
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------------------  Độc lập -  Tự do -  Hanh phúc
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Hà Nội, ngày JL0 tháng Ế 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

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 cửầ Bộ Khoà học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

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 600/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2018 (đợt 3);

Trên cơ sở đề nghị của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo tại Công văn số 91/HVKHCN ngày 26/6/2018 về việc đề nghị phê duyệt 
điều chỉnh kế hoạch và giao dự toán NSNN năm 2018 cho Học viện Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

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. Căn cứ dự toán 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 3. 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./.

N ơi nhận: THỨ
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách; 1 c 1
- KBNN nơi giao dịch; --- ' : __^
- Lưu VT, KHTC.
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k rỞNG

Phạm Công Tạc



ĐIỀU CHỈNH TẠNG D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
... Của; Cơ quan Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mói sáng tạo

{Kèm theo Quyết định số: Ậ ÌJjy/QĐ-BKHCN ngày tháng é năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kỉnh phí

Tổng số Ghi chí

1 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 5.039

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 5.039
I Khoa học và công nghệ 5.039

1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuât (Loại 100, Khoản 
101) 5.039

a Vốn trong nước 5.039
1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 1.539

- Kinh phí được giao khoán 16 1.142
- Kinh phí không được giao khoán 16 397

1.2 Kinh phí thường xuyên 3.500
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 3.500

1.: Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự c 12
- Đ oàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN) 12

MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1126943
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân 

sách giao dịch: KBNN Thành phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nư< 0011
Js^



THUYẾT MINH ĐIÈƯ CHỈNH TĂNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÃ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Cơ ạúan Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
-(Kèm thèo Quyết định số: 4  ị  $  Z//QD-BKHCN ngày ) tháng ịy năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
1 2 3

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.039
B CHI THƯỜNG XUYÊN
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 5.039

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 5.039

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CONG 
NGƯ"

1.539

A Cấp Bộ ĩ
1 Đề tài, đề án chuyển tiếp thực hiện từ năm nay 1.539

Nghiên cứu đề xuất khung giải pháp của bộ ngành, địa phương 
nhằm cải thiện chỉ số GII của Việt Nam và khả năng áp dụng 
phương pháp GII để đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo ở cấp địa 
phương

700

Nghiên cứu đổi mới một số chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn 
hạn về quản lý khoa học và công nghệ 839

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Quỹ lương và hoạt đông 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 má
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 2.500
3 Theo dõi tình hình cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo và năng lực 

cạnh tranh theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ 1.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quốc tế
\.l VON NGOÀI NƯỚC

Cộng kỉnh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 1.539

1 Kỉnh ph í thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.539
- Kinh phí thực hiện khoán 1.142
- Kinh phí không thực hiện khoán 397

2 Kinh ph í thường xuyên 3.500
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự cl 3.500

3 Kinh ph í không thường xuyê
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nước
r 5.039

4Z-


