
UBND TỈNH YÊN BÁI

TỔNG CHI NSĐP 10,644,161 11,373,461 6,706,306 4,667,155

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1) 8,370,331 9,099,631 4,432,476 4,667,155

I Chi đầu tư phát triển 1,261,597 1,777,597 1,144,657 632,940

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,176,497 1,553,997 959,557 594,440

- Vốn trong nước 551,497 551,497 468,557 82,940

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600,000 976,500 465,000 511,500

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25,000 26,000 26,000 0

2 Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 85,100 85,100 85,100

3
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê (2)
65,000 65,000

4
Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai... từ 10% thu tiền sử dụng đất
73,500 35,000 38,500

II Chi thường xuyên (3) 6,947,711 7,025,811 3,059,682 3,966,129

1 Sự nghiệp kinh tế 0 624,274 413,159 211,115

- Sự nghiệp lâm nghiệp 3,463 1,964 1,499

- Sự nghiệp nông nghiệp 147,264 115,102 32,162

- Sự nghiệp giao thông 121,707 104,632 17,075

- Sự nghiệp thuỷ lợi 62,077 60,850 1,227

- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác 289,763 130,611 159,152

2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 93,260 14,508 78,751

3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,813,250 2,813,250 538,622 2,274,628

- Sự nghiệp giáo dục 2,587,820 323,036 2,264,784

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 225,430 215,586 9,844

4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 20,799 25,799 25,799 0

5 Sự nghiệp y tế dân số và gia đình 833,314 619,414 213,900

6 Sự nghiệp văn hoá thông tin 126,962 94,469 32,494

- Sự nghiệp văn hoá 95,791 63,297 32,494

- Sự nghiệp công nghệ thông tin 31,171 31,171 0

7 Sự nghiệp thể dục thể thao 22,194 17,129 5,064

8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 59,819 42,573 17,246

9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 220,102 62,683 157,419

10 Quản lý hành chính 1,908,114 998,324 909,790

- Quản lý nhà nước 1,485,749 749,438 736,311

- Đảng 338,801 201,545 137,256

- Đoàn thể 83,564 47,341 36,223

11 Quốc phòng - An ninh 156,346 106,825 49,521

- Quốc phòng 98,561 57,247 41,314

- An ninh 57,785 49,578 8,207

12 Chi khác ngân sách 28,245 12,045 16,200

13 Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ 114,131 114,131 0

- Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm 

vụ, chính sách khác theo quy định 
63,701 63,701 0

- Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết 

số 07/2018/NQ-HĐND
7,000 7,000

- Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW) 13,430 13,430 0

- Kinh phí thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị 
10,000 10,000 0

- Mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở 

làm việc
20,000 20,000 0

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Đơn vị: triệu đồng
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III Trả nợ lãi, phí các khoản vay 4,200 4,200 4,200 0

IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,200 1,200 1,200 0

V

Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương từ 50% số 

tăng thu cân đối, phần dự toán tỉnh giao cao hơn số trung 

ương giao

135,200 135,200 0

VI Dự phòng ngân sách 155,623 155,623 87,537 68,086

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 2,273,830 2,273,830 2,273,830 0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 847,815 847,815 847,815

2 Chương trình mục tiêu 1,426,015 1,426,015 1,426,015 0

- Vốn đầu tư trong nước 454,805 454,805 454,805

- Vốn đầu tư nước ngoài 850,000 850,000 850,000

- Kinh phí sự nghiệp 121,210 121,210 121,210

Ghi chú: 

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 chưa bao gồm số bổ sung cho ngân sách huyện 3,105,390 triệu đồng

(2) Tổng nguồn là 130 tỷ đồng, trong đó bố trí 50% để tạo nguồn điều chỉnh chính sách tiền lương là 65 tỷ đồng;

số còn lại để bố trí chi đầu tư phát triển là 65 tỷ đồng, được thực hiện chi theo số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước.

(3) Đã bao gồm cả phần kinh phí thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được trung ương bổ sung có mục tiêu 503.874 triệu đồng.

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách huyện đã bao gồm kinh phí thực hiện các chính sách nhiệm vụ

được ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu là 474.545 triệu đồng
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