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Hà Noi, ngày 16 tháng 11 nm

2020

QUYÈT DINH
Vê viee công bô công khai dy toán ngân sách nm

2020

cua Cue Thông tin khoa hÍc và công nghÇ quôc gia
CyC TRUÖNG

cyC THONG TIN KHOA HOC VÀ cONG NGH
Cn

QUÓC GIA

cu NghË dËnh sÑ 163/2016/NÐ-CP ngày 21/12/2016 cça Chinh phù quy

dËnh chi tiêt thi hành mÙt só dieu cça Luât Ngân sách nhà nuóc;
Cn

cé Thông tu sô 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cça BÙ Tài chính

huóng dân thåc hiÇn công khai ngân sách Ñi vói don vË dy toán ngân sách, các
to chúc durge ngân sách nhà nuóc hô tro;
Cn

cú Thông tur sô 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa BÙ Tài chính Sùa

ôi, bô sung mÙt sô ieu cça Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cça Bo
Tài chính huóng dân vê công khai ngân sách ôi vói on vË du toán ngân sách, tô
chuc duoc ngân sách nhà nuóc tài trÍ
Cn
và

c

Quyét Ënh

Công nghÇ Vê viÇc

sô 3036/QÐ-BKHCN ngày 09/11/2020 cça BÙ Khoa hÍc
sách nhà nuóc nm 2020 cça
iêu chinh du toán chi

ngân

các don vË thuÙe BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ;
Theo dê nghË cça Trurong phòng Kê ho¡ch - Tài chính,

QUYÈT DINH:
Diêu 1. Công bô công khai sô liÇu då toán ngân sách nm

Thông tin khoa hÍc và công nghÇ quôc gia (chi

2020 cça Cuc

tiêt t¡i biêu ính kèm)

Diu 2. Quyêt dËnh này có hiu luc kê tîr ngày ký.
và các on vi/ có
Dieu 3. Truong phòng Kê ho¡ch - Tài chính, Chánh vn phòng

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyè dinh này./. |
Noi nhan:
- Don vi dr toán câp trên;
- Các don vi trye thuÙc Cuc;

CUC TRUÖNG
HOI CHU N

GA

A

CUC THON TIN

- Luu: VT, KHTC.

DuDC-GHA
N

an Dc Hiên

Bieu só 02 - Banhrh ken theo Thóng tur 90 ngày 28/9/20 18 cia BÙ Tài chinh
Don

vi:

CgeThông
tin khoa hÍe và công nghÇ quôc gia
HONGTIN2

Chuong! 017

SKHOAHOO VA CONGNGHE

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NUPC
OA DTOÁN
n
(Kèm theo Guyët dinh só 256/OD- TTKHCN ngày 16/11/2020 cua Cue truóng
Cuc Thong tin khoa hÍc và cong nghÇ quôc gia)
(Dung cho døn vË sù dung ngân sách)

Dvt: Trieu dóng

s6 TT

NÙi dung

A

Tông sô thu, chi, nÙp ngân sách phí, lê phí

I

Sô thu phí, lÇ phi

Dr toán uyc

giao

Le phí
2

Phi

II

Chi tir nguôn thu phí urge

ê lai

0

Chi su nghiÇp..

2

2

II

Chi quan lý hành chinh
So phí, lÇ phí nÙp ngân sách nhà nuróe

1

LÇ phí

2

Phi

B

Dy toán chi ngân sách nhà nuóc

1

Nguôn ngân sách trong nuóe
Chi quan lý hành chính

0

401

0

1.1Kinh phi thurc hiÇn ché Ù tur cho
Trong dó, kinh phí tiet kiÇn 10% chi thurong xuyën
1.2

Kinh phí không thrc hiÇn ch¿ Ù tr chù

2

Chisy nghiÇp khoa hÍe và công nghÇ

2.1Kinh phí thåc hiÇn nhiÇm vu khoa hÍc công nghÇ
2.2

Kinh phí nhiÇm vu thrÝng xuyên theo chée nng

2.3

Kinh phí nhiÇm vu không thuong xuyên

0

401

250

151

2.3.1

Kinh phigiám

-300

2.3.2

Kinh phí tng

451

