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Hà Nội, ngày 20 thảng ỷ  năm 2019

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

của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

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 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy 
định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính 
quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập;

Căn cứ Ouvết định số 4074/OĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2019 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương án tự chủ của Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4620/BTC-HCSN 
ngày 19/4/2019 về việc phân loại đơn vị tự chủ tài chính của Viện VKIST;

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

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (mã số quan hệ ngân sách: 
1125493, mã kho bạc nhà nước: 0022) theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng 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 
thưc hiên.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trường Vụ Kế 
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đon vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ỵ y

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



B ộ  KHOA H Ọ C VÀ CỘNG NGHỆ

THUYẾT MINH ĐIÈU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Của: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

(Kèm theo Quyết định sổ: I^ỈIỈỊ /QĐ-BKHCN ngày ỵc tháng $ năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đông

TT Nội dung
Dự toán 

trước điều 
chỉnh

Số điều 
chỉnh tăng 
(+)> giải 

)

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

A B 1 2 3
Dự TOÁN CHI NSNN 15.700,0 15.700,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 15.700,0 15.700,0
I KINH PHÍ Sư NGHIỆP KHOA HỌC 15.700,0 15.700,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 15.700,0 15.700,0

1.1.1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

A Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 15.700,0 15.700,0

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Kỉnh phí thường xuyên khác 15.700,0 15.700,0

2.1 Kinh phi hoạt động của VKIST 15.700,0 15.700,0
1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
các cơ quan KH&CN
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
các cơ quan KH&CN chuyển tiếp từ năm trước

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kỉnh phỉ sự nghiệp khoa học 15.700,0 15.700,0
Trong đó: + vốn trong nước 15.700,0 15.700,0

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

2 Kinh phỉ thường xuvên 15.700,0 15.700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ +15.700,0 15=700,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 15.700,0 -15.700,0

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

+ Vốn ngoài nước
Kinh phỉ không thường xuyên

TỎNG CỘNG 15.700.0 - Í5.7GÍKQ



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mầu sổ 36

ĐIÈƯ CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn yị: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1125493 
Mã KBNN nơi giao dịch: 0022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKHCN ngày 2Õ tháng ỷ năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

__ X
Đơn vị tính: Triệu đông

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Dự toán 
trước điều 

chỉnh

Số điều 
chỉnh tăng 
(+)»giảm (-)

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

A B c 1 2 3
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NỮỚC 15.700,0 15.700,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 15.700,0 - 15.700,0
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 15.700,0 - 15.700,0

1.1 Von trong nước 15.700,0 - 15.700,0

a
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 
100-101) 15.700,0 15.700,0

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa - - -

- Kinh phí được giao khoán 16 -

- Kinh phí không được giao khoán 16 -

2 Kinh phỉ thường xuyên 15.700,0 - 15.700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 + 15.700,0 15.700,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 15.700,0 -15.700,0 -

3 Kinh phí không thường xuyên - -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 - -

- Đoàn ra và niên lỉễm (Tại Sở giao 
dịch KBNN)

12

b
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm 
khoa học xã hội và nhăn vãn (Loại 100- 
102)

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

- Kinh nhí không thực hiện khoán 16 -

1.2 Vốn ngoài nước -


