
CQNG HOA XA 110! CLIU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tu' do - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày  4  tháng 5 näm 2020 

QIJYET DjNU 
V vic h trçv kinh phI (dçt 2) cho huyn Hithng Hóa tht•rc hin chInk 

sách dôi vói ngirè'i dan gp khó khän do di djch COVID-19 

U BAN NHAN DAN 
TIN!! QUANG TRI 

s&AE  /QD-tJBND 

Uc-  BAN NUAN DAN T!NH QUANG TR4 

Can th Lut Td chzc chInh quyn dja phito'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát Ngán sac/i nhà ntthc s 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 

Can th Nghi quylt s6 42/NQ-CP ngày 09/412020 cüa C'hInh phz v các 
bin pháp ho tril ngu&l dan gap khó k/ian do dgi dich C'OVID-19; Quiêt djnh so 
15/QD-lTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tzthng ChIn/i phii quy djnh ye vic t/Wc 
hin các chInh sách ho tro' ngwãi dan gap khó k/ian do dgi djch COVID-19; 

Can ci Nghj quylt s6 34/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa Hç5i  dng n/ian 
dan tinh tinh vêphán bô ngán sac/i dia  phwcing nãm 2020, 

Thd nghj cza S& Tài chInh tqi To trinh s 1569/7Tr-STC ngày 19/5/202 0 

QUYET DjNB: 

Diu 1. TrIch ngân sách tinh: 26.705 triu ding (Hal mitch sáu tj, bay 
tram lé nã,n triu clóng) h tr (dt 2) huyn Throng Hóa thrc hin chInh sach 
dôi vai ngrnYi dan gap khó khän do di djch COVID-19 theo Nghj quyêt so 
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Chinh phü và Quyêt djnh so 1 5/QD-TTg ngà.y 
24/4/2020 cüa ThCi lirOng Chinh phü 

Diu 2. Giám dc So Tài chInh huo'ng d.n vic thijc hin QuyEt djnh nay. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh; Giám doe các SO: Tâi chInh, Lao dng - 

Thung binh va Xa hi; Giám doe Kho bc Nhà nuOc tinh; Chü tjch UBND 
huyn ThrOng Hóa va Thu tnrOng các ngành, don vi và các dOi tuçlng lien quan 
chju trách nhim thi hãnh Quyêt dinh này./.4/ 

No nhjIn: 
- Nhi.r diu 3; 
- Thung tnjc HDND tinh (B/c); 
- Các PCT UBND tinh; 
- Ltru: VT, VX (1), TM. 
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