
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Số:        /QĐ-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021  

của Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ 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 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 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Căn cứ các Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

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

QUYẾT ĐỊNH:                         

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng 

đầu năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (theo các phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu VT, KHTC. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Lê Xuân Định       

 



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện 06 

tháng đầu 

năm 2021

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện 06 

tháng năm 

nay so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 384.229,0      194.093,0    50,5% 105,2%

1 Lệ phí 24.510,0        6.097,8       24,9%

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 10.980,6        2.697,8       24,6%

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký 

hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 7.475,0         1.836,5       24,6%

Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực 

văn bằng bảo hộ 5.719,4         1.405,2       24,6%

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu 

công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công 

nghiệp 34,9              8,6              24,6%

Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên làm việc bức xạ 220,0            109,8          49,9%

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử 80,0              39,9            49,9%

2 Phí 359.719,0      187.995,2    52,3%

Phí thẩm định về sở hữu công nghiệp 110.965,9      58.112,7     52,4%

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại, phản 

đối đơn về sở hữu công nghiệp 1.187,5         621,9          52,4%

Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp 34.243,0        17.933,0     52,4%

Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp 24.095,5        12.618,8     52,4%

Phí sử dụng văn bằng bảo hộ 41.118,8        21.533,9     52,4%

Phí thẩm định đơn đăng ký quốc tế sở hữu công 

nghiệp có chỉ định Việt Nam 107.773,1      56.440,7     52,4%

Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt 

nhân 10.870,0        5.426,5       49,9%

Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 800,0            399,4          49,9%

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt 

nhân 900,0            449,3          49,9%

Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch 22.000,0        11.899,0     54,1%

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác 

nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 5.000,0         2.199,0       44,0%

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 115,0            -              0%

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công 

nghệ 650,0            287,0          44,2%

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 170.234,0      43.157,3     25,4% 74,7%

1 Chi quản lý hành chính 145.449,0      29.982,3     20,6% 58,8%

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 

của Bộ Tài chính

Đơn vị: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương: 17

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

ĐV tính: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0      29.982,3     20,6% 58,8%

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0        13.175,0     53,2% 193,9%

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -                

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -                

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0        13.175,0     53,2% 193,9%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 189.887,0      92.223,7     48,6% 255,9%

1 Lệ phí 24.510,0        6.097,8       24,9%

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 10.980,6        2.697,8       24,6%

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký 

hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 7.475,0         1.836,5       24,6%

Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực 

văn bằng bảo hộ 5.719,4         1.405,2       24,6%

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu 

công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công 

nghiệp 34,9              8,6              24,6%

Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên làm việc bức xạ 220,0            109,8          49,9%

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử 80,0              39,9            49,9%

2 Phí 165.377,0      86.125,9     52,1%

Phí thẩm định về sở hữu công nghiệp 55.482,9        29.056,7     52,4%

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại, phản 

đối đơn về sở hữu công nghiệp 593,8            310,9          52,4%

Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp 17.121,5        8.966,5       52,4%

Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp 12.047,8        6.309,4       52,4%

Phí sử dụng văn bằng bảo hộ 20.559,4        10.767,0     52,4%

Phí thẩm định đơn đăng ký quốc tế sở hữu công 

nghiệp có chỉ định Việt Nam 53.886,6        28.220,4     52,4%

Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt 

nhân 1.630,0         723,0          44,4%

Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 120,0            53,3            44,4%

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt 

nhân 135,0            59,9            44,4%

Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch 2.200,0         969,2          44,1%

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác 

nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 1.500,0         660,8          44,1%

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 35,0              -              0%

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công 

nghệ 65,0              28,7            44,2%

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.189.445,7   649.974,9    29,7% 67,5%

I Nguồn ngân sách trong nước 2.189.445,7   649.974,9    29,7% 69,0%

1 Chi quản lý hành chính 112.917,4      50.158,8     44,4% 95,2%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0      46.375,8     43,5% 92,4%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4         1.660,0       26,3% 67,7%

