
Chương: 026

TT Nội dung
Dự toán được 

giao

Điều chỉnh, 

bổ sung theo 

QĐ 547/QĐ-

BTNMT ngày 

30/03/2021

Tổng dự toán được 

giao sau điều chỉnh
Ghi chú

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

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 54.953           670                55.623                         

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 35.065           -                 35.065                         

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 31.736           -                 31.736                         

 - Chi thường xuyên giao tự chủ 31.736          31.736                        

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.329 3.329

 - Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
2.408 2.408                          

 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ

221 221                             

 - Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân
700 700                             

2 Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 19.739 670 20.409

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN 18.889 670 19.559

Nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 16.889 670 17.559

Trong đó điều chỉnh tăng 02 nhiệm vụ:

+ TNMT.2018.03.03: Nghiên cứu, thiết kế hệ 

thống đo lường, giám sát tự động, thời gian thực 

hiện một số thành phần môi trường trong khai thác 

khoáng sản. Áp dụng thử nghiệm tại một số khu 

vực điển hình vùng than Thái Nguyên

1.600 428 2.028

+ TNMT.2018.05.06: Nghiên cứu xây dựng mô 

hình dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng 

ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các 

tỉnh ven biển Bắc Bộ

1.500 242 1.742

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở -                              

(Kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-TĐHHN  ngày 06 tháng 04 năm 2021                                                                                                                   
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Trang 1



TT Nội dung
Dự toán được 

giao

Điều chỉnh, 

bổ sung theo 

QĐ 547/QĐ-

BTNMT ngày 

30/03/2021

Tổng dự toán được 

giao sau điều chỉnh
Ghi chú

 - Hoạt động KHCN khác 2.000 2.000

  + Hội thảo, hội nghị khoa học -                              

  + Nhiệm vụ chương trình Chính phủ cấp 2.000 2.000                          

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 850 850

Thông tin khoa học và công nghệ 500 500                             

Hội nghị hội thảo khoa học 350 350                             

3 Chi các hoạt động kinh tế 149 149

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 149 149

Vốn đối ứng 149 149

- Dự án: Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục 

nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng 

đồng bằng Việt Nam

149 149                             
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