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QUYÉT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 

của các đơn vị thuộc Hoe viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mói sáng tạo

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 tố chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tu 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 Quyết định số 690/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt 
đầu thực hiện từ năm 2018 giao cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đề tài KH&CN cấp Bộ giao Trung 
tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bắt đầu thực hiện từ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi NSNN năm 2018 (đợt 7);

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt 
đầu thực hiện từ năm 2018 giao cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và 
công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 2509/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ ciuản lý khoa học và công nghệ năm 2018 giao cho Trung tâm Đào 
tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ thuộc Học viện Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện;

Căn cứ Quyết định sổ 2527/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nehệ về việc giao nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện từ 
năm 2018 cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa hoe và công nghê thuộc Học 
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;



Căn cứ Quyết định số 2662/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ KH&CN cấp 
Bộ giao cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ thuộc Học 
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chủ trì thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-BKHCN ngàỵ 19/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học 
và công nghệ thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN ngàỵ 19/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng “Tổ chức xuất bản Tạp chí Chính sách và Quản lý 
KH&CN năm 2018” của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

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

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các 
đơn vị thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theỏ phụ lục 
đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tố 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 Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN noi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. '



S-- ĐIỂU CHÍNH Đự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Ú V - /  7 _ -i Của ĩ Họe viện Khoa hoe, Công nghê và ĐỒI mỗi sáng tao
' - -- ' -. ; (Kèm theo Quyết định số:,x Ú50 /QĐ-BKHCN ngày 0 T 'ĩh á n ặ j(j năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
M ã tính ch ấ t 
nguồn kính 

phí

C ơ quan  Học 
viện K hoa học, 
Công nghệ và 

Đổi m ới sáng tạo

V iện C h iến  lược 
và C h ính  sách 
E M ãC E  ( trự c 

thuộc Bộ 
K H & C N )

Viện C hiến lược 
và Chính sách 
KH&CN (trực 

thuộc Học viện)

Trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng 

quản lý 
K H & C N

1 3 • 5 7
D ự  T O Á N  C H I N SN N -11.179.000.000 -6 .026 .166 .360 13.616.166.360 3.589 .000 .000

Á C H I Đ Ầ U  T ư  P H Á T  T R lỂ r :
B C H I T H Ư Ờ N G  XUYÊĨ' -11.179.000.000 -6 .026 .166 .360 13.616.166.360 3.589 .000 .000
I Giáo dục, đào tạo, dạy nghề -300.000.000 300 .000 .000

L l Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khấc cho 
cấn bộ (Loại 070, Khoản 085) -300.000.000 300.000.000

a Kinh phí thường xuyên 13
b Kinh phí không thường xuyên 12 >300.000.000 300.000.000
II K hoa học và công nghệ -10 .879.000.000 -6 .026 .166 .360 13.616.166.360 3 .289 .000.000

1
Khoa học tự nhiên và kỹ  thuật (Loại 100, 
Khoản 101) -10 .879.000,000 -6 .026 .166 .360 13.616.166.360 3289300.000

a Vốn trong nước -10.879.000.000 -6.026.166360 13.616.166360 3.289.000.000
1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN -5 .179.000.000 -6 .026 .166 .360 10.366.166.360 839 .000 .000

- Kinh phí đ ư ợ c  giao khoán 16 -3.632.000.000 -3.605.803.000 6.619.803.000 618.000.000
- Kinh phí không được giao khoái 16 -1.547.000.000 -2.420.363.360 3.746.363.360 221.000.000

1.2 Kinh phí thường xuyên -5 .700.000.000 3.250.000.000 2 .450 .000.000
- Kinh phí thực hiện tự d 13
- Kinh phí khồng thực hiện tự chủ 12 -5.700.000.000 3.250.000.000 2.450.000.000

Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
- Đoàn ra (Tại Sở giao dịch KB.NN) 12

M ã số đơn vị sử  dụng ngân  sách 1126943 10548! 1054894 1054891
Địa điểm  K BNN nơi đơn vị sử  dung  ngân 

sách  giao dịch:
K B N N  Thànl 

phố H à Nội
K B N N  H oàn

Kiếm
K B N N  T hành

phố Hà Nộí
K B N N  T hành

phố Hà Nội
M ã K ho bạc nhà nước §011 0013 0011 0011 '

h/


