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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TÀI NGUYÊN  VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI  

Số 1632 /QĐ-TĐHHN Hà Nội, ngày 04  tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022  

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Lần 2) 
  

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

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 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 

về việc 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 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 2) 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (theo biểu đính kèm). 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Điều 3. Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị có liên quan trực 

thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ KHTC (để báo cáo); 

- Cục CNTT Bộ TN&MT để đăng tải; 

- Thường trực HĐT (để báo cáo); 

- PHT Lê Thị Trinh (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC (2). PTH. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Vũ Danh Tuyên 

 



Chương: 026

Đvt: Triệu đồng

TT Nội dung

Dự toán được giao 

theo QĐ 2668/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2021

Dự toán điều chỉnh theo 

QĐ số 858/QĐ-BTNMT 

ngày 26/4/2022

Dự toán 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 47.133                    485                                    47.618                    

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 34.589                    -                                     34.589                    

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 30.939                    30.939-                                -                          

 - Chi thường xuyên giao tự chủ 30.939                   30.939-                               -                         

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.650 30.939 34.589

- Chi thường xuyên không giao tự chủ 0 30.939 30.939

 - Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ
2.400 2.400

 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
250 250

 - Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.000 1.000

2 Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 12.544 485 13.029

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 12.144 485 12.629

(Kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022



TT Nội dung

Dự toán được giao 

theo QĐ 2668/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2021

Dự toán điều chỉnh theo 

QĐ số 858/QĐ-BTNMT 

ngày 26/4/2022

Dự toán giao sau 

điều chỉnh
Ghi chú

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình chính phủ cấp 2.536 2.536

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 9.158 485 9.643

TNMT.2022.01.47: Nghiên cứu đánh giá nhận thức, thái độ hành vi của 

người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt quy định trong pháp luật 

bảo vệ môi trường 2020 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý. Áp dụng thí điểm tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

0 200 200

TNMT.2022.06.14: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tác động và 

lượng  giá tổn thất, thiệt hại của các loại thiên tai khí tượng thủy văn 

đến các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam

0 285 285

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 450 450

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400 400

Thông tin khoa học và công nghệ 100 100

Hội nghị hội thảo khoa học 300 300

3 Chi các hoạt động kinh tế 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0


