
MJu sd 01/QD-CKNS 

(ban hành kern theo TTs 61/2017/77'-BTC 
ngày 15 thang 6 nàrn 2017 cüa B0 Tài chinh) 

UBND TINH THAT NGUYEN CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIT NAM 
S KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&7"QD-KHCN TháiNguyên, ngày 23 tháng 9 nàm 2020 

QUYET D!NH 

V vic cong b6  cong khai Dir toán ngân sách nãm 2020 cüa 

S& Khoa h9c và cOng ngh Thai Nguyen. 

Can cü Nghj djnh s 163/2016/ND-CPngày 21 tháng 12 nàm 2016 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nuc; 

Can cir Thông tu so 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 2017 cüa Bô 
Tài chinh huóng dan th?c hin cong khai ngân sách dOi vi &m vj dir toán ngân 
sách, các to chirc duçic ngân sách nhà nuOc ho trg; 

Can cü Thông tu 90/2018 ngày 28/9/2018 cüa B Tài ChInh ye vic si:ra 
dOi, bô sung mt sO diêu cüa Thông tu so 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
näm 2017 cüa B Tài chInh huàng dn ye cong khai ngân sách dOi vOi dcin vi dir 
toán ngân sách, tO chrc duçc ngân sách nhà nithc h trcl; 

Can cü thông báo kêt qua thâm tra, phân bô dir toán näm 2020 sO 
3742/STC-HCSN ngày 18/9/2020 cüa S Tài chInh Thai Nguyen; 

Xét dê nghj cüa phOng Kê hoach — Chuyên nghành, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b Cong khai s 1iu dir toán kinh phi ngân sách näm 2020 
cüa So Khoa h9c và Cong ngh Thai Nguyen (theo các biêu dinh kern). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 
.A Thea 3. Truong phong Ke hoch — Chuyen nghanh, ke toan trucing va cac 

b phn có lien quan to chüc thirc hin Quyêt djnh nay./. 

Noi nhân: 
- Nhtx diêu 3; 
- Länh clao S; 
- Co quan tài chInh cüng cap; 
- Urn: VT,VP, KHTC. 



Bku so'] - Ban hành kern theo Thông tit sá 90/2018/TT-BTC 
ngày 28 tháng 9 nárn 2018 cia Bó Tài chInh 

Don VI:  So' Khoa h9c và Cong ngh tinh Thai Nguyen 
Chiro'ng: 417 

DIJ TOAN THU 
vA PHAN BO 

(Kern theo Qu 
Giám dôc 

(Dung cho dcm vj dir t 

CH NHA NIXOC DU'QC GIAO 
Vi TRIJ'C THUOC näm 2020 

D-KHCN ngày 23/92020 cüa 
ng nghc tinh Thai Nguyen) 

p I/din vj dr toán ngân sách cp trên) 
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1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 

A 
lông s thu, chi, np ngân sách phi, I 
phI 

I S thu phi, I phi 

I Thu phi, 1 phi ATBX hat  nhân 

2 Thu phi, I phi hoat dng KFICN 

II Chi tu ngun thu phi du'çic d Ii 

1 Chis4rnghi!p  

2 Clii quãn lj hành ch(nh 

a 
Kinh phi thrc hin ch d tir chü - thrc 
hin cãi cách tiên krcmg 

b 
Kinh phi không thirc hin ch d chi 
phic vi chuyên mon 

Ill S phi, 1 phi np NSNN 

1 Thu phi, 1 phi ATBX hat  nhân 

2 Thu phi, 1 phi hoat dng KHCN 

B Du toán chi ngân sách nhA nuc 273.123 273.123 273.123 0 

I Ngun ngân sách trong nuóc 273.123 273.123 273.123 0 

1 Chi quãn I hành chinh 273.123 273.123 273.123 0 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tr chO 

1.2 Kinh phi không thirc hin ch dO tr chO 273.123 273.123 273.123 0 

Kinh phi h trg chi cho can bO 
nghi theo NQ 02/2018/NQ- 
HE)ND 

273.123 273.123 273.123 

2 Chi sty nghip khoa h9c vã cong ngh 

2 1 
Kinh phi thrc hin nhim vi khoa h9c 
cOng ngh 

Nhim v KI-ICN cO'p quo'c gia, bç5, tinh 

Nhiém vu KHCN cd'p co' 

2 2 
Kinh phi nhim vi,i thtthng xuyên theo 
chüc näng 

2.3 Kinh phi nhim vi khong thixing xuyên 



Chtro'ng: 417 

013' TO AN SAd NHA NU'OC 

Dvt. Triêu 
dón 

(Kern theo 
Giárn dóc 

D-KHcN ngày 23/92020 cia 
ng ngh tinh Thai Nguyen) 

sü ding ngân sách) 

s 
TT 

Noi dung Dir toán diro'c 
giao 

1 2 3 

A Tng s thu, chi, np ngân sách phi, I phi 

S thu phi, lé phi 

1 Thu phi, 1 phi ATBX ht nhân 

2 Thu phi, 1 phi hot dng KHCN 

Chi tU' ngun thu phi du'çrc c1 Ii 

1 Chisy'nghip  

2 Clii qudn /j hành ch(nh 

a Kinh phi thrc hin ch d tr chU - thrc hin cãi cách tin hrmg 

b Kinh phi không thrc hin ch d chi phic vii chuyên mon 

S phi, I phi np ngân sách nhà nu*c 

1 Thu phi, 1 phi ATBX h?t  nhân 

2 Thu phi, I phi hott dng KHCN 

B Dir toán chi ngân sách nhà niró'c 273.123 

I Ngun ngân sách trong rnrrc 

1.1 Kinh phi thrc hin ch d tr chU 

1.2 Kinh phi không thrc hin ch d tir chü 273.123 

Kinh phi h trV chi cho can b nghi theo NQ 02/201 8/NQ-HDND 273.123 

2 Chi si,r nghip khoa h9c và cong ngh 

2.1 Kinh phi thrc hin nhim vii  khoa h9c cong ngh 

Nhiçrn vy khoa hQc cong nghc câ'p quO'c gia, bô, tinh 

Nhiêrn vy khoa hQc cOng ngh cá'p co'sO' 

2.2 Kinh phi nhim vii  thirmg xuyên theo chirc näng 

2.3 Kinh phi nhim vii  khOng thithng xuyên 
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