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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Căn cứ Thông tư số 

90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 61/2017/TT-BTC 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, Cục Biến đổi khí 

hậu báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý III và 3 

quý đầu năm 2022 tại Cục như sau: 

 1. Tổng kinh phí trong nước được giao: 19.642 triệu đồng 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý I:   2.178 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ: 11,1% ; So với cùng kỳ năm 2021: Tăng 2,4 điểm % 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý II:   8.035 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ:  40,9% ; So với cùng kỳ năm 2021: Tăng 4,0 điểm % 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý III: 12.738 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ:  64,9%; So với cùng kỳ năm 2021: Tăng 5,7 điểm % 

 2. Tổng kinh phí ngoài nước được giao: 78.148 triệu đồng 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý I:   5.243 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ:  7,1% ; So với cùng kỳ năm 2021: Tăng 7,1 điểm % 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý II: 14.182 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ: 19,3%; So với cùng kỳ năm 2021: Giảm 8,8 điểm % 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý III: 22.152 triệu đồng 

  Đạt tỷ lệ: 28,3% ; So với cùng kỳ năm 2021: Giảm 07 điểm % 

(Chi tiết xin gửi tại phụ lục kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Cổng TTĐT Bộ TNMT (để phối hợp đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 CỤC TRƯỞNG 
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