
Đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

          ĐV tính: đồng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nhà nước 0 0 0

II Dự toán chi ngân sách địa phương 300.000.000 0 300.000.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường 300.000.000 0 300.000.000

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 300.000.000 0 300.000.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 300.000.000 0 300.000.000

Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự

động trên địa bàn tỉnh
300.000.000 -11.000.000 289.000.000

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

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0

Dự toán 

điều chỉnh: 

tăng(+)/ giảm(-)

Dự toán 

sau điều 

chỉnh

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-TTQT ngày           /      /2021 của Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường)

 Chương: 426

Dự toán 

đã giao
Nội dung

Số 

TT
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