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

của Viên ứng dụng công nghê

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 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 4175/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án “Tăng cường trang 
thiêt bị nghiên cứu phát tri en sản phẩm nguồn fiber laser phục vụ chế tạo máy 
căt laser công suât lớn” của ViÔ11 ứng dụng công nghệ thực hiện trong kế hoạch 
2017;

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2018 (đợt 1);

Trên cơ sở đề nghị của Viện ứng dụng công nghệ tại Công văn số 
219/VƯDCN-KHTC ngày 06/9/2018 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách 
nhà nước năm 2018;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Viện 
Ưng dụng công nghệ theo phụ ]ục đính kèm.

Điều 2. ủy 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 đên 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 nghẹ theo quy định.



Điều 3c Càn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đon vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân
sách theo đúng quy định của Luật Ngần 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 KÌ 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đon vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

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



ĐIỀU CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2018 
_ - : : - - ' CỦA VIỆN ÚNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định sổ £ $ 6  ý  /QĐ-BKHCNngày ẲÒ tháng Q năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘIDUNG
Mã

nguồn
Tabmis

TỎNG SỐ

Chi tiết theo đơn vị sử đụng ngân

Trung tâm Công 
nghệ Laser

Ban Quăn
đần tư và phát

triển dự á
A B c D 1

D ự TOÁN CHI NGẦN SACK NHẪ NƯỚC 7.400,0 -7.400,0
B : •: NG XUYEN 7.400,0 -7.400,0

I Khoa học và công nghệ (Loại 100, Khoản 
101) 7.400,0 -7.400,0

a Vốn trong nước 7.400,0 -7.400,0
1 Kinh ph í thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1.1 Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước
1.2 Nhiệm vụ KH&CN cấp E

Phần thành:
- Kỉnh phỉ được giao khoán 16
- Kinh phỉ không được giao khoán 16

2 Kinh ph ỉ thường xuyên
2.1 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.2 Quỹ lương và hoạt động bộ máy

- Quỹ tiền lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên 
chế
- Hoạt động bộ máy

Phân thành:
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kỉnh phỉ không thực hiện tự chủ 12

Kinh ph í không thường xuyên 7.400,0 -7.400,0

Tăng cường trang thiết bị thực hiện từ năm nay 7.400,0 -7.400,0
Dự án Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu 
phát triển sản phẩm nguồn fiber laser phục vụ 
chế tạo máy cắt laser công suất lớn 7.400,0 -7.400,0
Phân thành:
” Kinh phí không thực hiện tự chủ n 7.400,0 -7.400,0

Địa điểm KBNN noi đon vị SDNS giao die Đơn vị dư 
toán cấp

KBNN Quận 
Thanh Xu KBNN Hà Nội

M i số đơn vị sử dụng ngân sách 105 053948 3013309
lẫ Kho bạc nhà nưửc 0022 0011