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.053.343,3   596.655,1    29,1% 63,3%

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.320.638,3   424.875,9    32,2% 52,9%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1.217.520,0  387.927,4   31,9% 49,4%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 95.313,3       34.382,7     36,1% 235,8%

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 7.805,0         2.565,8       32,9% 89,3%

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 247.129,0      89.207,9     36,1% 118,7%

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 352.176,0      82.571,3     23,4% 128,7%

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5.650,0         53,0            0% 481,8%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5.650,0         53,0            0% 481,8%



4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 17.135,0        3.108,0       18,1% 565,1%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 17.135,0        3.108,0       18,1% 565,1%

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  400,0            -              0% 0%

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0            -              0% 0%



Đvt: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 384.229,0                    

I  Số thu phí, lệ phí 384.229,0                    

1 Lệ phí 24.510,0                      

2 Phí 359.719,0                    

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 170.234,0                    

1 Chi quản lý hành chính 145.449,0                    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                               

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0                    

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0                      

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -                               

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -                               

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0                      

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 189.887,0                    

1 Lệ phí 24.510,0                      

2 Phí 165.377,0                    

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.189.445,7                 

I Nguồn ngân sách trong nước 2.189.445,7                 

1 Chi quản lý hành chính 112.917,4                    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0                    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4                        

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.053.343,3                 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.320.638,3                 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1.217.520,0                

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 95.313,3                     

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 7.805,0                       

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 247.129,0                    

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 352.176,0                    

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5.650,0                        

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                               

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5.650,0                        

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 17.135,0                      

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                               

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 17.135,0                      

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  400,0                           

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                               

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0                           

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 

của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  Đơn vị: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Chương: 17



  Đơn vị tính: triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

được giao

Tổng số đã

phân bổ

Viện Năng 

lượng 

Nguyên tử 

Việt Nam

Viện ứng 

dụng công 

nghệ

Tổng cục 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng

Học viện 

Khoa học, 

Công nghệ 

và Đổi mới 

sáng tạo

Viện nghiên 

cứu và Phát 

triển Vùng

Trung tâm 

công nghệ 

thông tin

Viện Đánh 

giá khoa học 

và định giá 

công nghệ

Viện Khoa 

học Sở hữu 

trí tuệ

Văn phòng 

công nhận 

chất lượng

Báo Khoa 

học và Phát 

triển

Tạp chí 

KH&CN 

Việt Nam

1 2 3 4=5+6+…+36 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 376.870,0        384.229,0 27.000,0

I  Số thu phí, lệ phí 376.870,0        384.229,0 27.000,0

1 Lệ phí            24.510,0 24.510,0

2 Phí          352.360,0 359.719,0 27.000,0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại          186.983,0 170.234,0 23.300,0

1 Chi quản lý hành chính 145.449,0

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0 23.300,0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0 23.300,0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước          189.887,0 189.887,0 3.700,0

1 Lệ phí            24.510,0 24.510,0

2 Phí          165.377,0 165.377,0 3.700,0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.197.885,0     2.189.445,7 177.135,0 51.156,3 130.305,5 36.972,6 17.252,7 15.171,0 4.405,0 4.295,0 1.314,0 6.610,0 10.797,9

I Nguồn ngân sách trong nước 2.197.885,0     2.189.445,7 177.135,0 51.156,3 130.305,5 36.972,6 17.252,7 15.171,0 4.405,0 4.295,0 1.314,0 6.610,0 10.797,9

1 Chi quản lý hành chính 112.980,0        112.917,4 25.769,5

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0 25.569,5

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4 200,0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.061.720,0     2.053.343,3 163.550,0 51.156,3 101.036,0 34.552,6 17.252,7 15.171,0 4.405,0 4.295,0 1.314,0 6.610,0 10.797,9

