
Số TT Nội dung
 Dự toán 

năm 

 Ước thực 

hiện Quý I 

 Ước thực 

hiện dự 

toán năm 

(%) 

 Ước thực 

hiện quý nay 

so với cùng kỳ 

năm trước 

(%) 

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn Ngân sách     55.623              100 

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ     20.409             100 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     19.559              100 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ     17.559             100 

- Nhiệm vụ khoa học cấp chính phủ       2.000             100 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          850 

+  Hội nghị, hội thảo KH          500             100 

+ Thông tin khoa học và công nghệ          350 100

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề     35.065             100 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     31.736              100 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       3.329              100 

- Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
      2.408 100

- Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc 

thiểu số theo Quyết định số 66/2016/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013

         221 100

- Dạy và học ngoại  ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân
         700 100

5 Chi hoạt động kinh tế          149             100 

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          149              100 

- Vốn đối ứng: 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

         149 100

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

ĐV tính: Triệu đồng

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 

Quý 1 năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-TĐHHN ngày 6 tháng 4 năm 2021)
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