
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-  ' Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

Số:ío&> /QĐ-BKHCN 1------- :----— 1------ -
HàNội, ngày¿10tháng 3  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về  việc điều'chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 

của các đơn yị 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 Quyết định số 4076/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 4100/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học yà Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2181/BTC-HCSN 
ngày 28/02/2020 về việc phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2020 (đợt 
1);

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 2020 của các đơn 

vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. ủ y  quyện cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách nhà nưởc cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị Cấp dưới đảm bảo 
dự toán ngân sách nhà nước 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 nội dung 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 cớ hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./.

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.



Mẩu sổ 3 ốBỌ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương? 17

ĐIÈŨ CHỈNH D ự  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Đ<m vị: Cục Sở hữu trí tuệ 

Mã số đơn vị: 1122148 
MãKBNN: 0022

(Kèm theo Quyết định sổ  'OỊyQĐ-BKH CN ngày (ỹP thảng J  năm 2020 cùa Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính chất 
nguồn kỉnh 

phí

Dụ toán đã 
giao theo 
QĐ4076

Sổ điều chỉnh 
tăng (+)/giảm 

(-)

Dự toán sau 
điều chỉnh

1 2 3 4 5
I THU, CHI NGÂN SÁCH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
1 SỔ thu phí, lệ phí 325.095,2 325.095,2

- Số thu từ lệ phí 22.790,0 22.790,0
- SỐ thu từ phí 302.305,2 302.305,2

2 Chỉ từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 256.961,2 -174.381,2 82.580,0

2.1 Sự nghiệp khoa học công nghệ
2.2 Ọuản lý hành chính 256.961,2 -174.381,2 82.580,0
3 SỐ phí, lệ phí nộp NSNN 68.134,0 68.134,0

- Lệ phí 22.790,0 22.790,0
-Phí 45.344,0 45.344,0

II Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
B CHI THƯỜNG XUYÊN
I Chi sự nghiệp khóa học công nghệ
a vốn trong nước

1.1 Khoa học tự hhỉên và kỹ thuật (Loại 100, 
Khoản 101)

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

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
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SẤCH 1122148

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân 
sách giao dịch: KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0022



B ộ KHOA 
Chương: 1

Mau số  3 6

: D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 
I vị: Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1048183 
Mã KBNN nơi giao dịch: 0022

(Kèm theo Quyết định số-$Đ/QP-BKHCN ngàySŨ tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn ỵị tỉnh: Triệu đ ồn g

TT Nội dung
M i tỉnh 

chất nguồn 
kỉnh phí

Tổng số
Số điều chỉnh 

tăng (+)/giảm (-
)

Dự toán sau 
điều chỉnh

A B c D
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 272.360,0 -17.980,0 254,380,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 272.360,0 -17.980,0 254.380,0
I Chi sự nghiệp khoa học công nghê 272.360,0 -17.980,0 254.380,0

1.1 Vốn tron g  n ư ớc 272.360,0 -17.980,0 2 5 4 3 8 0 ,0
a Khoa học tự  nhiên và  kỹ thuật (Loại 1 0 0 1 0 1 ) 2 7 2 3 6 0 ,0 -17.980,0 2 5 4 3 8 0 ,0
1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vu khõa hoe công nghệ 262,200,0 -17.980,0 244.220,0

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16 262.200,0 -17.980,0 244.220,0

2 Kỉnh phí thường xuyên '10.160,0 10.160,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 10.160,0 10.160,0
- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN) 12 -

3 Kỉnh phí không thường xuyền -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Đoàn ra và niên liềm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12 “

-  b -
Nghiên cứu và p h á t triển thực nghiệm khoa học xã  hội
và  nhẵn vãn (Loại 100-102)

- ' - -  - ■...........

• 1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực.hiện khoán 16

1.2 vẳn ngoài nước--.-
MÃ s ở  ĐƠN VI s ử  DỤNG NGÂN SÁCH 1048183

Địa điểm KBNN noi đon vị sử dụng ngân sách giao 
"'dịch:

KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước . 0022



V
BỘ KHOA HỌC

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 
hòng Chuông trình Nông thôn miền núi
p  /QĐ-BKHCN ngày dS) tháng ĩ) năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT • Nội đung Dự toán chua 
• điều chỉnh

.. Sọ. điều. .. 
chỉnh tăng
(+)/giảm (-)

Dự toán sau 
điều chỉnh

A B - €  .
DƯ TOÁN CHI NSNN 272.360,0 -17.980,0 254.380,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 272.360,0 -17.980,0 254.380,0
I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA HOC 272.360,0 »17,980-0 254.380,0

11 VỐN TRONG NƯỚC 272.360,0 -17.980,0 254.380,0

L1.1
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

262,200,0 . -17,980,0 244.220,0

A Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 262.200,0 -17.980,0 244.220,0
1 Kinh phí của các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do 

Trung ương quản lý 262.200,0 “17.980,0 244.220,0

1.1.2 K3NH PHI THƯỜNG XUYÊN 10.160,0 10.160,0
1 Tiền lương và hoạt động bộ mảy

1.1 ■ Tiền lương, tiền công
- Từ ngân sách nhà nước

1.2 Hoạt động bộ máy
• 3 Kinh phỉ hoạt động chung của các Văn phòng 10.160,0 10.160,0
11.3 KINH PHÍ KHONG THƯỜNG XUYÊN

1 Hợp tác quốc tế
2 Tăng cưòng cơ sở vật chất, trang thiết bị
3 Sửa chữa, chống xuống cấp

-12 VỐN NGOÀI NƯỚC - - -
Cộng kinh phỉ sự  nghiệp khoa học 272.360,0 -17M0,0 254.380,0
Trong đó: + vốn trong nước 272.360,0 -17.980,0 254.380,0

1 Kỉnh ph ỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 262.200,0 -17.980,0 244.220,0
• Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 262.200,0 “17.980,0 244.220,0
- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

2 Kỉnh ph í thường xuyên 10.160,0 10.160,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 10.160,0 10.160,0
- Đường truyền quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

3 Kỉnh p h í không thường xu yên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước
Kỉnh phỉ không thường xuyên

TÔNG CONG 272.360,0 -17.980,0 254.380,0

lc^


