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A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.571 3.571 0

I Nguồn ngân sách trong nước 3.571 3.571 0
1 Chi quản lý hành chính2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 3.571 3.571 0

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.571 3.571 0

Tiền lương 367 367 0

Tiền công trả cho LĐTX theo hợp đồng 453 453 0

Phụ cấp lương 14 14 0

Các khoản đóng góp 125 125 0

Thanh toán dịch vụ công cộng 18 18 0

Vật tư văn phòng 74 74 0

Hội nghị 73 73 0

Công tác phí 11 11 0

Chi phí thuê mướn 142 142 0

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và 

các công trình cơ sở hạ tầng
1.040 1.040 0

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 1.167 1.167 0

Mua sắm tài sản vô hình 9 9 0

Chi khác 3 3 0

Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị 

sự nghiệp có thu theo chế độ quy định
73 73 0

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

          ĐV tính: Triệu đồng

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTQT ngày      /     /2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường)

  Đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

 Chương: 426
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