
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Số:             /BĐKH-KHTC 

V/v báo cáo giải ngân Quý I năm 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính. 
 

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020  

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 Tài 

nguyên và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu báo cáo tình hình giải ngân kinh 

phí được giao năm 2021 đến hết Quý I năm 2021 như sau: 

 1. Vốn trong nước:  

- Tổng số:     18.075 triệu đồng. 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý I:   1.564 triệu đồng 

- Đạt tỷ lệ:        8,7 % 

 2. Vốn nước ngoài:  

- Tổng số:     94.107 triệu đồng. 

- Luỹ kế giải ngân đến hết Quý I:             0 triệu đồng 

- Đạt tỷ lệ:          0 % 

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

Cục Biến đổi khí hậu kính gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                 Tăng Thế Cường 
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