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Bình Định, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước  

năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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 về việc 

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); 

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Định về việc 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 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 2) của Văn phòng 

Sở Tài nguyên và Môi trường chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính BĐ; 

- VPĐK tỉnh (website); 

- Kế toán Sở; 

- Lưu: VT, KT.MH.(6). 

GIÁM ĐỐC 
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Biểu số 2

ĐVT: đồng

Số 

TT
Nội dung

Dự toán 

được giao

Dự toán điều 

chỉnh:

 Tăng (+)/ 

Giảm (-)

Dự toán 

sau điều chỉnh

I Số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 979.010.000      -487.500.000 491.510.000      

1 Chi quản lý hành chính (340-341) 169.010.000      -77.500.000 91.510.000        

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

b Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ 169.010.000     -77.500.000 91.510.000       

 - KP 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 67.000.000        -50.000.000 17.000.000        

 - Hội đồng thẩm định khoáng sản 102.010.000      -27.500.000 74.510.000        

2 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (250-278) 810.000.000      -410.000.000 400.000.000      

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

b Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ 810.000.000     -410.000.000 400.000.000     

  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 810.000.000      -410.000.000 400.000.000      

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày          tháng          năm 2021 của Sở Tài

 nguyên và Môi trường)

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


