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

Hà Nội, ngày/íũ thángU năm 2020

QƯYÉTBỊNH
về vi|c  giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

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 to chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chỉnh 
quy định vê tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 1584/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tưởng 
Chỉnh phủ về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ươngđợt 
2 năm 2020;

Cân cứ Quyết định sổ 1575/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án Tăng cường trang 
thiêt bị năm 2020 của Viện Nghiên cứu hạt nhân trực thuộc Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam;

Trên cơ sở ý  kiến của Bộ Tài chinh tại Công vãn số Ỉ3335/BTC-HCSN 
ngày 30/10/2020 về việc bổ sung kỉnh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung 
ương đợt 2 năm 2020;

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

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho đon vị trực thuộc, đon vị cấp dưới 
đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đon 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 ổịnh.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tô 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.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tàỉ chính, Chánh Văn phòng Bộ 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.
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của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn  V i tính: Triệu đồng

TT Nội dung

M ẵtính  
chất 

nguồn 
kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo 
đơn vị sử dụng 

ngân sách
Viện nghiên cứu 

hạt nhân
1 2 3 4 5

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 49.264,0 49.264,0
A CHI THƯỜNG XUYÊN 49.264,0 49.264,0

A.1 VỐN TRONG NƯỚC
1 CHI S ự  NGHIỆP BẢO VỆ M Ô I TRƯỜNG 49.264,0 49.264,0

1.1 Hoạt động bảo vệ môi trường khác (Loại 250, khoản 
278) 49.264,0 49.264,0

1
Tăng cường cơ sở  vật chất, trang th iết bị m ở m ới năm  
nay 49.264,0 49.264,0

Đự án Tăng cường năng lực quan ừắc và cảnh báo 
phóng xạ môi trường của Trạm phóng xạ 3 49.264,0 49.264,0

A.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kỉnh p h ỉ sự  nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước

1 Kinh p h í thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
'  Kinh phí không thực hiện tự chủ 1 2

2 Kinh p h i không thường xuyên 49.264,0 49.264,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 15 49.264,0 49.264,0

+ v ố n  ngoài nước
Kinh p h ỉ không thường xuyên

Tổng cộng 49.264,0 49.264,0

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

toán cấp trên
KBNNTPĐa 

Lạt, Lâm Đồng
Mã số đon vị sử dụng ngân sách 1055255

Mã Kho bạc nhà nước 2861


