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QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 

của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ•  o e  •  ơ  ơ  •

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 Quyết định số 4074/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toân chi ngân sách nhà nước năm 
2019 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 
2019 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-VNLNT ngày 18/3/2019 của Viện trưởng 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc thuyên chuyển công tác đối với 
ông Nguyễn Minh Đức từ Trung tâm Đào tạo hạt nhân sang Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-VNLNT ngày 25/6/2019 của Viện trưởng 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc điều chỉnh giảm kinh phí các 
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân; /

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-VNLNT ngày 25/6/2019 của Viện trưởng 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc điều chỉnh tăng kinh phí các 
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thay đổi Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc dự 
án “Thúc đẩy hoạt động năng suât và chât lượng” thuộc Chương trình quôc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-TĐC ngày 28/5/2019 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thay đổi tổ chức chủ 
trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và dự án Tăng 
cường trang thiết bị năm 2019;



Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 
Công văn số 1776/TĐC-KHTC ngày 21/6/2019 về việc điều chuyển dự toán 
NSNN năm 2019;

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

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh 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 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúríg 
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 nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, 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 lưc 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./.

QUYẾT ĐỊNH:

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

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TỔNG c ụ c  TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-BKHCN n g à y jị tháng 'ĩỊ^nãm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Đon vị tính: Triệu đồng

S T T N Ộ I DƯ NG
M ã nguồn 

T abm is
T Ỏ N G  SỔ

C hi tiế t theo  đ o n  vị sử dụng  ngân  sách

V iện T iêu  chuẩn  
C h ấ t lu ợ n g  V iệt N am

T ru n g  tâm  T hông  
tin  - T ru y ề n  th ô n g

T C Đ L C L

T ạp  ch í T iêu  ch u ẩn  
Đo lư ò n g  C h ấ t lư ợ ng

T ru n g  tâm  m ã số 
m ã vạch  quốc g ia

A B c 1 2 3
D ư  T O Á N  C H I N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C -120.000.000 4.871.720.094 -4 .871 .720 .094 120.000.000

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN -120.000.000 4.871.720.094 -4 .871.720.094 120.000.000

I K hoa hoc và công nghê (L oai 100, K h o ản  101) -120.000.000 4.871.720.094 -4.871.720.094. 120.000.000
a Vốn tro n g  nước -120.000.000 4.871.720.094 -4 .871.720.094 120.000.000
1 Kềnh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ -120.000.000 2.668.810.000 - 2.668.810.000 120.000.000
1.1 N hiêm  vu K H& CN  cấp N hà nước 2.668.810.000 -2 .668.810.000

1.1.1
Chương trình "Nâng cao năng suãt và chât lượng sản phâm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

2.668.810.000 -2 .668.810.000

Tuyên truyền, phổ biến  kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và 
m ạng xã hội năm  2019

2.668.810.000 -2 .668.810.000

1.2 N hiệm  vụ K H& CN  cấp Bộ -120.000.000 120.000.000
N ghiên cứu cơ sở  lý luận và thực tiễn để xây dựng dự  thảo Thông tư  hướng 
dẫn chi tiế t việc sử dụng m ã số, m ã vạch

-120.000.000 120.000.000

Trong đó:
- Kinh phí được giao khoản 16 -120.000.000 1.004.810.000 -1.004.810.000 120.000.000
- Kinh phỉ không được giao khoán 16 1.664.000.000 -1.664.000.000

2 Kinh phí thường xuyên 1.212.820.094 -1.212.820.094
2.1 K inh phí N SN N  hỗ trợ  hoạt động thường xuyên theo N Đ 43/2006/N Đ -C P 1.212.820.094 -1 .212.820.094
2.2 K inh phí hỗ trợ  theo chức năng

Phân thành:
- Kinh phỉ thực hiện tự chủ 13
-  Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 12 1.212.820.094 - ì .212.820.094

3 Kinh phí không thường xuyên 990.090.000 990.090.000
3.1 K inh phí thực hiện  dự  án tăng  cường trang th iế t bị

Tăng cường trang th iế t bị phục vụ hoạt động của tạp chí T iêu chuẩn Đo 
lường C hất lượng và C hất lượng V iệt N am  để tăng cường tuyên truyền hoạt
động TCĐLCL, K H & CN

990.090.000 -990.090.000

Phân thành:
-  Kỉnh phí khổng thực hiện tự chủ 12 990.090.000 -990.090.000

b V ốn nu*Q*c ngoài
T rong đó: K inh phí không thường xuyên

Đ ịa đ iểm  K B N N  no i đ ơ n  vị SD NS g iao  d ịch
Đ on  vị d ự  to án  

cấp  trê n
K B N N  C ầu  G iấy , 

H à Nội
K B N N  c à u  G iấy , 

H à  N ội
K B N N  C ầ u  G iấy ,

H à  NỘI
K B N N  C ầu  G iấy , 

H à  N ội

M ã  số đ ơ n  vị sử  d ụ n g  n g ân  sách 1059288 1059094 1059092 1059098 1128584
M ã K h o  bạc 0023 0023 0023 0023



Bộ KHOA HỌC VẦ CỐNG NGHỆ

Đ1ÈU CHỈNH D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kềm theo Quyết định sổ J*30ỹ /QĐ-BKHCN ngày H\ thảng y  năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

ỉ

Mã
nguồn
Tabmis

TÒNG S Ố

CHI TIẾT THEO CÁC 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Trung tâm 
đánh giá 

khônjg phá 
huỷ

Trung tâm 
Đào tạo hạt 

nhân

A B c 1 2
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 56,0 -56,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 56,0 -56,0
I Khoa học và công nghệ (Loại 100, Khoản 101) 56,0 -56,0
a vốn  trong nước 56,0 -56,0

1 Kỉnh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ

1.1 Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
1.2 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Phân thành:
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kình phí không được giao khoán 16

2 Kinh phỉ thường xuyên 56,0 -56,0
2.1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy

Quỹ lương và các khoản có tính chất lương
2.2 Kinh phí thường xuyên theo chức năng 56,0 -56,0

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học, tài chính, 
tài sản và bảo đảm an toàn bức xạ - an toàn hạt 
nhân

-13,0 -13,0

Thông tin, truyền thông KH&CN và họp tác quốc 
tế

31,0 56,0 -25,0

Họp tác vói các trường đại học về đào tạo -18,0 -18,0
Phân thành:
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 56,0 -56,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
3.1 Tăng cường TTB chuyển tiếp từ năm trước
3.2 Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ chuyển tiếp từ năm

Phân thành:
- Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 12

b vốn  nưó’c ngoài
Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

Địa điểm KBNN noi đom vị SDNS giao dịch
Đơn vị dự 
toán cấp II

KBNN
Quận

Thanh Xuân

iíBNN
Quận

Thanh Xuân

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1055254 1085561 1109382
Mã Kho bạc nhà nưóc 0022 0022

n /


