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Biu sá 7 - Ban hành kern theo Thông w so' 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 nárn 2018 cia B5 Tài chInh 

Don vi: Trung tam Quan träc tài nguyen vä môi trtrông CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Chuong: 426 Dc Ip  - Tir do - Hnh philc 

BInh Dinh, ngày 'lo'—tháng ,AO nàm 2021 

CONG KHAI THIJC HIN Dli' TOAN THU - CHI NGAN SACH THANG 9/2021 

Can cü Nghi dinh s 163/201 6/ND-CP ngày 21 thang 12 näm 2016 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi 
hành mt s diêu cüa Luât Ngan sách nhà nircc; 

Can co Thông tu s 90/20 1 8/TT-BTC ngày 28 thang 9 näm 2018 cüa Bô Tài chInh si1a di, b sung 

mçt s diu cOa Thông tu s 6 1/201 7/TT-BTC ngày 15/6/20 17 cüa B Tài chInh huóng dn ye cong khai 

iigñii sñch dôi vol các thin vi dçr toán ngân sách, các to chi:rc; 

Irung tãni Quan trc tài nguyen và môi tru&ng cong khai tInh hInh thirc hin dir toán thu-chi ngân sách 

ihñnu 9 näm 202 1 nhu sau: 

DVtInh: Triu do'ng 

SO 
TT 

Ni dung 
Dir toán 

nam 

UO'c thuc 
hin tháng 

9/2021 

Urcthtrc 
hin/Dtr 

toán näm 
(tS'1%) 

Uc thtrc hiên 
tháng 9 nãm nay 
so vOl cüng k' 

näm truOc (t 1 
%) 

1 2 3 4 5 6 

I Ngun ngân sách dja phtrong 13.835 1.475 10,7% 243,0% 

Chi sr nghip bão v môi trtrOng 13.835 1.475 10,7% 243,0% 

1 Kinh phi nhim vi thuo'ng xuyên 13.835 1.475 10,7% 243,0% 

LI Kinh phi thçrc hién chê d tir chfl 645 176 27,3% 45,3% 

Chi krong va các khoán trIch theo Ii.rang 495 145 29,4% 40,5% 

Kinh phi hoatdng 134 31 22,8% 105,3% 

Tiét kim 10% cal cách tin lirnng tai  dan vi dôi vOl 
kirih phI us chO 

16 

1.2 Kinh phi không thic hin ch d tkr  chü 13.190 1.299 9,8% 402,1% 

Nghip vy bão v môi tn.rOng và giám sat môi trung, 
da dang  sinh h9c 

3.144 1.282 40,8% 428,9% 

H6 tr9 cong tác phi Tram giám sat môi truO'ng lien 
huyn PhO M - PhO Cat 

38 17 43,7% 69,3% 

Kinh phi thirc hin dir an: Xây dirng, lAp dt va vn 
hành các tram quan trAc tij dng trên dja bàn tinh 

10.008 

2 Kinh phi nhim vi kliông thirOng xuyên 
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