
Mã số QHNS: 1122260

Đơn vị tính:  đồng

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 586.800.000       

1 Chi sự nghiệp kinh tế 586.800.000       

1.1 - Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 586.800.000       

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                      

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 586.800.000       0 586.800.000     

+ Chi nhiệm vụ quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch khu 

dân cư phía đông Điện Biên Phủ
19.800.000         -19.800.000 0

+ Chi nhiệm vụ quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch khu 

dân cư phía Tây trường Cao Đẳng Bình Định
567.000.000       8.800.000          575.800.000     

+ Mua phần mềm quản lý ngân sách phân hệ lập - 

giao - chấp hành quyết toán cho đơn vị trực thuộc
0 11.000.000        11.000.000       

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất

Chương: 426

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTPTQĐ ngày      /      /2021 của Trung tâm phát triển quỹ đât)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

STT Nội dung

 Dự toán điều 

chỉnh: Tăng 

(+)/giảm (-) 

 Dự toán đã giao 
Dự toán sau 

điều chỉnh
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