
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH THUAN 	 Dôc 1p - Tii' do - Hin1i ph tic 

S& 466/QD-UBND 	 Vin! Tliuán, ngây 17 tháng 12 näm 2019 

QUYET D!NTI 
Vê phãn bô ngân sách (1a phu'ong n1m 2020 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TfNH NI[NH THUJN 

Can cir Ludt t6 chirc ChIrih quyên dia phucmg ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Can cir Lut ban hành van bàn quy phin pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nãm 

Can ctr Ludt ngân sách Nba nithc so 83/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

2015; 

If ' '4 

* 
Thuc hiên Quyt dnh s6 2503/QD-BTC ngày 29 tháng 11 näm 2019  

B6 trtr&ng B6 Tâi chInh ve^ vic giao du toán thu, chi ngân sách nba nuóc nàm 

2020; 

Thrc hin Nghj quyét so 23/NQ-1-IDND ngáy 16/12/2019 ciia HDND tinh 
N7e  dir toán thu ngân sách nhâ ni..rác trên dia bàn; thu, chi ngân sách dia phucmg 

nãm 2020; 

Thuc hin Nghj quyt so^ 24/NQ-HDND ngày 16/12/2019 cña Hi dông 

nhãn dan tinh ye phàn bb ngân sách dia phuGng näm 2020; 

Xét de^ nghj cilia Gim dc S& Tài chInh tai  T& trInh so 3488/TTr-STC 

ngây 17tháng 12näm 2019; 

QIJYET D!NH: 

Dieu 1. Phãn bô ngàn sách dia phwmg nàm 2020 

1. Phuang an phàn bO^ ngàn sách dia phuang nãm 2020 

a) Dinh mic phân bô và djnh millrc chi các khoàn chi thithng xuyên thuc 

ngân sách tinh, huyn, thành phê và xä, phumg, thj trn nãm 2020 thirc hin 

theo Dinh mrc phân b6 và djnh irn'rc chi các khoãn chi thix&ng xuyên thuc ngân 

sách tinh, huyn, thãnh phô và xa, phi.rô'ng, thi trn nãm 2017 duoc ban hành 

kern theo Nghj quyët so 58/2016/NQ-HIDND ngày 19 tháng 12 näm 2016 cilia 

Hôi dng nhân dan tinh; Phãn cp ngun thu các cap ngãn sách thirc hin theo 



Nghj quyêt so 65/NQ-HDND ngày 11/12/2017 ciia J-Ji dông nhân dan tinh süa 

di, bo sung ye phân cp ngun thu các cap ngân sách dja phuung giai doan 

2017-2020; 

b) DLr toán 2020 ducic giao theo mirc luang CG scr 1.490.000 dông/tháng. 

Tuy nhiên sO chênh 1ch tin luang theo rnixc luang ca sci tur 1.210.000 

dng/tháng dn 1.490.000 dng/tháng các dcin vi chi tilt ngun câi cách tin 

luang nàm 2019 con du' chuyên ngun sang näm 2020 (met  phân nguôn thu d 

thuc hin câi cách tin luong theo quy djnh nãm 2019 con du). Ngân sách giao 

du toán so^ chênh 1ch tin luo'ng theo mác luang Ca s& tilt 1.210.000 dng/tháng 

den 1.490.000 dng/tháng cOn thiu sau kbi silt dpng ngun cái each tin luang 

näm 2019 cOn lai nêu trên. 

c) Ngun cái cách tin luang cOn du cilia  cdc, huyn, thành pho,  narn 2019 

duce de^ 1i de^ t1c hin che^ dO chInh sách an sinh xâ hi do Trung Long ban 

hành. 

2. Phan bo ngân sách dja phiiang nãrn 2020: 

a) Tang thu ngán sách nba rnrc trên da bàn: 3.500.000 triu dông, cu 

the: 

- Ngân sách tinh: 2.845.100 triu dông; 

- Ngân sách huyn, thành ph: 654.900 triu dông; 

b) Tng chi ngan sách dja phuang: 6.495.468 triu dng; 

- Ngân sách tinh: 4.419.071 triu dông; 

- Ngân sách huyn, thành ph: 2.076.397 triu dông; 

c) Mirc b6 sung cho ngân sách huyn, thành ph (bao gm ngân sách xã, 

phuing, thj trn): 

- Bo,  sung can dôi: 975.912 triu dng; 

- Bo sung thirc hin cãi each tin luang: 233.579 triu dông; 

- Bo sung có miic tiêu: 224.646 triu dng; 

