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

Hà Nội, ngày â°Uháng ì fnãm 2019

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

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 608/QĐ-TTg ngàỵ 21/5/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2019 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, 
Cơ chế một cửa ASEAN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-TĐC ngày 13/11/2018 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc phê duyệt Dự án tăng 
cường trang thiết bị năm 2019 Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính 
thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để 
kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Quản trị, vận hành hệ 
thống cổng kết nối của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với cổng thông tin 
Một cửa quốc gia” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 của Trung tâm Công nghệ 
thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Thuê duy trì vận hành 
hệ thống công nghệ thông tin kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa 
ASEAN” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các 
đơn vị thuộc Bộ theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. ủy  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 tô 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



Mầu sổ 36Bộ KHOA IIỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

BỎ SUNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
ĐƠN VỊ: TỔNG cục TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Mã số: 1059288
(Kèm theo Quyết định sổ olÔ rJy /QĐ-BKHCN n g à y . t h á n g  năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đom vị tỉnh: Triệu đông

STT NỘI DUNG

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phí

TỔNG SÓ

Chi tiết theo đơn 
vị sử dụng

Cục Quản lý 
Chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá

A B c D 1
DƯ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.036,88 1.036,88

B CHI THƯỜNG XUYÊN 1.036,88 1.036,88
II Chi quản lý hành chính (Loại 340, khoản 341) 1.036,88 1.036,88

2.1 Kinh ph í thực hiện tự chủ 13 - -

2.1.1
Chi lương, phụ cấp công vụ và các khoản theo lương 
cho biên chế

-

2.2 Kinh p h í không thực hiện tự  chủ 12 1.036,88 1.036,88

2.2.1

Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2019: Thuê chỗ 
đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án ứ n g  
dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công 
nghệ để kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Tài chính 
trên cơ chế một cửa quốc gia

1.036,88 1.036,88

III Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Loại 100, 
Khoản 101)

- -

a Yốn trong nước - -

1 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ - -

1.1 Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ -

Trong đó: -

- Kinh phỉ được giao khoán 16 -

- Kinh phỉ không được giao khoán 16 - -

2 Kinh phí thường xuyên -

Phân thành: -

- Kỉnh phí thực hiện tự chủ 13 - -

- Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 12 - -

b Vốn nước ngoài - -

Trong đó: Kinh phí không thường xuyên -

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch
Đơn vị dự 

toán cấp trên
KBNNHoàn  
Kiếm, Hà Nội

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1078807
Mã Kho bạc nhà nước 0013
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BỎ SUNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

Mã số đơn vị: 1122693
(Kèm theo Quyết định sỗ: Q 0 /QĐ-BKHCN ngày 0&L tháng (-ị- năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo đơn 
vị sử dụng

Văn phòng Cục

1 2 3 4 5
II D ự TOÁN CIII NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 380,0 380,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 380,0 380,0

1 KINII PHÍ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC (LOẠI 
100, KHOẢN 101)

1.1 VỐN TRONG NƯỚC
1.1.1 KINII PHÍ THựC IIIỆN NHIỆM v ụ  KH&CN

a Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

1.1.2 KINII PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
2 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phỉ sự nghiệp khoa học
Trong đó: + vốn trong nước

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tụ' chủ 12

+ vốn ngoài nước
Kinh phí không thường xuyên

II KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 
340, KHOẢN 341) 380,0 380,0

1
Thuê duy trì vận hành hệ thống công nghệ thông tin 
kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa 
ASEAN 380,0 380,0
Chia ra: Kinh phí quản ỉý hành chính

1 Kinh phí thực hiện tự chủ 13
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 380,0 380,0

Tổng cộng 380,0 380,0

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

trên

KBTMN Nam Từ 
Liêm

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1017489
Mã Kho bạc nhà nước 0017
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BỎ SUNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn vị: Trung tâm công nghệ thông tin 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1080777
Mã KBNN nơi giao dịch: 0022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKHCNngày tháng <f- năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Đơn vị tính: Triệu đông

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Tổng số

A B c D
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 583,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 583,0
II Chi quản lý hành chính (Loại 340-341) 583,0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 583,0

Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ -

1.1 Vốn trong nước -

a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) -

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Đoàn ra và niên lỉễm (T'ạỉ Sở giao dịch KBNN) 12 -

1.2 Vốn ngoài nước



THUYÉT MINH GIAO BỎ SUNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Của: Trung tâm công nghệ thông tin
(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày tháng ĩ-  năm 2019

của Bộ trưỏng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_ \
Đom vị tỉnh: Triệu đông

TT Nội dung Tổng số
A B C

Dự TOÁN CHI NSNN 583,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 583,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC

1.1 VỐN TRONG NƯỚC

1.1.1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM vụ KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ

A Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Kinh phỉ thường xuyên khác

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phỉ sự nghiệp khoa học
Trong đó: + vốn trong nưóc

1 Kình phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kỉnh phỉ thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nước
Kinh phí không thường xuyên

II KINH PHÍ ỌUẢN LY HÀNH CHÍNH 583,0
2.1 Kỉnh phí thực hiện tự chủ
2.2 Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 583,0

e
Quản trị, vận hành hệ thống cổng kết nối của Bộ Khoa học và Công 
nghệ kết nối với cổng thông tin Một cửa quốc gia 583,0

Phân thành: Kinh phí quản lý hành chính 583,0
ỉ Kinh phỉ thực hiện tự chủ
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 583,0

k /


