
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  -  Tur do  -  Hanh phüc 

Quáng Tr/, ngày  ,18  tháng 5 nám 2020 

QUYET DN1H1 
Ye vic ho trq kinh phi cho huyn Gb Linh thtrc hin chInh sách 

dôi vol ngiroi dan gp khó khän do diii dich COVID-19 

U BAN NHAN DAN 
TINH QUANC TRI  

s6:42C5  /QD-UBND 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Cn cr Luat T chirc chInh quyn dja phucing ngãy 19/6/2015; 

Can cCr Lust  Ngân sách nhà nuàc s 83/2015/QFII3 ngày 25/6/20 15; 

Can ccr Nghj quyt s6 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các 
bin pháp h6 trcl ngui dan gap  khó khän do di djch COVID-19; Quyet dnh so 
1 5/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ti.rO'ng ChInh phü quy djnh ye vic thirc 
hin các chInh sách h trq ngtri dan gap  kho than do di djch COVID-19; 

Can cir Ngh quyt s 341NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cüa Hi dng nhân 
dan tinh tinh ye phân bô ngân sách dja phwng näm 2020; 

Xét d ngh cüa Sâ Tài chInh ti Th trmnh so 154 1/YI'r-STC ngày 15/5/2020 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Trich ngân sách tinh: 8.000 triti dng (Tam 13) dng)h trci huyn 
Gio Linh thirc hin chInh sách dôi vOi ngi..rOi dan gap  kho khän do di djch 
COVID-19 theo Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü và 
Quyêt djnh so 15/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ttx&ng ChInh phU 

Diu 2. Giám dc So Tài chInh hiiOng dn vic thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày ks'. 
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dOe các SO: Tài chinh, Lao dng - 

Thiicing binh vâ Xã hi; Giám doe Kho bac  Nhá nuOc tinh; Chu tjch UBND 
huyn Gio Linh và Thu truOng các ngãnh, dGn vj và các dOi tucYng lien quan 
chju trách nhiêm thi hAnh Quyet djnh nay././ 

Noi n/ian: 
- Nhi.r diêu 3; 
- Thumg true HDND tinh (B/c); 
- Các PCT UBND tinh; 
- Ltru: VT, VX (1), TM. 

Ha S Bong 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH  YI-..-

PHO CHU TICH 
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