
 (Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ Tài chính) 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC NĂNG LƯỢNGNGUYÊN TỬ 

 
            Số: 42 /QĐ-NLNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày 05  tháng 7  năm 2018 

  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

 quí 2 và 6 tháng đầu năm 2018  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-BKHCN, Quyết định số 32/QĐ-BKHCN về 

việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018; 

Căn cứ tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quí 2 và 6 tháng đầu 

năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 

quí 2 và 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Năng lượng nguyên tử.  

Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Cục và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Vụ Tài chính; 

- Lưu:VT, VP 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

                           Đã ký 

 

Hoàng Anh Tuấn 

 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

ĐƠN VỊ:CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Chương: 017 

  

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  

Quí 2/ 2018 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

ĐV tính: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện 

quý2/201

8 

So sánh (%) 

So sánh (%) 

Dự toán 

Cùng kỳ 

năm 

trước 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         

1 Số thu phí, lệ phí         

1.1 Lệ phí         

1.2 Phí         

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại         

2.1 Chi sự nghiệp…………..         

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

2.2 Chi quản lý hành chính         

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN         

3.1 Lệ phí         

3.2 Phí         

II Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.659 958,7   20,57% 84,6%  

1 Chi quản lý hành chính 2.625  612,8   23,3% 105,51%  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  2.625  612,8 23,6%  105,51%  



1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         

2 Nghiên cứu khoa học  2.034 345,9  17,1%  59,2%  

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 
        

  - Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia         

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 255  49,5  19,4%   24,8% 

  - Nhiệm vụ KHCH cấp cơ sở         

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng 
 590 18 3%   14% 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 290   22 7,6%   100% 

2.4 Quỹ lương và hoạt động bộ máy  899 256,4  28,5%  106,2  

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

5 Chi bảo đảm xã hội         

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

6 Chi hoạt động kinh tế         

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

    ……………………………        

  

  Ngày 5  tháng 7  năm2018 

Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                      

                                                                                      Đã ký 

                                                                           Hoàng Anh Tuấn 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

ĐƠN VỊ:CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Chương: 017 

  

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  

6 tháng đầu năm 2018 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

ĐV tính: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Thực hiện 

quí 6 

tháng  

năm 2018 

So sánh (%) 

 

Dự toán 
Cùng kỳ 

năm trước 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
        

1 Số thu phí, lệ phí         

1.1 Lệ phí         

1.2 Phí         

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại         

2.1 Chi sự nghiệp…………..         

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

2.2 Chi quản lý hành chính         

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN         

3.1 Lệ phí         

3.2 Phí         

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.659 1.644,5 35,3% 90,8% 

1 Chi quản lý hành chính 2.625  1.127.6 43% 107,5% 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  2.625 1.127.6 43% 107,5% 

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ         



2 Chi sự nghiệp khoa học 2.034  516,9 25,4% 67,9% 

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 
     

  - Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia      

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 255 49,5 19,4% 24,8% 

  - Nhiệm vụ KHCH cấp cơ sở      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ TX theo chức năng 590  18 3% 14% 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 290 22 7,6% 100% 

2.4 Quỹ lương và hoạt động bộ máy 899 427,4 47,5% 99,2% 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo         

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

5 Chi bảo đảm xã hội         

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

6 Chi hoạt động kinh tế         

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     

   …………………         

  Ngày 05 tháng 7  năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 
 

 

                                                                                                      

                                                Đã ký 
 

 

 

                                                                                          Hoàng Anh Tuấn 

 

 


