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Căn cứ Nghị địĩíH số 9Ỗ/20Í7/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 Thông tư 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 cửa Chúih phu quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tàỉ chinh 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

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);

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 6578/BTC-HCSN ngày 
10/6/2019 về việc kiểm ừa phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019 (đọt 
3) và 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. Giao 19.685 ừiệu đồng số thu phí được để lại năm 2019 cho Cục 

Sở hữu ừí tuệ tiếp tục sử dụng trong năm 2020.
Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự toán 

số thu phí được để lại năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đàn 
bảo dự toán giao đến từng đơn vị sử dụng đúng nội dung và theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi từ số thu phí được để lại, 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 Ngần sách Nhà nước và các vặn bản hưởng dẫn thực hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 
-Tài chính và Thủ trưởng các đcm 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.