(Chi tiêt theo các phii 1iic 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 dInh kern) 

d) Phucing an phãn bo^ kinh phi sr nghip thirc hin Chuang trInh mc 

tiêu quc gia My drng nông thôn mói näm 2020 (bao grn vn di i'rng ngân 

sách dja phucng), S6 tiên: 59.000 triu dng (Chi ti& theo phii liic 11 dInh kern). 



d) Phuang an phân bo^ kinh phi sir nghip thc hin Chiicing trInh mic 

tiêu quc gia Giãm nghêo bn vüng nàm 2020 (bao gôm von dôi frng ngãn sách 

dja phucmg), s tin: 25.473 triu dng (Chi tit theo phii 1iic 12 dInh kern). 

e) Phucrng an phân bo^ kinh phi thrc hin chuong trInh miic tiêu bão dam 

trt tir an toân giao thông, phông cháy chUa cháy, phông chng ti phrn và ma 

tüy näm 2020, so^ tin: 1.440 triu dng (Chi tit theo phii hic 13 dinh kern). 

f) Phuong an phân bo^ ngun vn sir nghip näm 2020 chi.wng trinh mic 

tiêu phát trin lam nghip bn v&ng, s6 tin 3 3. 100 triu dng (Chi tit theo phi 

luc 14 dInh kern). 

Diu 2. Quyt djnh có hiu Iirc ké tir ngày k 

Chánh Van phông fly ban nhn dan tinh, Giám d& S& Tài chInh; Gi4 
dc Kho bc Nhà nuâc tinh; Thu tnràng co quan, don vi nêu ti Diu 1, Qu 

djnh nay vâ Thu tru&ng các co quan, &m vi có lien quan can cir Quyt d 	j n1/J 
11 

hành./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Lu'u Xuãn Vinh 

Noznhin 
-NhuDiêu2; 
- T1nrng trirc: Tinh Ciy, HDND tinh; 
- CT, PCT UBND tinh; 
- VPUB:KTTH; 	 /,4 
-Lixu:VT. 

Il 





PHULUCSO14 
jJ'ciNG AN HIAN BO NGUON VON S1J NGHIP NAM 2020 CHUNG TRINH MUC TIEU PHAT TRIEN LAM NGHIEP BEN VU'NC 

(Kern theo Quyet dpih sá 96'/QD-UBND ngay ,//-thang 12 närn 2019 cua UBND tznh) 

Don vi tIn/i: Triêu dn 

Stt 

- 

Don VI TONG 

Phân theo hang m1ic cong vice thrc hin 

Giao khoán 
bão v rirng 

H trQr quãn 
l 	bão 
rung dc 
ding 

KNXTS 
rrng tir 
nhiên 

K1'IXTTS 
rrng ttr 
nhiOn cO 
tring b 
sung 

Hôtrc 
cong ding 
dan cir 

vüng dm 
các khu 
rirng dc 
dung 

Bão v 
rfrngti cor 
s& (cap xã) 

Theo döi 
- 

diën biê 
tai nguyen 

rüng -. 

Xãy drng 
phuong an 
quail i 	bão 
v^ rfrng ben 

vtrng 

n  

Duy tu, bão 
duoiig các 
cong trInh 
lam ngbip 
sau dâu tu 

Hoat dông 
cua van 

phông Ban 
chi daO 
CTMTLN 
dip tinli 

TONG 33.100,00 20.833,30 3.261,00 249,00 1.951,10 400,00 244,00 134,00 4.677,22 1.200,00 150,38 
1 Ban quàn i RPHVB Thun Nam 2.567,43 1.700,60 334,20 

4 
532,63 

2 Ban quãn 1 RPHDN h6 TOn 
Giang 

8.377,08 6.003,80 376,00 797,28 1.200,00 

Ban quãn l RPHDN h6 Song 
Trâu 

2.175,06 1.103,40 713,70 357,96 

4 Ban quãnl' RPHDN hSongSt 7.100,50 6.214,10 886,40 

5 Ban quOn 1 RPH KrOng Pha 394,76 394,76 

6 Chi cuc Kim 1am 284,38 134,00 150,38 

Cong ty TNHH MTV Lean nghip 
NinhScin 

3330,09 2.418,20 911,89 

- 	8 
COng ty TN}IH MTV Lam nghi6p 
TOn Tin 

1.752,30 956,00 796,30 

Ban quOn I Vir&n quc gia N61 
Ch6a 

3.678,50 1.322,30 1.380,00 249,00 527120 200,00 

10 
	Binh 

Ban quOn 1 Vu&n quc gia Phuàc 
3.195990 1.114,90 1.881,00 200,00 

11 UBND Huyn Bác Ai 24,00 24,00 

12 UBND HuynNinhScin 193,00 193,00 

13 UBND Huyn Ninh Hâi 27,00 - 27,00 