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.320.638,3 18.141,0 18.979,3 12.190,0 11.525,0 6.080,0 500,0 1.420,0 1.965,0 300,0 400,0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1.217.520,0 2.000,0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 95.313,3 16.431,0 17.814,3 10.190,0 10.525,0 5.380,0 500,0 970,0 1.115,0 300,0 400,0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 7.805,0 1.710,0 1.165,0 1.000,0 700,0 450,0 850,0

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 247.129,0 76.166,0 15.127,0 7.255,0 17.452,6 649,7 2.821,0 2.735,0 1.580,0 1.270,0 1.314,9

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 352.176,0 69.243,0 17.050,0 81.591,0 5.575,0 10.523,0 11.850,0 250,0 750,0 1.014,0 5.340,0 9.083,0

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5.650,0            5.650,0 200,0 200,0 2.420,0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5.650,0 200,0 200,0 2.420,0

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 17.135,0          17.135,0 13.385,0 3.300,0

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 17.135,0 13.385,0 3.300,0

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  400,0               400,0

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0

  Đơn vị: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Chương: 17

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ 

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi quản lý hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

  Đơn vị: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Chương: 17

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị tính: triệu đồng   Đơn vị tính: triệu đồng

Trung tâm 

nghiên cứu 

và phát triển 

truyền thông 

KH&CN

Trung tâm 

nghiên cứu 

và phát triển 

hội nhập 

KH&CN 

quốc tế

Viện 

nghiên cứu 

sáng chế và 

khai thác 

công nghệ

Văn phòng 

Ủy ban Vũ 

trụ Việt 

Nam

Văn phòng 

các Chương 

trình 

KH&CN 

quốc gia

Văn phòng 

đăng ký 

hoạt động 

KH&CN

Nhà xuất 

bản 

KH&KT

Văn phòng 

Bộ

Cục Sở hữu 

trí tuệ

Cục An toàn 

bức xạ và hạt 

nhân

Cục Năng 

lượng 

Nguyên tử 

Cục Thông 

tin KH&CN 

quốc gia 

Cục ứng 

dụng và 

phát triển 

công nghệ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

650,0 115,0 343.594,0 12.870,0

650,0 115,0 343.594,0 12.870,0

24.210,0 300,0

650,0 115,0 319.384,0 12.570,0

585,0 80,0 135.584,0 10.685,0

80,0 135.584,0 9.785,0

80,0 135.584,0 9.785,0

585,0 900,0

585,0 900,0

65,0 35,0 183.902,0 2.185,0

24.210,0 300,0

65,0 35,0 159.692,0 1.885,0

14.240,0 1.901,0 5.340,0 966,0 165.638,3 1.898,0 4.922,1 128.241,9 2.100,0 11.179,3 5.385,0 92.411,0 9.727,8

14.240,0 1.901,0 5.340,0 966,0 165.638,3 1.898,0 4.922,1 128.241,9 2.100,0 11.179,3 5.385,0 92.411,0 9.727,8

55.712,9 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7

49.604,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7

6.108,4

14.240,0 1.901,0 5.340,0 966,0 165.638,3 1.898,0 4.522,1 71.049,0 2.000,0 5.052,0 2.353,0 87.705,0 4.787,1

500,0 400,0 3.162,0 144.320,0 320,0 24.217,0 2.000,0 490,0 430,0 1.695,0 1.810,0

144.320,0 8.500,0 2.000,0

500,0 2.382,0 320,0 15.717,0 490,0 430,0 1.695,0 1.460,0

400,0 780,0 350,0

11.940,0 1.501,0 1.878,0 400,0 21.318,3 725,0 2.433,1 3.400,0 1.100,0 10.180,0 1.697,1

1.800,0 300,0 566,0 853,0 2.089,0 46.832,0 1.162,0 823,0 75.830,0 1.280,0

1.030,0 100,0 620,0

1.030,0 100,0 620,0

450,0

450,0

400,0

400,0
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Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi quản lý hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

  Đơn vị: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Chương: 17

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị tính: triệu đồng   Đơn vị tính: triệu đồng

