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

của Cue An toàn bức xa và hat nhân
» @ ®

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 Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 21/5/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2019 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, 
Cơ chế một cửa ASEAN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 
nước năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2531/QĐ-BKHCN ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Thuê duy trì vận hành 
hệ thống công nghệ thông tin kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa 
ASEAN” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

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 2019 của Cục An 
toàn bức xạ và hạt nhân theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên (Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân) điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị trực 
thuộc là Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, đảm bảo dự toán ngân sách 
nhà nước giao đến 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 đơn vị 
trực thuộc và gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Chánh 
Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thực hiện 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 Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đon 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.

Phạm Công Tạc



Mấu số 36

ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
Đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

Mã số đơn vị: 1122693
(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày tháng Ị  năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phí

Văn phòng Cục ATBXHN

Dự toán đã 
giao

Số điều chỉnh 
tăng (+), 
giảm (-)

Dư toán •
sau điều 

chỉnh
1 2 3 4 5 6
II D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 380,0 -173,0 207,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 380,0 -173,0 207,0

1 KINH PHÍ NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC 
(LOẠI 100, KHOẢN 101)

1.1 VỐN TRONG NƯỚC

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KH&CN

a Nhiệm vụ KH CN cấp Bộ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
2 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh p h í sự  nghiệp khoa học
Trong đó: + vốn trong nước

1
Kinh p h í thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoản 16

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

+ Vốn ngoài nước
Kỉnh phỉ không thường xuyên

n KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
(LOẠI 340, KHOẢN 341) 380,0 -173,0 207,0

1

Thuê duy trì vận hành hệ thống công nghệ 
thông tin kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, 
một cửa ASEAN - phân hệ cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân 380,0 -173,0 207,0
Chia ra: Kinh phí quản lý hành chính

1 Kinh phỉ thực hiện tự chủ 13
2 Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 12 380,0 -173,0 207,0

Tổng cộng 380,0 -173,0 207,0
Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch KI3NN Nam Từ Liêm

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1017489
Mã Kho bạc nhà nước 0017


