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

          ĐV tính: đồng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nhà nước 0

II Dự toán chi ngân sách địa phương 460.000.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường 460.000.000

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 460.000.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 460.000.000

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2021
199.583.000

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

260.417.000

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

 Chương: 426

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