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QUYETDjNH
Ve vice phan bo kinh phi
hot dng Khoa hçc và Cong ngh näm 2021
A

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRj
Can cü Lu2t To chzc chInh quyn djaphztong ngày 19/6/2015,
Can th Luçt ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015,
Can c& Cong van s6 3803/BKHGN-KJ-ITC này 16/12/2020 cüa Bç5 Khoa
hQc và COng ngh ye vic Hzthng dan n5i dung Ice hoach và dit toán ngán sách
sit nghip khoa hQc và cong ngh näm 2021,
Can c& Quyt djnh s 3628/QD-UBND ngày 16/12/2020 cza UBND tinh v
vic giao d,ç toán thu, chi ngán sách nhà nzthc nãm 2021 cho các SO Ban,
ngành, dan vj thu(3c tinh;
Theo d nghj cña Giám dc4c SO' Khoa hQc và Cong ngh tai TO' trInh sd
03/1Tr-SKHCN ngày 27/01/2021, Biên ban hQp lien ngành ngày 07/01/2021 cüa
SO' Khoa hQc và COng ngh và SO' Tài chInh.

QUYET DINH
Diu 1. Phán b kinh phi hoat dng sr nghip Khoa hçc và Cong ngh näm
2021: 21.839 triu dng (Hai mwoi môt tam tram ba mwoi chin triu dOng,)
cho Sâ Khoa hc và Cong ngh d thirc hin các nhim vi Khoa hçc và Cong
ngh, cii th nhu sau:
•

•

•A

•A

A

I. Chi thrc hiçn cac nhiçm vy KH&CN là: 18.904 triçu dong.
1.Clii thrc hin các nhim viii nghién cthi khoa hçc và phát trMn cong ngh
là: 11.460 triu ding.
— Chi d tâi, dir an KH&CN cp tinh, bao gm Ca vein di 1mg ct tài, dr an
cAp Trung uang là: 4.000 triu dng.
— Chi d tài, d an khoa hçc và cong ngh cAp co sâ là: 1.800 triu dng.
— Nhim vi thtthng xuyên theo chüc nAng các t chIrc KH&CN thrc hin
theo ND s 54/2O16fND-CP ngày 14/6/2016 cüa Chmnh Phü là: 5.660 triu dOng.
2. Chi thrc hin các nhim v11 quãn l Nba nuâc v KH&CN là: 3.225 triu
dong.
3. Tng cithng tim 1c phiic vi nghiên clru và quãn 1 nhà ntrâc v
KH&CN là: 4.2 19 triu ding.

2
H. H trçr hot dng cho Lien hip dc hi khoa hçc và k5 thut là:
300 triu dng.
Ill. Tri&i khai thyc hin nghi uyt s( 31INQ-HDND ngàyl4/2/2017 v
chinh sIch ho try, nhan ryng dc ket qua KH&CN Ia: 2.635 triçu dong.
(Chi tilt Phy lyc dInh kàm)
Diu 2. Giám dc Sâ Tài chmnh hu?ing dk chi ti& vic thrc hin Quyt
djnh nay.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k.
,

.,

'

A

A

A

Chánh V.n phong UBND trnh, Giam doc cac Sa: Khoa hQc va Cong ngiç,
Tài chInh; Giám dc Kho bac Nha nuóc tinh, Thu tru&ng các Ca quan lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.'tv'
No'inhn:
-Nhtrdièu3;
- CT, PCT Lé Dire T)n;
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Le Dire Tien

1
Phy lye ch 'etngân

(Kern theo QuyJinhsI

h sy nghip khoa hQc và cong ngh näm 2021
-UBND ngàØ/2/2021 cáa UBND tinh Quáng Trj)
DVT: NghIn c1ng
Ni dung

srr

CHI SQNGHIeP KH& CN (=1+11+111)

21.839.000

I

CIII THC HIN CAC NHIM VJ KH&CN

18.904.000

1

Chi thrc hin cãc nhim vi nghiên ciru khoa h9c và phãt
11 460 000
trin cong ngh

1.1

D tài, dr In KH&CN cAp tlnh, bao gm cã vn d6i irng
A
tIl, dr In cap TW

4.000.000

1.2

D tài, di In khoa hçc và cong ngh cAp co s&

1.800.000

1.3

Nhiem vy thirông xuyên theo chuc näng dc t chuc
KH&CN thyc hin theo ND s 54/20161N0-CP ngIy
14/6/2016 cüa Chlnh Phü

