
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

             Số:  127/QĐ-SKHCN                                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Bắc Kạn, ngày  07  tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán phí được cấp bổ sung để thực hiện công trình:  

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng Trung tâm ứng dụng 

khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

(Được cấp bổ sung đợt 2 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 1320/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung kinh phí để cải tạo, sửa chữa các cơ quan 

đơn vị năm 2021 (đợt 1); 

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 công 

trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 2 tầng Trung tâm ứng dụng khoa học công 

nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám 

đốc Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

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 CÔNG TRÌNH: 

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC 2 TẦNG TRUNG TÂM 

Đơn vị: Văn phòng Sở   

(Mã số ĐVQHNS: 1072826 ) 

 (Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SKHCN  ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 của Giám đốc Sở KH&CN) 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Dự toán  

năm 2021 
Ghi chú 

 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

 
  

I Hoạt động QLHC (417-341-200) 180   

1 KP không thực hiện tự chủ  (12) 180 
 

- 

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, Trung tâm ứng 

dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng 

180 
 

Địa điểm KBNN  

nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch 
 KBNN tỉnh Bắc Kạn  
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