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QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 

của 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 Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Học 
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và 
Cổng nghệ;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BKTĨCN ngày 10/4/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyến nguyên trạng Viện Chiến lược và 
Chính sách khoa học và công nghệ, Trường Quản lý khoa học và công nghệ về 
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 
2018 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 
năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đọt 2);

Trên cơ sở đề nghị của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo tại Công văn số 129/HVKHCN ngày 27/7/2018 về việc phân bổ dự toán chi 
NSNN năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới thuộc Học viện và 
Công văn số 155/HVKHCN ngày 10/8/2018 báo cáo bổ sung phương án phân 
bổ dự toán chi NSNN năm 2018 cho các đơn vị thuộc Học viện;

Theo đề nghi của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Căn cứ dự toán 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 3. 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 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.



ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NSNN NĂM 2018 CHO 
HỌC VIỆN k h J)a  h ọ c , Công  n g h ệ  và đ ổ i m ớ i sáng  tạo
(Kèm theo QuyếtỊẾịnh sổ % zéố /QĐ-BKHCN ngày>(5 tháng s^năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phỉ

Số dư dự toán của hai đơn vị sau khi 
bàn giao về Học viện Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mói sáng tạo Văn phòng Học 

viên Khoa hoc, 
Công nghệ và 

Đỗi mới sáng tạViện Chiến lược 
và Chính sách 
KH&CN (cũ)

Trường quản lý 
KH&CN 

(cũ)

A KINH PHÍ s ự  NGHIỆP KHOA HỌC 
(loại 100, khoản 101) -4.354.266.059 -3.157.341.881 7.511.607.9;

I KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN -4.354.266.059 -3.157.341.881 7.511.607.940

1 Quỹ lương -3.410.798.283 -2.512.790.881 5.923.589.164

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu 
biên chế của năm nay 12 -2.928.099.371 -1.963.734.524 4.891.833.895

1.2 KP thực hiện cải cách tiền lương lũy kế 
năm trước chuyển sang 14 -126.550.320 -810.325 127.360.645

1.3 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu 
biên chế năm trước chuyển sang 13 -356.148.592 -548.246.032 904.394.624

2 Hoạt động Bộ máy -943.467.776 -644.551.000 1.588.018.776

2.1 Hoạt động bộ máy năm trước chuyển sang 13 -10.931.827 10.931.827

2.1 Hoạt động bộ máy của năm nay 12 -932.535.949 -644.551.000 1.577.086.949

Tổng cộng -4.354.266.059 -3.157.341.881 7.511.607.940

Mã đơn vị sử dụng ngân sách 1054894 1054891 1126962

Địa điểm KBNN nơi 
Đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch KBNN Hoàn kiếm KBNN Hoàn 

kiếm
KBNN thành phố 

Hà Nội

Mã số Kho bạc Nhà nước 0013 0013 0011