5.660.000

1.3.1 Trung tam Nghiên thu. Ung dmg và Thông tin KH&CN

3.980.000

1.3.2 Trung tam K thut Tiêu chuAn Do 1ucng ChAt luçing

1.300.000

1.3.3 Tram nghiên cru và phát trin N.m

3 80.000

2

Chi thrc hin dc nhim vy quãn l Nhà nu*c v KH&CN

2.1

Hoat dng quán 1 nha nuàc v tiêu chuAn do 1i.ring chAt luqng

22

Hot dng cong ngh - thj tnrrng cOng ngh,
toanb(rcxavàhatnhan

2.3

Tri&i khai k hoach s 58O7fKH-UBND ngày 17/12/2020 cüa
UBND tinh Quang Tn

100.000

2.4

Congtácthanhtra

200.000

2.5

Xây di8rng, djnh huOng k hoach, nhim vi KHCN; cong tác
t6nghqp

195.000

2.6

Dào tao trong và ngoài nuOc d phát trin ngun nhân 1rc chAt
lucing cao; Hcp tác quoc te ye KH&CN

100.000

2.7

Hoat dng K}ICN cAp huyn, thj, thành ph6

280.000

2.8

D an: "TiTng dining ch phm vi sinh vt trong san xu&t nông
nghip giai doan 202 1-2025, djnh huâng den näm 2030 trên dja
bàn tlnh Quang Tn"

780.000

so

hOu trI tue, an

3.225.000
500.000
350 000

2
STF

Ni dung

29

Chi quãn 1 chuang trmnh, d tâi, dr an KH&CN các cAp, chInh
sáchnhanrng

450.000

A.

To chtrc hoat dçng tuyen truyen KH&CN, h9l thâo tong ket 15
2.10 näm chi thj 06 cüa Tlnh üy v phát trin cong ngh sinh h9c, hOi
tháo khoa hçc khác...

150.000

2.11 T chirc hOi thi khii nghip di mài sang to

120.000

cirô'ng tim Irc phc vy nghiên cuu và quãn 1 nhà
nirrc v KH&CN

4.2 19.000

3.1

H thing pin n.ng hrçmg mt tr?,i Trm Nghiên ciu và Phat
iriãn NAm

460.000

3.2

H thng len men x6p tr dng

955.000

Tang

Kinh phi mua sm d6i rng dij an: "Du tu may moe thit bj do
hr?iing thir nghim và cong ngh sinh hc (giai do?n 1)" theo
Nghj quyt s6 991NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa Hi ding
nhãn dan tlnh Quang Trj

0.000

SCra chUa, cái to vAn phOng Sâ và các trung tam thuc Sâ:
- Hung miic 1: Cái tao mái tri1 si cUa Trung tam K5 thut Tiêu
chuAn Do ltring ChAt hrqng.
- Hang miic 2: Lam ch.n n.ng và nhà kho cüa Trung tam
Nghién c(ru, tfng ding và Thông tin KH&CN.
- Hang m11c 3: XCr l chng thm và so'n mt ngoài, thay thi& bj
v sinh cüa trii si lam vic Si Khoa hQc và Cong ngh.
(Phân bd sau k/il thtc hin dcy di các h(i sc' theo quy dfnh tgi
Thông tw sd 92/201 7/TT-BTC ngày 18/9/2017 cza B5 Tài chIn/i
Quy djnh v 1p dt toán, phân bd va quylt toán kinh phi d thuc
hin sith chua, báo trl, cal tgo, náng cáp, mó r(5ng cc so vat
cMt)

1.200.000

3.5

Cãi tao, khc phc bAo lit tai Tram Nghiên cüu Bc Hiràng HOa

150.000

3.6

TAng cuting tim lirc cho Tram Nghiên efru và Phat trin N.m

274.000

TAng cu?ing tim 1irc cho Trung tam Nghiên cihi, 0ng diving và
Thong tin KH&CN
3.8

Mua may tinh xách tay, may tInh dé bàn

3.9

Mua bàn ghé, tU cho Lânh dao Sà

129.000
53.000

3
STT

Ni dung

3.10

Các nhim vi KH&CN khác (Sra chta nhO, mua 4t tu vAn
phông, các nhim viii phát sinh...)

III

Kinh phi
näm 2021

HO TR1 HO3T DQNG CHO LIEN ifiEP CAC HQI
KHOA HQC vA K' THUAT

300.000

TRIEN KHAI THVC HIN NGH QUYET sO 31INQHDND NGAY 14/2/2017 yE clIlNu SACH HO TRJ,
NHAN RQNG CAC KET QUA KH&CN

2.635.000

