
UBND TỈNH YÊN BÁI Biểu số 50/CK-NSNN

Đơn vị: triệu đồng

TỔNG CHI NSĐP 9,811,696

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 3,105,390

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 6,706,306

I Chi đầu tư phát triển 1,144,657

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 959,557

- Vốn trong nước 468,557

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 465,000

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 26,000

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

3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 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
35,000

II Chi thường xuyên 3,059,682

1 Sự nghiệp kinh tế 413,159

- Sự nghiệp lâm nghiệp 1,964

- Sự nghiệp nông nghiệp 115,102

- Sự nghiệp giao thông 104,632

- Sự nghiệp thuỷ lợi 60,850

- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác 130,611

2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 14,508

3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 538,622

- Sự nghiệp giáo dục 323,036

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 215,586

4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 25,799

7 Sự nghiệp thể dục thể thao 17,129

9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 62,683

10 Quản lý hành chính 998,324

- Quản lý nhà nước 749,438

- Đảng 201,545

- Đoàn thể 47,341

11 Quốc phòng - An ninh 106,825

- Quốc phòng 57,247

- An ninh 49,578

12 Chi khác ngân sách 12,045

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

Số 

TT
NỘI DUNG Dự toán năm 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020



Số 

TT
NỘI DUNG Dự toán năm 2020

III Trả nợ lãi, phí các khoản vay 4,200

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

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

VI Dự phòng ngân sách 87,537

VII Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2,273,830

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 847,815

2 Chương trình mục tiêu 1,426,015

- Vốn đầu tư trong nước 454,805

- Vốn đầu tư nước ngoài 850,000

- Kinh phí sự nghiệp 121,210


