
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH THUAN 	 We p - Tir do - Hnh phüc 

S& 468/QD-UBND 	 Ninh Thuán, ngày 17 tháng 12 nám 2019 

QUYET D!NH 

lao di toán chi ngn sách nhà nu'ó'c n'm 2020 cho các So', ban, 
co' quan Bang, doin the, các hôi dc thu và do-n vi cap tinh. 

AN QUAN L' - 
V1JJN QUOC CIA PH 

DENS 	"7...- 	UY BAN NHAN DAN TINH NINH THUAN 

Can cir Ludt to chixc ChInh quyn dja phizo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cü Ludt ban hành van bàn quy ph.m pháp luat  ngày 22 tháng 6 näm 
2015; 

Can cü Lust  Ngãñ sách Nba nithc ngày 25 tháng 6 nAm 2015; 

Thirc hin Quyt djnh s /QD-BTC ngây /11/2019 cüa B 6^ Tài chInh giao 
du loan thu, chi ngán sách nhà nithc nAm 2020; 

Thirc hin Nghj quyt 23/NQ-HDND ngày 16 tháng 12 nàm 2019 cüa Hi 
dng nhãn dan tinh Ninh Thun ve^ dr toán thu ngãn sách nhà nuàc trén dja bàn; 
thu, chi ngán sách dja phuung nãm 2020; 

Thrc hin Nghj quyt 241NQ-HDND ngày 16 tháng 12 näm 2019 cüa Hi 
dng nhân dan tinh Ninh Thun ve^ phân bo^ ngán sách dja phrning näm 2020; 

Xét d nghi cüa Giám dc Sâ Tà.i chInh ti Ti trInh so' 3488/TTr-STC 
ngày 17th6ng 12näm 2019; 

QUYET BINH: 

Dieu 1. Giao dir toán chi ngân sách nhà rnxâc näm 2020 cho các si, ban, 
ngânh, CaC co quan Dãng, doàn th& các hi dc thu và don vj c.p tinh. 

(Chi tiit theo phy lyc dInh kern,) 

Diu 2. Can ctr dr toán chi ngãn sách duçc giao, thu trrnng các dcm vi 
nêu ti Diu 1, Quyt djnh nay có trách thim l.p, phãn b6 dr toán chi cho các 
don vi d toán ngãn sách trtrc thuc theo quy djnh ti khoãn 3, 4 Diu 13 Thông 
tu sO^ 342/2016/U-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2016 cüa B6^ Tài chInh; quân 1, 
sir dung và diu hành trong phm vi tng mrc kinh phi ducc giao, dam báo chi 
tiêu dung mile dIch, ch6 W và quy djnh tâi chmnh hin hành. 



Tiêp tVc  thirc hin co ché t?o  nguôn thirc hin cãi cách tiên luong nãm 
2020 tü mt phân nguôn thu duçc d8 1i theo ch& d6 cüa các co quan don vi vâ 
ngun thijc hin câi cách tin hxang näm 2019 con du chuyên ngun (nêu cO). 

Diêu 3. Quyt djnh nay cO hiu 1c U tir ngây k. 

Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Tài chinh, Giám 

dc Kho bc nhà nuâc tinh, Thu tru'O'ng các don vi nêu tai Diu 1 Quyt dinh 

nay và Thu truâng các co quan, don vi có lien quan can cü Quyt dnh thi 

hãnh./. 

No! nhin : 
-Nhi.r diêu 3; 
-Thiing tnrc: Tinh üy, HDND tinh (b/c); 
-Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
-VPUB: LD; KHH; 
-Lru VT.VAL. 
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UY BAN NHAN DAN 
T!NHIi*1N  

PHV LVC CHI TIET 
DV TOAN CHI NGAN SACH NHA NIfOC NAM 2020 

(Kern theo Quyt djnh sd:..ç16Y/QD-UBND ngày//hháng 12 närn 2019 cia UBND tinh Ninh Thu çn) 

Don VI: 	Ban quãn 1 Virôn Quc gia Phiró'c Binh 
Dutoán chi NSNN thrçrc giao nám 2020: 9.816,45 triu dng 
S66  ti1n bng chfr: Chin t, tam tram mirri sáu triu, bon tram nãm muoi nghIn dng. 

Don vi tinh: triu dông 

STT NO! DUNG CIII- JHJN VI 
Dir toán chi 
NSNN nãm 

2020 

Chi thtr&ng 

dinh mtrc 

Chi ngoài djnh mfrc 

xuyên theo dông 
long so Clii dac thu 

Chi hot 
ding 

theo 99- 
QD/TW 

Toxngso 9.816945 6.570955 3.245,90 3.2451,90 - 
I Chi Quãn 1 hành chInh 2.785949 2.735949 50,00 50,00 000 

1 Ht Kim lam Ban quãn l VQG Phtróc Binh 2.785,49 2.735,49 50900 50,00 
Trong do: 

- Chi trà che^ do^ theo Nghj djnh 116/201 0/ND-CP 323,08 
- Chi trang phic kim 1am 5 0,00 

II Chi các hoit dng kinh tê 7.030996 3.835,06 3.195990 3.195990 0.00 

1 Van phông ban quãn 1 VQG Phu'óc BInh 5.951945 2.755955 3.195990 3.195990 
Trong do: 

- Chi tang lixorng djnh k3' dV kin 1697 

1/2 



STT NOl DUNG CHI - DON VI 

Dii toán chi 

NSNN närn 

2020 

Chi thu'ô'ng 

dinh mire 

Chi ngoãi dnh mile 

xuyên theo , 
Tong so Chi dac thu 

Chi hot 

tlông dang 
theo 99- 

QDITW 

- Chi tra'che^ d6 theo Nghj djnh 1 16/2010/ND-CP 452,45 

- Kinh phi CTMT phát triên lam nghip bn virng 3.195,90 

2 Trung tam GDMT và DVMT rung 1.079,51 1.079951 0100 0900 

Trong do: 

- Chi tang lucrng djnh k' du kin 12156 

- Chi trá chê d theo Nghj djnh 116/201 O/ND-CP 242,84 
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