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

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 

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 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 1851/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao uự toán chi ngân sách nhà nước năm 
2019;

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 8525/BTC- 
HCSN ngày 24/7/2019 về phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019;

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 2019 cho các 
đơn vị trực 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 2019 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 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. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Ke 
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;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



k Bộ KHOA H ỌC VÀ C Ô N G  N G H Ệ 
_ Chương: 17

Mấu số 36

GIAO D ự  TOÁN CIII NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Của: Cục công tác phía nam 

Mã số đơn vị: 1127669
(Kèm theo Quyết định số:jOB^f /QĐ-BKHCN n g à y d s  tháng .-ự- năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kinh phí

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 
ngân sách

Tổng số
Trung tâm ứng 
dụng và dịch vụ 

KH&CN

1 2 3 4 5
D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 330,0 330,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 330,0 330,0
I KINII PHÍ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC 330,0 330,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 330,0 330,0

1.1.1 KINH PHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (LOẠI 
100, KHOẢN 101)

A Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Đe tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy

1.1 Tiền lương, tiền công
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Nhiệm vụ thường xuyên khác

1.1.3 KINII pin  KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 330,0 330,0

1
Duy trì, vận hành tòa nhà trung tâm thông tin khu 
vực phía Nam trong 6 tháng cuối năm 2019 330,0 330,0

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh ph í sự nghiệp khoa học
Trong đó: + vốn trong nưóc 330,0 330,0

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

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

3 Kình phí không thường xuyên 330,0 330,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 330,0 330,0

+ Vốn ngoài nước
Kinh phỉ không thường xuyên

Tổng cộng 330,0 330,0

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch Đơn vị dự 
toán

KBNN Quận I, 
TP Hồ Chí Minh

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1121801
Mã Kho bạc nhà nước 0133



ĐIỀU CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn vị: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Mã số đơn vị: 1126844
(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày ẵ X  tháng năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: y f

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phí

Cơ quan Học viện

Số liệu 
trước khỉ 
điều chỉnh

Số điều 
chỉnh tăng 
(+), giảm (- 

)

Số liệu 
sau khỉ 

điều chỉnh

1 2 3 5 6 7
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 400,0 - 400,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 400,0 - 400,0
I KINH PHÍ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC 400,0 - 400,0

LI VỐN TRONG NƯỚC 400,0 - 400,0
I#1®1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  KH&CN 400,0 -400,0 -

A Nhiệm vụ KH&CNcẩp Bộ 400,0 -400,0 -
1 Công tác quản lý về KH&CN 400,0 -400,0 -

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN - -
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy - -
2 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN - 400,0 400,0

1
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị mở mới 
từ năm nay - -

2 Sửa chữa, chống xuống cấp mở mới từ năm nay - -

3 Kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN 400,0 400,0
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC -

Cộng kinh phỉ sự nghiệp khoa học -

Trong đó: + vốn trong nước 400,0 400,0

1
Kinh ph í thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ 400,0 400,0

- Kinh phí thực hiện khoán 16 -
- Kinh phí không thực hiện khoán 16 400,0 -400,0 -

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 - 400,0 400,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 - 400,0 400,0

+ Vốn ngoài nước -
Tổng cộng 400,0 400,0

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch K B N N H àN ội

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1126943

Mã Kho bạc nhà nước 0011


