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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nựớc năm 2019 
cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện năm 2019 của 
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được' giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc
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Chương: 17
D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

Đơn vị: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mói sáng tạo 
Mã số đơn vị: 1126844

(Kềm theo Quyết định số :j5 Ò l f /QĐ-BKHCNngày J 3  tháng V  năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo 
đơn vị sử dụng
Cơ quan Học 

viện
1 2 3 4 5

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.550 1.550
B CHI THƯỞNG XUYÊN 1.550 1.550
I KINH PHÍ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC 1.550 1.550

1.1 VÓN TRONG NƯỚC 1.550 1.550
1.1.1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN -

A Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia - »

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYEN - -

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy - -

1.1 Tiền lương, tiền công -

1.2 Hoạt động bộ máy -

2 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 1.550 1.550

1
Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo của V iệt Nam  vì 
mục tiêu phát triển bền vững

1.550 1.550

1.2 VON NGOÀI NƯỚC -

Cộng kỉnh phí sự nghiệp khoa học -

Trong đó: + vốn trong nước 1.550 1.550

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ - -

- Kinh phí thực hiện khoán 16 -

- K inh phí không thực hiện khoán 16 - -

2 Kinh phỉ thường xuyên - -

- K inh phí thực hiện tự chủ 13. - -

- K inh phí không thực hiện tự chủ 12 - -

3 Kinh phỉ không thường xuyên 1.550 1.550
- K inh phí không thực hiện tự chủ 12 1.550 1.550

+ vốn ngoài nước -

Tổng cộng 1.550 1.550
Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch KBNNHà Nội

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1126943

Mã Kho bạc nhà nước 0011


