:
-1.174.805 -1.174.805 -410.000 -447.125 0 -317.680

* Kinh phí nghiên cứu , điều tra kiểm soát nguồn 

thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm 

môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định

-410.000 -410.000 -410.000

Phụ lục

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)

Văn phòng Sở
Chi cục Quản 

lý đất đai

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trường

Ghi chú

Trong đó

Tổng số được 

giao

Tổng số đã phân 

bổ
NỘI DUNGTT Chi cục Bảo 

vệ Môi trường
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Văn phòng Sở
Chi cục Quản 

lý đất đai

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trường

Ghi chú

Tổng số được 

giao

Tổng số đã phân 

bổ
NỘI DUNGTT Chi cục Bảo 

vệ Môi trường

* Phối hợp các Hội, đoàn thể  tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền hưởng ứng các  sự kiện: Ngày 

môi trường thế giới 5/6; Ngày Đa dạng sinh học 

22/5; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

-60 -60 -60

* Tập huấn về BVMT cho cán  bộ làm công tác 

quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh
-23.000 -23.000 -23.000

* Tập huấn về BVMT cho cán  bộ làm công tác 

quản lý môi trường tại các doanh nghiệp
-25.000 -25.000 -25.000

* Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo nội dung ĐTM đã được 

phê duyệt

-105.100 -105.100 -54.700 -50.400

* Nâng cao nhận thức và kỹ năng của tuyên 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

-18.610 -18.610 46.000 -64.610

* Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm theo kế hoạch -94.600 -94.600 -19.600 -75.000

 * Thanh kiểm tra đột xuất (Kiểm tra đột xuất theo 

phản ánh qua đường dây nóng và khiếu kiện
-45.000 -45.000 -45.000

* Điều tra, thống kê định kỳ các HST, các loài 

động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, 

kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu 

bảo tồn An Toàn

-195.980 -195.980 -195.980
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Văn phòng Sở
Chi cục Quản 

lý đất đai

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trường

Ghi chú

Tổng số được 

giao

Tổng số đã phân 

bổ
NỘI DUNGTT Chi cục Bảo 

vệ Môi trường

* Điều tra, thống kê định kỳ các HST, các loài 

động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, 

kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Đầm 

Đề Gi

-174.065 -174.065 -174.065

* Kinh phí duy trì, vận hành hệ thống quản lý dữ 

liệu quan trắc tự động các nguồn thải
-720 -720 -720

* Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình 

Định
-7.670 -7.670 -7.670

* Thanh tra, kiểm tra -75.000 -75.000 -75.000

 + Xây dựng lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc 

tự động môi trường trên địa bàn tỉnh
-9.708.000 -9.708.000 -9.708.000

2.3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0

4 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề -1.959 -1.959 -1.959 0

4.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -1.959 -1.959 -1.959 0

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

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -1.959 -1.959 0 -1.959 0

 + Chi tập huấn -1.959 -1.959 -1.959

4.3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

Ghi chú:

KBNN tỉnh Bình Định

 - Căn cứ phân bổ: Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên 

và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 2).
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