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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
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Sô:AZW/QD-UBND Quáng Tn,  ngàyA.9 tháng 5 nàm 2020 

QUYET DNH 
V vic phãn bô kinh phi thtrc hin Chtro'ng trInh Xüc tin thu'ong mi 

tinh Quáng Trj nãm 2020 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can th Lu4t  T chtc chInh quyn dja phtrcng ngày 19/6/2015; 

Can c& Luçt Ngân sách Nhà rnthc sc4 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 

Can cz các Nghi quyé't cüa HDND tinh: sd 33/NQ-HDND ngay 06/12/2019 
ye dir toán thu ngân sách nhà nithc trén dja bàn, chi ngán sách ct/a phtrcxng nàm 
2020, so 34/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 ye phán ho ngán sách ct/a phzrcrng nám 
2020; 

Xét d nghj cüa Giám ddc Sà Tài chInh tai T0 trinh s 1433/2Tr-STC ngày 
08 tháng 5 nàm 2020. 

QUYET IMNH 

Diu 1. Phân b Dx toán xüc tin du tu, thuong mti näm 2020: 
1.886.169.000 dông (M.5t tj) tam tram tam mu'cvi sáu triêu mç3t tram sOu mircri chin 
nghIn dng) cap cho các cci quan, dcin vi, dja phucing thirc hin Chirnng trInh Xüc 
tiên thi.rong mai  tinh Quáng Trj nm 2020 theo ph 1ic kern theo Quyêt djnh nay. 

Diéu 2. Giám d6c Sâ Tài chInh huOng dn chi tiêt thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu Iirc ké ttr ngãy k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S: Tài chInh, Cong Thucmg; 
Giám dc Kho b?c  Nhà nuàc tinh, Chü tjch Hi Lien hi Phii nü tinh, Chü tich 
UBND huyn Hái Lang, Giám dôc Trung tam Xüc tiên dâu Ui thucmg mi và du 
ljch, Giám dôc Trung tam Khuyen cong và Tu van Phát triên cong nghip; Các ca 
quan, dcm vi, dja phinng, Thc truông các ngãnh lien quan chju trách nhim thi 
hành quyêt djnh này./A' 

Nd nhIn: 
- Nhudiêu3; 
- 1T/HDNDtinh; 
- Các PCI UBND tinh; 
- Chãnh VP, các PVP UBND tinh; 
- Lisu: VT, TMD. 



PH! THVC HN CHUNG TR!NH 
G MA! TINH QUANG Tifi NAM 2020 

A.t'fO"QD-UBND ngàyl.9/5/2020  cüa UBND tinh) 

£on vi tInh: Dcn 
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; PWJV 
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(Km thea Quj),t din 

TT an Don vj chü tn Kinh phi 
long CQH 1.886.169.000 

Nhân rcng dim tnrng bay và giài thiu các san 
phAm dc trung,chü hrc cüa tinh ti các dim di 
tIch, danh thang, du lich... tren dia bàn tinh 
Quâng Tr näm 2020 

Cong Thuorng 178.330.000 

2 
Khu quãng bá, giâi thiu san phAm dc tnrng và 
Am thirc cüa tinh ti Lê hi thông nhât non song 
- näm 2020 

Sâ Cong Thirong 386.870.000 

T chirc Doàn doanh nghip tham gia Hi ngh 
kt ni cung c&u hang hóa tai  các tinh, TP iOn 
trong nuOc do B Cong Thtrong phi hgp t 
chirc näm 2020 

SO Cong Thuong 195,870.000 

4 
T chirc doàn giao throng xUc tin tiêu thi.i các 
san phAm cüa tinh ti các tinhlthành trong nuOc 
näm 2020 

Trung tam Xüc tin 
Dâu ti.r, Thucmg 
mi và Du ljch 

166.800.000 

Tham gia hOi  chçi, triên lam trong nuOc nàm 
2020 

Trung tam Xüc tin 
, 

mai va Du ljch 
145.400.000 

6 
Tham gia hi nghj kt ni cung - cAu hang hOa; 
hi nghj, hi thão ngành hang xuAt khAu trong 
nuOc nàm 2020 

Trung tam Xüc tin 
Dâu ti.r, Thiiong 
mi và Du lich 

189.300.000 

7 
T chirc doàn tham gia Hi chq trin lam và 
xüc tin thixong mi tai Lao vã Thai Lan nAm 
2020 

Trung tam Xüc tin 
DAu ttx, Thi.rcing 
mi và Du lich 

194.349.000 

8 
H trçi doanh nghip trên dja bàn tinh tham gia 
Hi chçx TM-DL huyn Hái Lang nam 2020 

UBND huyn Hãi 
Lang - PhOng Kinh 

tê và Ha tang 
204.400.000 

T chirc hi nghj kt ni cung cAu tiêu thi san 
phAm CNNT gitra tinh Quãng Tn và các tinh, 
thành ph trong cà nirOc trong khuôn kh6 Hi 
chq Quang bá san phAm cong nghip nông thOn 
Quâng Tr 2020 do Cc Cong thucing dja 
phuong h trq t6 chirc. 

Trung tam KhuyEn 
cong va Tu van 
Phát trin cong 

nghip 

127.250.000 

10 
Xüc tin thuong mi, kt n6i cung cAu hang hóa 
san phAm kinh t tp th cüa Hi phii nil näm 
2020 

Hi Lien hip Ph 
nutinh 

97.600.000 
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