
Biêu so 7- Ban hành kern theo Thông /it sá 90/2018/77'-BTC ngày 28 tháng 9 närn 2018 cüa Bç5 Tài chInh 

Don v: Trung tam Quan trc tài nguyen và môi trwOng CONG  HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Chuoiig: 426 Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

Blnh Djnh, ngày  i2  tháng , nàm 2021 

CONG KHAI TH1JC HIN DI,J TOAN THU - CHI NGAN SACH QUY 11112021 

Can cCr Nghj djnh s6 163/201 6/ND-CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh phCi quy djnh chi tit thi 
hành mt s6 diu cüa Lut Ngân sách nba ni.râc; 

Can cr Thông ttr s 90/201 8iTT-BTC ngày 28 thang 9 näm 2018 cUa Bô Tài chInh sCra dôi, bô sung 
mOt s diu cãa Thông tu s6 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài chInh htràng dn v cong khai 
ngân sách d6i vâi các don vj dr toán ngân sách, các t chCrc; 

Trung tam Quan trc tài nguyen và môi tru&ng cong khai tinh hInh thrc hin dij toán thu-chi ngân sách 
Qu,2 III nam 2021 nhix sau: 

DV tInh: Triu dóng 

A So 
'FT 

Ni dung 
Dr toán 

nam 

U'&c thic 
hin qu 
11112021 

U'órc thrc 
hinfDir 

toán näm 
(t'1%) 

Uo'c thirc hiên 
qt,' III ndm nay 
so vói cüng k' 

näm trtrO'c (t5' 1 
%) 

1 2 3 4 5 6 

I Ngun ngãn sách da phirong 13.835 826 6,0% 136,1% 

Chi sr nghip bão v môi trtr?mg 13.835 826 6,0% 136,1% 

1 Kinh phi nhim vi thu*ng xuyên 13.835 826 6,0% 136,1 % 

1.1 Kinh phi thrc hin ch d tir chü 645 67 10,3% 39,4% 

Chi luong va cac khoãn trIch theo kwng 495 49 9,8% 3 1,4% 

KinhphIhoatdng 134 18 13,4% 120,0% 

Tit kim 10% cài cách tin luong tai  don vi d61 voi 
kinh phi tij chCi 

16 

1.2 Kinh phi không thtyc hin ch d tu chü 13.190 759 5,8% 173,4% 

Nghip viii báo v môi truxng và giám sat mOi trir&ng, 
da dang  sinh h9c 

3.144 751 23,9% 251,1% 

H trçr cong tác phi Tram giám sat môi trirng lien 
huyn Phü M - Phü Cat 

38 9 22,4% 65,4% 

Kinh phi thrc hin dir an: Xây drng, 1p dt và 4n 
hành các tram quan trc tir dOng trén dja bàn tinh 

10.008 

2 Kinh phi nhim vi không thLrOng xuyên 
Ngày A2 thcing/ näm 2021 

Thütrtr?rngdonvj 
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