
A B 1 2=3+4 3 4

TỔNG CHI NSĐP 9.222.145 9.980.745 5.664.965 4.315.780

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1) 7.635.918 8.394.518 4.078.738 4.315.780

I Chi đầu tƣ phát triển 918.540 1.494.540 984.580 509.960

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (2) 918.540 1.356.540 876.680 479.860

- Vốn trong nước (3) 495.540 495.540 415.580 79.960

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 837.000 437.100 399.900

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 23.000 24.000 24.000 0

2
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần 

cho cả thời gian thuê (4)
75.000 75.000

3
Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai... từ 10% thu tiền sử dụng đất
63.000 32.900 30.100

II Chi thƣờng xuyên (5) 6.569.231 6.625.206 2.883.467 3.741.739

1 Sự nghiệp kinh tế 0 581.928 385.297 196.631

- Sự nghiệp lâm nghiệp 3.463 1.964 1.499

- Sự nghiệp nông nghiệp 151.374 119.413 31.961

- Sự nghiệp giao thông 123.447 106.372 17.075

- Sự nghiệp thuỷ lợi 64.469 63.242 1.227

- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác 239.175 94.307 144.869

2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 79.991 11.855 68.136
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3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.640.707 2.716.707 594.146 2.122.561

- Sự nghiệp giáo dục 2.491.789 378.902 2.112.886

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 224.918 215.244 9.675

4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 20.132 20.132 20.132 0

5 Sự nghiệp y tế dân số và gia đình 786.094 584.326 201.769

6 Sự nghiệp văn hoá thông tin 98.232 68.972 29.260

- Sự nghiệp văn hoá 76.910 47.650 29.260

- Sự nghiệp công nghệ thông tin 21.322 21.322 0

7 Sự nghiệp thể dục thể thao 21.792 17.002 4.790

8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 59.053 41.695 17.358

9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 220.619 59.290 161.328

10 Quản lý hành chính 1.780.096 906.204 873.892

- Quản lý nhà nước 1.410.372 698.702 711.670

- Đảng 288.867 162.991 125.876

- Đoàn thể 80.858 44.511 36.347

11 Quốc phòng - An ninh 115.054 62.809 52.245

- Quốc phòng 82.813 38.607 44.206

- An ninh 32.241 24.202 8.039

12 Chi khác ngân sách 25.814 12.045 13.769

13 Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ 119.693 119.693 0

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

các nhiệm vụ, chính sách khác theo quy định 
44.407 44.407 0

- Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo 

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND
10.000 10.000

- Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW) 35.286 35.286 0

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

của hệ thống chính trị (6)
10.000 10.000 0

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết 

bị; bảo trì trụ sở làm việc
20.000 20.000 0

III Trả nợ lãi, phí các khoản vay 3.000 3.000 3.000 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 lƣơng từ 

50% số tăng thu cân đối, phần dự toán tỉnh giao cao 

hơn dự toán trung ƣơng

126.625 125.522 1.103

VI Dự phòng ngân sách 143.947 143.947 80.970 62.977

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 1.586.227 1.586.227 1.586.227 0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 592.683 592.683

2 Chương trình mục tiêu 924.544 924.544 924.544

- Vốn đầu tư trong nước 345.180 345.180 345.180

- Vốn đầu tư nước ngoài 477.655 477.655 477.655

- Kinh phí sự nghiệp 101.709 101.709 101.709

3 Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 69.000 69.000

Ghi chú: 

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chưa bao gồm số bổ sung cho ngân sách huyện 2.921.430 triệu đồng.

(2) Chưa bao gồm phần bố trí trả nợ gốc các khoản vay 34.000 triệu đồng, được tính vào bội thu ngân sách địa phương.

(3) Đã bao gồm 56.100 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho tỉnh vay lại để thực hiện các dự án.

(4) Tổng nguồn là 150.000 triệu đồng, trong đó bố trí 50% để tạo nguồn điều chỉnh chính sách tiền lương là 75.000 triệu đồng;

số còn lại để bố trí chi đầu tư phát triển là 75 tỷ đồng, được thực hiện chi theo số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước.

(5) Đã bao gồm kinh phí thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được trung ương bổ sung có mục tiêu 472.514 triệu đồng.

(6) Đã bao gồm kinh phí thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND 

và Văn phòng UBND tinh 5.000 triệu đồng.


