
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

           

Số:            /TCBHĐVN-KHTC 

V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

quý III năm 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

            Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Căn cứ 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 đơn vị dự toán ngân sách, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

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

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao bổ sung dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. 

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ và tiến độ giải ngân kinh phí của các 

đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam công khai 

thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2021 theo phụ lục đính kèm. 

Nơi nhận: 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 
- TCT Tạ Đình Thi (để báo cáo); 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TNMT); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT; 

- Lưu: VT, KHTC.Đg5. 

 

 

 

 

Phạm Thu Hằng 
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