UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Số: 126/QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán kinh phí được cấp bổ sung để thực hiện
đề tài, dự án khoa học và công nghệ
(Cấp bổ sung đợt 1 năm 2021)
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ để triển
khai thực hiện đề tài, dự án chuyển tiếp và đề tài, dự án mới được Uỷ ban nhân dân
tỉnh phê duyệt trong năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai dự toán kinh phí được cấp bổ sung để thực hiện đề tài, dự
án khoa học và công nghệ năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở,
Trưởng phòng Quản lý Khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 (t/h);
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- CVP;
- Lưu : VT, VP(ô.Đồng).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hiền

Phụ lục
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CẤP BỔ SUNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021
Đơn vị: Văn phòng Sở (Phòng Quản lý Khoa học)
(Mã số ĐVQHNS: 1072826 )
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2021
của Giám đốc Sở KH&CN)
ĐVT: Triệu đồng
TT

Nội dung

Dự toán
năm 2021

A

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.920

I

Hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ

2.920

1

Đề tài, dự án khoa học công nghệ

2.920

Đề tài, dự án mới được phê duyệt năm 2021 (16) 417- 200-101

1.905

1.1
a)

Đề tài: “Phục tráng và phát triển một số giống lúa nếp đặc sản, có
giá trị cao tại tỉnh Bắc Kạn”

Dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình
b) thâm canh và nhân giống hồng không hạt Na Rì LT1 tại huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”
Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng các giống quýt trên địa
c) bàn tỉnh Bắc Kạn và lựa chọn được giống quýt có triển vọng để
phát triển”
1.2

Đề tài, dự án chuyển tiếp (16) 417- 200-101

451
1.061

393
1.015

Đề tài: "Nghiên cứu phát triển cây Nét tỳ, cây Nát moong và cây
a) Nhân trần làm nguyên liệu tạo men lá phục vụ làng nghề sản xuất
rượu truyền thống xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn"

215

Dự án: “Xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân
Sơn”

300

Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn,
c) hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm
nghiệp”

500

b)

Địa điểm KBNN
nơi đơn vị SDNS giao dịch

Ghi chú

KBNN tỉnh Bắc Kạn

