
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:3s*gaVQĐ-BKHCN
Hà Nội, n gàyêA  thángAtnăm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 

cho Trung tâm Công nghệ thông tin

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 cửa Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 29/8/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu Công 
nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp);

Căn cứ Quyết định số 1624/QD-BTC ngày 11/9/2018 của Bộ Tài chính về 
việc bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 
2018 (kinh phí sự nệhiệp);

Quyết định so 3765/QĐ-BKHCN ngày 07/12/2018 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ 
“Xây dựng, tạo lập dữ liệu hỗ trợ chuẩn hóa dịch vụ công tại Bộ Khoa học và 
Công nghẹ”; ^

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho 
Trung tâm Công nghệ thông tin theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
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./.

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

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG

Phạm Công Tạc



GLAO BỎ SƯNG DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
. Của: Trung tâm Công nghệ thông tin
(Kèm theo Qứyết định số: ỉ) ỳổjJl /QĐ-BKHCN ngàyăỵị tháng J  2pãm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đom vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Tổng số Ghi chí

1 2 3 4 5
D ự TOÁN CHI NSNN 500

A CHI THƯỜNG XUYÊN

B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊƯ CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN 500

1 Sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại 160-171) 500
Xây dựng, tạo lập dữ liệu hỗ trợ chuẩn hóa dịch 
vụ công 500
Phân thành:

a Kỉnh phí thực hiện tự chủ 13

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 15 500

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1080777

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách 
giao dịch:

KBNN Thanh Xuân

Mã Kho bạc nhà nước 0022


