
Số: /QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự đo -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày Ẩ3 tháng/,f năm 2018

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

Cho: Văn Dhòng các Chương trình KH&CN quốc gia

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 tố chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 145/2014/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 
số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3812/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi naân sách nhà nước năm 
2018 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 3432/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Văn 
phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12575/BTC-HCSN 
ngày 12/10/2018 về việc phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị trực 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính và Giám đốc Văn 
phòng các Chương trình KH&CN quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi hoạt động thường xuyên năm 2018 của 

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia (mã số ngân sách: 1115577, mã 
kho bạc nhà nước: 001 ỉ) từ Kinh phí thường xuyên khồng thực hiện tự chủ sang 
Kinh phí thường xuvên thực iiiệii tự chủ là 4.945 triệu đồng (Bốn tỷ chín trăm 
bốn mươi ỉ ăm triệu đồng) 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 trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành auyết định nảy./.

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

- KT.ẸỘ TRƯỞNG 
/  - -CTHỨ TRỰỞNG

- -  -

Phạm Công Tạc



ĐIỀU CHÍNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

(Kẽm theo Quyết định s ổ :(Ĩ)Ỉ4^^/QĐ-BKHCN ngàyẤ  ‘S  thángJẠnăm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kỉnh phí

Dự toán đã 
giao năm 

2018
Điều chỉnh 
tăng, giảm

Dự toán sau 
điểu chỉnh

1 3 4 5 6
Dự TOÁN CHINSNN 18.611 18.611

A . CHỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ......... ....

B CHI THƯỜNG XUYÊN 18.611 18.611
I Nghiên cứu khoa học 18.611 18.611

ỉ .l
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự . 
nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 18.611 18.611

a Vốn trong nước 18.611 18.611
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 18.611 18.611
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 ,945 4.945
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 18.611 -4.945 13.666

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

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1115577
Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao

dịch: KBNN TP Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011



THUYỂT MINH ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Vãn phỏng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

(Kèm theo Quyết định sể 'f V'- /QĐ-BKHCNngàyjỊ) thangjyf năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung Dự toán đã 
giao năm 2018

Điều chỉnh 
tăng, giảm

Dự toán sau 
điều chỉnh

1 2 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 18.611 18.611

B CHI THƯỜNG XUYÊN 18.611 18.611
I KINH PHÍ Sự NGHIÊP KHOA HOC 18.611 18.611

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 18.611 18.611

LL1 KINH PHỈ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HOC CÔNG NGHÊ

A Cấp Nhà nước
B Cấp Bộ

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 18.611 18.611
11 Kinh phí hoạt động chung của Văn phòng

18.611 18.611

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học 18.611 18.611
Trong đó: + Vốn trong nước 18.611 18.611

1 Kỉnh 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 18.611 18.611
- Kinh phí thực hiện tự chủ 4.945 4.945
- Kinh phí không thực hiện tự c 18.611 - V 13.666

3 Kỉnh p h í  không thường X U }

- Kinh phí không thực hiện tự chủ
TONG CÔNG 18.611 18.611


