
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------------------- — Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày Ả5 tháng 02-năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 
của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đọt 1)

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 
sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

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 ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 1900/BTC- 
HCSN ngày 12/02/2018 về việc kiểm tra phương án phân bổ dự toán chi NSNN 
năm 2018 (lần 2);

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 các 
đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủy  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 2 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 2018 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 đươc điểu chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dư toán ngân
sách theo đúng quy định p.ỊỊP Ưll.ât TVIorân Qpf*fì 1\i1ba -nifrfr* If€» nỊkr* JlỊ?ýníZ
dẫn thực hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch-Tài chính 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.

TRƯỞNG 
. . . . .  TRƯỞNG
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Đlỉeu CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGẨN SÁCH NHẨ NƯỚC NĂNĨ2018 (ĐỢT 1) 
 ̂ Của: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

(Kềm'theo Quyết định số: ) ;ỹ- /QĐ-BKHCNngày/H tháng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính chất 
nguồn kỉnh 

phí
Tổng số Ghi chú

1 2 3 4 . 5
D ự TOÁN CHI NSNN -2.500,0

A CHI ĐẦU TỬ PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊI -2.500,0
I Khoa học và Công nghệ -2.500,0

LI Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) -2.500,0
a Vốn trong nước -2.500,0

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ
- Kinh phí được giao khoán
- Kinh phí không được giao khoán 16
- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch

KBNNÌ
2 Kinh phí thường xuyên

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
Kinh phí không thường xuyên -2.500,0
- Kinh phí không thực hiện tợ chủ 12 -2.500,0
- Niên liễm và đoàn ra (Tại sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1054710

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân 
' ùch giao dịch; KBNN thành phô Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nướ 0011



T s m ặ ĩ MINH ĐIỀU- CHỈNH Dự TOÁN GHI NGÂN SÁCH NHÀ -NƯỚC' NẤM'2018 (ĐỢT' 1) 
. - __ " Của: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

(Kèm theo Quyết định sổ: Ấbc /QĐ-BKHCNngày ịb  tháng ỮÍJnăm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đon vị tỉnh: Triệu đồng
TT Nội dung Tổng số
1

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Vĩ
B CHI THƯỜNG XUYÊN
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 500

1.1 VỐN TRONG NƯỚC -2.500

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

A Cấp Nhà nước
B Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước
2 - Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
- Từ ngân sách nhà nước

1.2 Hoạt động bộ máy
2 Nhiệm vụ hỗ trợ theo chức năng

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -2.500
1 Hệ tri thức Việt số hóa -2.500

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC .

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước -2.500

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

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự c

Kinh phí không thường xuyên -2.500
- Kinh phí không thực hiên tự chủ -2.500

+ Vốn ngoài nước
TỔNG CÔNG -2.500



M IÍJ CHỈNH B ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 20í§ (BỢT 1). 
. ; - Của: Cục Sử hữu trí tuệ

m-theọ Quyết định sổ: Ậ3 0' /QĐ-BKHCN ngày ẦS tháng ŨẨ/ năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội đung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kỉnh phí

Số liệu 
trước khỉ 
điều chỉnh

Số điều 
chỉnh 

tăng (+), 
giảm (-)

Số liệu sau 
khi điều 
chỉnh

1 2 3 4 ■ 5 6

I
THU, CHI NGÂN SÁCH VỂ PHÍ, LỆ 
PHÍ

1. Số thu phí, lệ phí 215.000 .......ũ é ĩ ĩ : :
- SỐ thu từ phí, lệ phí 215.000 215.000
- Số thu từ phí, lệ phí khá

2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 170.850 -48.350 122.500
2.1 Sự nghiệp khoa học công nghệ
2.1 Quản lý hành chính 170.850 -48.350
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 44.150

Dự TOÁN CHI NSNN' .....
A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN
I Khoa học và Công nghệ

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101)

a Vốn trong nước

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

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

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại sở giao dịch

12

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN ỉ 1122148

'' a điểm KBNN noi đơn v| sử dụng 
gân sách giao dịch: KBNN Thanh Xuân, Hà Nội

ã Kho bạc nhà nước 0022


