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QUYẾT ĐỊNH
về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

Căn cứ Quyết định sổ 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngăn sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ’ Thông tư sổ 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 282/QĐ-TTg ngàỵ 19/2/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2020 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, 
Cơ chế một cửa ASEAN năm 2020;

Căn cứ Công văn sổ 2040/BTC-HCSN ngày 26/02/2020 của Bộ Tài chính 
về việc thông báo bổ sung dự toán năm 2020 đế ừiển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN;

Căn cứ Quyết định sổ 1564/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt các dự án trien khai Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ 
Khoa học và  Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ K ế hoạch - Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên 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 2020 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 được giao, 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

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Ke 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

hiện.

JBỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;~ U U i  Ệýi€i\J U Ị V U .

- Lưu VT, KHTC. w



M ầu số  36B ộ  NGHỆ

D f  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 
\  v*: Cục l°à n frfrc x9 yà hạt nhân

^  s° ^ơn v-: 1122693
^fKèmitkS^^iyết định số Jb^^/QĐ-BKHCN ngày tháng b  năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đcm vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất Tổng số

Chi tiết theo đơn vị 
sử dụng ngân sách

nguôn 
kỉnh phí Văn phòng Cục

1 2 3 4 5
II D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 320 320
B CHI THƯỜNG XUYÊN 320 320
II Chi quản lý hành chính (Loại 340-341) 320 320
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13
b Kinh phỉ không thực hiện chế độ tự chủ 12 320 320

-
Thuê duy trì vận hành hệ thống công nghệ thông tin 
kết nối vói cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN 
phân hệ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

320 320

I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
1.1 Vốn trong nướca Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101)

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

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

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhăn văn (Loại 100-102)

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

1.2 vén ngoài nước
Tổng cộng 320 320

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch Đơn vị dự KBNNNam Từ 
Liêm, Sở GD . .toán cấp trên KBNN

M ẫ sổ đơn vị sử dụng ngân sách -V 1..1017489
Mã Kho bạc nhà nước 0017,0003

'Pl s



Mau số 36NG NGHỆ' 9

TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
Đơn vị: Trung tâm công nghệ thông tin 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1080777
Mã KBNN nơi giao dịch: 0022

(Kèm theo Quyết định số /Ịb 0/ /QĐ-BKHCN ngày 4 Ç tháng ịữ năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đon vị tỉnh: Triệu đông

TT Nội dung
Mã tính chất 
nguồn kinh 

phí
Tổng số

A B c D
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 585

B CH I THƯỜNG XUYÊN 585
n Chi quản  lý hành chính (Loại 340-341) 585a Kinh phỉ thực hiện chế độ tự chủ 13
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 585

-
Quản ừị, vận hành cổng kết nối của Bộ Khoa học và Công 
nghệ kết nối với Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia

585

I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
1.1 Vốn trong nước
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101)
1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 K inh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 1
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kỉnh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chù 12
- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và 
nhăn văn (Loại 100-102)

1.2 Vốn ngoài nước
MÃ SỎ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1080777

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử  dụng ngân sách giao dịch:
KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội
M ã Kho bạc nhà -nước ... ;.r%. ..■; 0022



Bộ M ( Ổ « W & G  NGHỆ Ma« Sớ 36
ỴểỉỆ' '.w°ì
l i \ ^ ầ | ị ^ s y  ự  TOẨN Cffl NGÂN SÁGH NHÀ NƯỞC NĂM 2020

c ụ c  TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Mã số: 1059288

(Kèm theo Quyết định sắ 4b(flcJQĐ-BKHCN ngày sịS ' thảng é> năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đom vị tỉnh: triệu đồng

STT NỘI DUNG Mã nguồn 
Tabmis TỎNG SỐ

Chi tiết theo 
đon vị sử dụng

Cục Quăn lý 
Chất lượng 

SPHH

(A) (B) (C) (D) (1)
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.496 1.496

B CHI THƯỜNG XUYÊN: 1.496 1.496
II Quản lý hành chính (Loại 340, khoản 341) 1.496 1.496

n .1 Kỉnh phí thực hiện tự chủ 13 - » ■

1 Chi lương, phụ cấp công vụ và các khoản theo lương 
cho biên chế - ’

n .2 Kỉnh phí không thực hiện tự chủ 12 1.496 1.496

1

Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ 
thống một cửa riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ 
kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia; sửa đổi, nâng 
cấp phần mềm để phù hợp với các văn bản quy phạm 
pháp luật mới cập nhật.

1.496 1.496

III Nghiên cứu khoa học (Loại 100, khoản 101) - -

n u Vốn trong nước » -

1 Kỉnh p h í thực hiện nhiệm vụ KH&CN - -

Phân thành:
- Kinh phí thực hiện khoán (mã 0116) 16 -

Kinh phí không thực hiện khoán (mã 0216) 16 -

2 Kinh phí thường xuyên ■=

Phân thành:
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 - -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -  ■ -

3 Kinh phỉ không thường xuyên - -

Phần thành:
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 ;

ni.2 Vốn nước ngoài - '

Địa điễm KBNN noi đon vị SDNS giao dịch
Đơn vị dự 

toán cấp trên
KBNNHoàn 
Kiếm, Hà Nội

Mã kho bạc 1078807

Mã số đon vị sử dụng ngân sách 0013

1


