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QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc điều chỉnh dư toán chỉ ngân sách nhà nước năm 20Í8 

của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

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 các Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ phát sinh năm 2018 của cấp 
có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục 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 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 nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các 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 thực hiện.

Điều 4. Quvết 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 quyết định này./.

Nơi nhân:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
~ Cac đơn VI sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ’
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ị. : ĐIỂU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
■ - . : ; CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ
;; ' (Kèm theo Quyết định sốb  í-iề /OĐ-BKHCN ngày ị^tháng ịịnăm 20ỉ 8

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công, nghệ)

Đơn vị tính; Triệu đồng
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Tổng số

Chi Élêì theo áơiầ vị sử d ạn g  ngân sách

Mọc viện
K hoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mới

sáng tạo

1

Văn phòng 
các Chương 

trìn h  
KH& CN  
quốc gia

Viện N ăng 
lượng

nguyên íử  
Việt N am

Quỹ phát 
triển  

KH& CN 
quốc gia

Cục T hông 
tin

K H & CN  
quốc gia

A » c D=1 đến 5 2 3 4
D ự  TOÁN CHI NSNN -1.045,0 -768,0 458,0 1.045,0 310,0

A CHI THƯỜNG XUYÊN -1.045,0 -768,0 458,0 1.045,0 310,0
I Nghiên cứu khoa học -1.045,0 -768,0 458,0 r  l7045,0 310,0

LI Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa hoc 
tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101)

1.045,0 ■ -768,0 458,0 1.045,0 310,0
a Vốn trong nước - 1.045 -768,0 4 5 8 ft L 0 4 5 ft 310 f t

' i
K inh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học eéng 
nghệ -768,0 ' -1.045,0 -768,0 1.045,0
- Kinh phí được giao khoán
- Kinh phí không được giao khoán 16 -768,0 -1.045,0 -768,0 .045,0

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

3 K inh phí không thường xuyên 768,0 458,0 310,0
- Kinh phí không thực hiện tự ch 12 768,0 458,0 310,0
- Đoàn ra và Niên liễm (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12

. Nghiên cứu và phá t triển thực nghiệm khoa học 
xã-hội và nhân văn (Loại 100-102)

Kinh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học công
ng
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoái
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1126844 1115577 1055254 1027485 1054710

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân 
sách giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN  
Thành phố

Hà Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN  
Thành phố

Hà!

KBNN  
Thành phố 

Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 00] 001 0011



" - ' - - THUYẾT MINH ĐIỂU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
1 _ . _ CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
4  __ ’ - (Kềm theo Quyết định sô' ỉ  fĩỄỈQĐ-BKHCN ngàyiỷihángyệệ n ă m  2013

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

XX

»
1
1

Nôi DUNG

Ị Tổng số dư 
toán phận 
bổ cho các

Ị đơn vị

1
1 Học viện 
1 K hoa học,
1 Công nghệ 

và Đổi mới
sáng tạo

1
V ăn phòng 
các Chương 

tr ìn h  
K H& CN
quốc gia

Viện Năng 
lơợng 

nguyên tử
Việt Nam

Q eỹ  phát
triển  

K H& CN 
quốc gia

r ^ _ _ _
i

Cục
Thông tin  
KH&CN
quốc gia

A B .................. C=1 đến 5 1 2 3 4 L
D ự  TOÁN CH I NGÂN SÁCH NHA N l ĩỏ c 4.045 ,0 -768,0 458,0 1.045,0 310,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN -1.045,0 -768,0 458,0 1.045,0 310,0
1 K IN H  P H Í S ư  N G H IỆP KHOA H Ọ C -1.045,0 -768,0 458 # 1.045,0 310,0

L I VỐN TRONG NƯỚC -1.045,0 -768,0 458,0 1.045,0 310,0

1.1.1
K IN H  PHÍ THỰC H IỆN NHIỆM v ụ  KHOA H Ọ C  
CÔNG NGHỆ

-768,0 -1.045,0 -768,0 1.045,0

A Cấp N hà nước 2l Õ45~Õ 1.045,0

1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong nước và nước 
ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) -1.045,0 -1,045,0

2 Nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 1.045,0 1.045,0

Thông tin, truyền thông vê phái triển thị trường khoa học và 
công nghệ trên các mạng xã hội ở Việt Nam từ năm 20ỉ 3 đến
năm 2020

1.045,0 ■1.045,0

B Cấp B ị -768,0 768,0
1 Đề tài, đề án thực hiện từ năm na »768,0 -768,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Q uỹ lương và hoạt động bộ m áy theo ch ỉ tiêu biên c h ế

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

1.2 H oạt động bộ máy
2 N hiệm  vụ thường xuyên theo chức m

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 768,0 458,0 310,0

1
Quan trắc suất liều phóng xạ trực tuyến và xác định hoạt độ 
các đổng vị phóng xạ tại một số vị trí thuộc khu vực phía Bắc 
Việt Nam

458,0 458,0

Tham gia triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
năm 2018

310,0 310,0

VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh  p h í sự  nghiệp khoa học
T rong  đó: + Vốn trong  nu -1.045,0 -768,0 158,0 ị 1.045,0 310,0

1 K inh  p h í thực hiện nhiệm  vụ khoa học công nghệ ■768,0 •1.045,0 768,0 1.045,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoái -768,0 4 .045 ,0 -768,0 1.045,0

2 K inh p h í thường xuyêì
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chì

3 K inh ph í không thường xuyên 768,0! 58,ồ 3 1 0 ,0 1
- Kinh phí không thực hiện tự chì 768,0 458,0 310,01

i '68,0! Ỉ J t  1 M S & M Ế É