Cục Phát 

triển thị 

trường và 

doanh 

nghiệp 

KH&CN

Thanh tra 

Bộ

Cục công tác 

phía Nam

Văn phòng 

Chương 

trình Nông 

thôn miền 

núi

Văn phòng 

các Chương 

trình trọng 

điểm cấp 

nhà nước

Quỹ phát 

triển 

KH&CN 

quốc gia

Quỹ đổi mới 

KH&CN 

quốc gia

Viện Khoa 

học và Công 

nghệ Việt 

Nam - Hàn 

Quốc 

(VKIST)

Đề án 1136

29 30 31 32 33 34 35 36 37

13.281,3 5.749,0 8.747,0 218.105,0 638.595,0 250.000,0 450,0 21.753,0 133.400,0

13.281,3 5.749,0 8.747,0 218.105,0 638.595,0 250.000,0 450,0 21.753,0 133.400,0

4.447,0 4.819,0 3.983,0

4.447,0 4.819,0 3.983,0

8.254,3 930,0 4.264,0 218.105,0 638.595,0 250.000,0 450,0 21.753,0 133.400,0

761,0 930,0 1.400,0 210.215,0 616.095,0 233.890,0 450,0 6.053,0

500,0 210.215,0 616.095,0 233.890,0

761,0 930,0 500,0 450,0 6.053,0

400,0

1.313,3 672,0 7.890,0 22.500,0 16.110,0 15.700,0

6.180,0 2.192,0

580,0 500,0

580,0 500,0

Page 3



Phụ lục số 04 

 

THUYẾT MINH SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHCN ngày      tháng        năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Tình hình giao dự toán thu năm 2021 cho các đơn vị thuộc Bộ 

KH&CN như sau: 

- Tổng số thu phí, lệ phí năm 2021: 384.229 triệu đồng, bằng 102% so với 

dự toán được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 

03/12/2020. 

- Chi từ nguồn thu phí được để lại: 170.234 triệu đồng, bằng 91% dự toán 

được Bộ Tài chính giao. 

- Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: 189.887 triệu đồng, bằng 100% so 

với số được Bộ Tài chính giao. 

2. Số đã giao dự toán chi 06 tháng đầu năm 2021 cho các đơn vị thuộc 

Bộ KH&CN theo Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài 

chính là 1.752.452,7 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi Quản lý hành chính: 112.917,4 triệu đồng 

- Chi Sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.985.525 triệu đồng 

- Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 17.135 triệu đồng 

- Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 5.650 triệu đồng 

- Chi Sự nghiệp văn hóa thông tin: 400 triệu đồng 

3. Dự toán còn lại dư tại cấp 1 của Bộ KH&CN đến thời điểm 30/6/2021 

là: 8.439,3 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi Quản lý hành chính: 55,6 triệu đồng. 

- Chi Sự nghiệp khoa học công nghệ: 8.285,7 triệu đồng (kinh phí của các 

nhiệm vụ KH&CN chưa phân bổ hết). 

- Giảm trừ dự toán phần BHXH nộp thừa của 07 tháng cuối năm 2017 của 

một số đơn vị chưa thực hiện: 98 triệu đồng (chi quản lý hành chính là 07 triệu 

đồng, chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 91 triệu đồng). 

4. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ KH&CN đã tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo yêu cầu của Bộ Tài chính 

tại Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 là 1.180 triệu đồng, bao 

gồm: 

- Tiết kiệm từ nguồn kinh phí Sự nghiệp khoa học công nghệ là: 1.155 triệu 

đồng, trong đó từ kinh phí thường xuyên là 910 triệu đồng, từ kinh phí không 

thường xuyên là 245 triệu đồng. 



- Tiết kiệm từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo: 25 triệu đồng. 

5. Bộ KH&CN thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 và trên cơ 

sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6299/BTC-HCSN ngày 

11/6/2021, cụ thể như sau:  

- Tổng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm của Bộ KH&CN là 36.160 triệu đồng, 

trong đó: 

+ Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước: 

12.607 triệu đồng.  

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021: 23.553 triệu đồng. 
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