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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 năm 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/TT-BTC ngày 15 háng 6 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, các tổ
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28
tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 61/TT-BTC ngày 15 háng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao
Bằng năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
đối với chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của Văn phòng Sở Khoa học và
Công nghệ theo biểu đính kèm.
Điều 2. Hình thức công khai: niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan; gửi
văn bản công khai đến toàn thể công chức thông qua Hệ thống quản lý văn bản
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và điều hành (VNPT- iOffice) và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT Sở KH&CN;
- Lưu: VT, VP.
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Biểu số 02-TT 90/2018/TT-BTC
Sở Khoa học và Công nghệ
Chương: 417

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 350 /QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2020
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
Đơn vị: đồng
Nội dung

STT

Dự toán được giao

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Chi quản lý hành chính

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

6.189.857.900

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

3.689.857.900

Các nhiệm vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật

3.689.857.900

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

32.734.500

2.1
2.1.1

- Các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

2.1.2

6.189.857.900

3.260.163.400

- Dự án cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách Trung ương

200.000.000

- Nhiệm vụ, đề tài hợp tác giữa bộ, ngành và địa phương

196.960.000

Các nhiệm vụ khoa học XH&NV

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - Hoạt động khoa học công
nghệ khác

2.500.000.000

