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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc điều chỉnh dự toán số thu phí được để lại

năm 2019 của Cue Sở hữu trí tuê • •

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 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2019 (đợt 1);

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 6578/BTC- 
HCSN ngày 10/6/2019 về việc kiểm tra phương án phân bổ dự toán chi NSNN 
năm 2019 (đợt 3);

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ĩ .  Điều chỉnh tăng dự toán số thu phí được để lại năm 2019 cho Cục 
Sở hữu trí tuệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán số thu phí được để lại năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới 
đảm bảo dự toán giao đến từng đơn vị sử dụng đúng nội dung và theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi từ số thu phí được để lại năm 2019, 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 thưc hiên.



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;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. 'ụ ỵ

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mau so 36

ĐIỀU CHỈNH D ự  TOÁN C H I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Đ ơn vị: Cục Sở hữu trí tuệ  

M ã số đơn vị: 1122148
M ã KBNN: 0022

(Kèm theo Quyết định sổ y ịỴ Ò k  /QĐ-BKHCN ngày ol thảng năm 2019 
cùa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phí

Dự toán giao 
theo QĐ số 

422/QĐ- 
BKHCN ngày 

05/3/2019

Số điều 
chỉnh tăng 

(+), giảm (-)

Dự toán sau 
điều chỉnh

1 2 3 4 5 6

I THU, CHI NGÂN SÁCH VÈ PHÍ, 
LỆ PHÍ

1 Số thu phí, lệ phí 268.340,0 268.340,0
- Số thu từ lệ phí 17.420,0 17.420,0
- Số thu từ phí 250.920,0 250.920,0

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 81.549,0 ^ 61.863,0 143.412,0
2.1 Sự nghiệp khoa học công nghệ

2.2 Quản lý hành chính 81.549,0 +  61.863,0 143.412,0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 105.243,0 105.243,0
- Lệ phí 17.420,0 17,420,0
- Phí 87.823,0 87.823,0

II
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NỮỚC

B CHI THƯỜNG XUYÊN

I
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

a Vốn trong nước

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 
100, Khoản 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

h Vốn ngoài nước


