
U BAN NHAN DAN 
TINH QUANC TRI 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phIic 

S&  14&1IQD-UBND Quáng Trj, ngàyjtháng 5 nãm 2020 

QUYET DINH 
V vic tm ñ'ng kinh phi thkrc hin dig an: 

Xây dirng Thir vin s tinh Quang TrI 

UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG TR! 

Can c& Lut To chic chInh quyn dja phirang ngày 19/6/2015; 
Can th Lut Ngán sách Nhà nu'&c so' 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 
Can czr Nghj dinh so' 73/2019/ND-cP cüa ChInh phi Quy djnh quán lj 

dáu tu- &ng dung cOng nghe thông tin th dung nguOn von ngOn sách nhà ntthc; 
Can th Nghj qwyIt cia HDND tinh so' 21/NQ-HDND ngày 08/12/2018 v 

phdn bô ngdn sách dia phuv'ng nàm 2019, 
Can ct Quylt dinh so' 426/QD-UBND ngày 17/02/2020 cia UBND tinh 

ye phê duyêt Báo cáo nghiên c&u khá thi dit an: Xáy du'ng Thu' vin sO tinh 
Quáng Tn. 

Theo d nghj cáa S& Tài chInh tcii Cong van 5á 1582/STC-HCSN ngày 19/5/2020. 

QUVET DjNH: 
Diu 1. T?m  üng ngân sách tinh: 3.400 triu dng (Ba tj, bo'n tram triêu 

dOng) ho trI cho Thu vin tinh thrc hin dir an: Xây dirng Thu vin so tinh 
Quang Trj 

Diu 2. Sâ Tài chInh huâng dn chi ti& vic thrc hin Quy& djnh nay và 
tham muu UBND tinh bô trI kinh phi dê hoàn tam  irng theo dung quy djnh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc ké tir ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các S: Tài chinh; Van hóa, 

Th thao và Du ljch; Giám dc Kho bac  Nhâ niióc Quâng Trj; Giám dc Thu 
vin tinh vã Thu twang các ngành lien quan chju trách nhim thi hàrih Quyt 
dj.nh nay.!.  W 

Noi nh1n: 
- Nhu diéu 3; 
- Luu: VT, TM 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT.CFIU TICH  %-

PHO CHIJ TICH 
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