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QUYẾT ĐỊNH
về việc giao bo sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ç ......................—       ——  —   - — —      V?; ~ - ■ ■ ■ • ■ .
V B ộ  TRƯỞNG

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/20ỉ  7 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chỉnh 
quy định về tố chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phế duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 
Công văn số 3528/TĐC-KHTC ngấy 26/10/2020 về việc đề nghị giao bỏ sung dự 
toán thu, chỉ nguồn thu phỉ mã sổ mã vạch năm 2020 cho Trung tâm Mã số Mã 
vạch quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp ưên phân bổ dự 
toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến 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 tổ chức thực hiện cáẹ nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đứng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiên.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Ke 
hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử đụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.



Bộ KHQ NG NGHỆ

TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 
G CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quyết định số <59 3 %/QĐ-BKHCN ngày ĩO  /A O /2020 của

Phụ lục

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘIDƯNG Mã nguồn 
Tabmis TỎNG SỐ

Chi tiết theo đon 
vị sử dụng
Trung tâm 

Mã số, mã vạch 
quốc gia

(A) (B) (C) (D) (1)
PHẦNI THU, CHI NGÂN SÁCH VẺ PHÍ, LỆ PHÍ -

1 sế thu phí, lệ phí 9.000 9.000
- Phí mã số, mã vạch 9.000 9.000
2 Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại 7.300 7.300

2.1 Chi thường xuyên 2.871 2.871
- Chi duy trì hoạt động tìm phí 2.871 2.871

2.2 Chi không thường xuyên 4.429 4.429
' ■- Chi sửa chữa 02 văn phòng làm việc, mua sắm 

trang thiết bị 425 425

- Xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa quốc gia 2.734 2.734

- Chi nhiệm vụ KH&CN 1.270 1.270
3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 900 900
4 Số phí, lệ phí đưọ'c để lại chưa giao 800 800

Địa điểm KBNN noi đon vị SDNS giao dịch
KBNN Cầu Giấy, 

Hà Nội

Mã kho bạc 0023
M i số đơn vị sử dụng ngân sách 1128584


