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                                            Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 

2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc 

điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 về 

việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về 

việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị 

cấp III trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 

2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (theo biểu 

01 đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các 

đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Vụ KH-TC; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                         

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

Lê Phú Hà 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MÃ CHƯƠNG: 026 

  

 Biểu 01  

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

  

       ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH   

Quý III Năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ- CNTT ngày      …/      /2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) 
 

ĐV tính: Triệu đồng 

Số TT Nội dung Dự toán năm 

Ước thực 

hiện quý/9 

tháng/năm 

 Ước thực hiện 

so với dự toán 

năm (%)  

 Ước thực hiện 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)  

 Thực hiện quý/9 

tháng/năm 2020 

(%)  

  
Dự toán chi ngân sách nhà nước           

I Nguồn Ngân sách 
          39.433  

        17.862               45,30              (4,56)           49,86  

1 Chi quản lý hành chính            6.582            4.613               70,09                5,30            64,78  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             6.582            4.613               70,09                5,30            64,78  

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ             7.720            3.021               39,13              35,39              3,74  

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ             7.009            3.021               43,10                5,30            37,80  

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia                        -      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ             7.009            3.021               43,10            (24,31)           67,41  

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở                        -      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng                        -      



Số TT Nội dung Dự toán năm 

Ước thực 

hiện quý/9 

tháng/năm 

 Ước thực hiện 

so với dự toán 

năm (%)  

 Ước thực hiện 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)  

 Thực hiện quý/9 

tháng/năm 2020 

(%)  

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                711                      -                     -      

5 Chi hoạt động kinh tế           17.718            9.361               52,84                8,01            44,82  

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                        -      

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           17.718            9.361               52,84                8,01            44,82  

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường             7.413               867               11,70              11,70                  -    

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên           

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             7.413  867              11,70              11,70    
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