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QUVET DjNH 
V vic h trçl kinh phI cho các dja phtroiig thtrc hin chInh sách 

doi v&i nglroi dan gp kho khan do di d!ch  COVID-19 

U' BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ctr Lut T chrc chInh quyn dja phucng ngAy 19/6/2015; 
CAn cir Lut Ngân sách nhà nuOc so 83/2015/QHI3 ngày 25/6/20 15; 
CAn ctr Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cUa ChInh phü ye các 

bin pháp ho trç ngl.r&i dan gp khó khAn do di djch COVID-19; Quyêt djnh so 
1 5/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thi tuàng Chinh phü quy djnh ye vic thirc 
hin các chmnh sách h trçY ngui dAn gp khO khn do di d!ch  COVID-19; 

CAn cir Nghj quyêt so 34/NQ-HDND ngAy 06/12/20 19 cUa HOi  dOng nhAn 
dan tinh tinh ye phân bô ngân sách dja phucing nAm 2020; 

Xét dé nghi cüa Sâ Tài chmnh t?i  T? trinh so i 500/TT'r-STC ngày 13/5/2020 

QUYET D4NH: 

Diu 1. TrIch ngAn sách tinh: 38.239 triu dng (Ba mi.ro'i tam t, hai tram 
ba nuecti chin !111  dong) (Trong do: Nguón cái cách tiên luring ngán sOch fink 
7.010 triu dong,' 70% Qz9 c4 tnI tài chinh cap tinh: 19.394 triêu dông; Nguôn 
giám tnt dit wan theo kiên nghj cza KTNN: 11.835 triu dông) ho trçl các dja 
phuGng thirc hin chInh sách dôi vOi ngthi dan gp khó khAn do di djch 
COVID-19 theo Nghj quyét so 42/NQ-CP ngây 09/4/2020 cüa ChInh phü và 
Quyêt djnh so I 5/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuàng Chmnh phü. Cii the: 

- Huyn Vinh Linh: 7.753 triu dng 
- Huyn Triu Phong: 9.049 triu dông 
- Huyn Dakrông: 13.834 triu dOng 
- Huyn HAi Lang: 7.603 triu dOng 

Din 2. So Tài chInh huOng dn vic thc hin Quy& djnh nay. 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiu hrc kë tr ngày k?. 
Chánh Van phông UBND tnh; Giám dOc các SO: TAi chInh, Lao dng - 

Thwmg binh vA Xã hi; Giám dOe Kho b?c  Nhà ntrOc tinh; ChC tjch UBND các 
huyn CO ten tai  Diéu 1 trách nhim thi hAnh Quyet djnh này./. j  

Nol nhân: 
Nhu diêu 3; 

- Thu&ng trrc HDND tinh (B/c); 
- Các PCT UBND tinh; 
- LLru: VT, VX (T), TM. 
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