
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 

2021

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/nă

m

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

(6 tháng, năm) nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1.615 275 17 17

Thu phí khai thác, sử dụng tài liệu thông tin, dữ liệu 

KTTV 

1.615 275 17 17

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.131 193 17 17

-

Chi từ nguồn thu phí được để lại (Các hoạt động 

kinh tế)

1.131 193 17 17

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 485 83 17 17

- Phí khai thác, sử dụng tài liệu thông tin, dữ liệu KTTV 485 83 17 17

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 537.349 87.614 16 -12

1 Chi quản lý hành chính 6.809 1.194 18 -5

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.454 1.194 19 -7

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 355 0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 32.694 0 0 -6

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 7.215 0 0 -12

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 7.215 0 -12

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 0

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 0

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.479 0 0

3 Chi hoạt động kinh tế 478.296 85.118 18 -14

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 336.075 67.080 20 -3

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 142.221 18.038 13 -31

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 19.550 1.302 7 3

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 19.348 1.282 7 7

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 202 20 10 6

Số:         /TCKTTV-KHTC

        Tổng cục KTTV công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021 như sau:

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ

  Đơn vị tính: Triệu đồng

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 

2021

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/nă

m

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

(6 tháng, năm) nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

II Nguồn vốn viện trợ 1.201 0 0 0

1 Chi hoạt động kinh tế 1.201 0 0 0

1.1

Dự án "Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và 

cảnh báo sớm mưa, lũ" (ODA Nhật Bản)

915 0

1.2

Tiếp nhận vật tư, thiết bị viện trợ không hoàn lại của 

Chương trình thám sát ô-zôn và hơi nước khu vực 

cận xích đạo (SOWER)

286

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TNMT;

- Lưu: VT, KHTC (2) H.5.
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