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Bku s 7- Ban hành kern theo Thông tit sd 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 nám 2018 cia Bó Tài chInh 

Dn v: Trung tam Quan trc tài nguyen và môi tnrng CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Chiroiig: 426 Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

BInh Din/i, ngày 03 tháng 3 nám 2021 

CONG KHAI THVC HIN DV TOAN THU - CHI NGAN SACH NAM 2020 

Can ctr Nghj djnh s6 163/2016/ND-CP ngày 21 thang 12 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi 
hành mt so diêu cüa Lust Ngân sách nhà nuOc; 

Can c(r Thông tu s 90/201 8/TT-BTC ngày 28 thang 9 näm 2018 cüa Bô Tài chInh süa di, b sung 
mt s6 diu cüa Thông til s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa Bô Tài chInh huâng dn v cong khai 
ngân sách di vi các dan vj dr toán ngân sách, các t chüc duçic ngân sách nhà nuâc h trçY; 

Trung tam Quan trc tài nguyen và môi trixng cong khai tInh hInh thirc hin dir toán thu-chi ngân sách 
näm 2020 nhu sau: 

DVtmnh: Triu ctng 

A So 
TT 

Ni dung 
Dir toán 

nam 
ThLrc hin 

nam 

Thuc 
hin1Dir 

toán näm 
(t'1%) 

Thirc hiên näm 
nay so vm nam 
tru*c (t lé %) 

1 2 3 4 5 6 

I Nguin ngân sách trong nir&c 5.365 4.708 87,7% 99,8% 

Chi sr nghip bão v môi trtr?rng 5.365 4.708 87,7% 99,8% 

1 Kinh phi nhim vu thtrrng xuyên 3.865 3.571 92,4% 95,4% 

1.1 Kinh phi thtrc hin ch d tir chü 610 594 97,4% 92,4% 

Chi luang và các khoán trIch theo lucmg 446 446 100,0% 91,0% 

KinhphIhotdtng 148 148 100,0% 96,7% 

Chi cãi each tin lirang 16 

1.2 Kinh phi không thirc hin ch d tir chü 3.255 2.977 91,5% 96,0% 

Nghip vu báo v môi trisông và giám sat môi tn10ng, 
dadngsinhh9c 

2.024 
- 

1.893 93,5% 88,5% 

H trçv kinh phi cho Tram  giám sat môi trung lien 
huyn PhU M5 - Phü Cat 

35 35 100,0% 97,2% 

Mua sm phn mm quân I' tài san 9 9 100,0% 7,0% 

Kinh phi câi tao  sCra chua tri,i sr lam vic cüa Trung 
tam Quan trAc Tài nguyen và môi tnthng 

1.187 1.040 87,6% 130,2% 

2 Kinh phi nhim vi không thir&ng xuyên 1.500 1.137 75,8% 116,6% 

DAu lir, nâng cAp mt s may móc, trang thit bj phiic 
vi,i quan trc và phân tIch mOi trtr&ng cho Trung tam 
Quan trAc tài nguyen va môi trtrông 

1.500 1.137 75,8% 116,6% 
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