
Biu s 7- Ban hành kern theo Thông tw s 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 nárn 2018 cza B5 Tài chInh 

Don v: Trung tam Quan trc täi nguyen và môi tnrông CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Chtrong: 426 Dc Ip - Tn' do - Hanh phüc 

BInh Dinh, ngày 09 tháng 04 nám 2021 

CONG KHAI THVC HIN DV TOAN THU - CHI NGAN SACH QUY 1/2021 

Can cir Nghj djth s6 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi 
hành mt si diu cüa Lut Ngân sách nhà ni.ric; 

Can ci'r Thông tu s 90/201 8/TT-BTC ngày 28 thang 9 näm 2018 cUa BO Tài chInh süa di, b sung 
mt s diu cüa Thông tu s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa Bô Tài chInh huàng dn v cong khai 
ngân sách di vth các don vj dr toán ngân sách, các t chCrc; 

Trung tam Quan trc tài nguyen va môi tru?mg cOng khai tInh hInh thrc hin dir  toán thu-chi ngân sách 
Qu I nam 2021 nhu sau: 

DVtInh: Triu dng 
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- Ngun ngân sách dja phu'o'ng 3.397 48 1,4% 94,1% 

Chi siy nghip bão v môi trir&ng 3.397 48 1,4% 94,1% 

1 Kinh phi nhim vu thir?rng xuyên 3.397 48 1,4% 94,1% 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tir chü 659 48 7,3% 94,1% 

Chi luong và các khoãn trich theo luong 495 48 9,7% 94,1% 

Kinh phi hoat dng 148 

Ti& kim 10% câi each tin lucmg tai  don vj di vâi 
kinh phi tlj chU 

16 

1.2 Kinh phi không thrc hin ch d tir chü 2.738 0 0% 

Nghip va báo v môi tri.rOng và giám sat môi tru?ing, 
da dng sinh hçc 

2.700 

H trg cong tác phi Tram giám sat môi trirOng lien 
huyn Phü M5 - Phñ Cat 

38 

Ngày 09 tháng 04 nárn 2021 
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