
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

S& 493 -/QD-BND Quáng Trj,  ngày0Z.4  tháng 7 nám 2020 

QUYET DINH 
V vic Bô trI kinh phI thtrc hin Nghj quyêt sei 05/2017/NQ-HDND này 

23/5/2017 cua HDND trnh ye mQt so chrnh sach ho trçr, phat trien kinh te tp 
th giai do3n 2017 -2020 

U'' BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can th Ludt Td chik chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 

Can cz Lutt ngán sách nhà ntthc s 83/2015/QHJ3 ngày 15/6/2015; 

Theo d nghj cüa Sà Tài chInh tai T& trInh s 2303/7Tr-STC ngày 13/7/2020, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. TrIch tir ngun dij toán kinh phi thtrc hin chInb sách h trçY phat 
triên kinh tê tp the giai doin 2017-2020: 16.000.000 ding (Mu'&i sáu triêu dóng 
c/ian) cap cho Lien minh Hcp tác xã tinh dé h trçi thãnh 1p mi cho Hcp tác x 
cà phê dc san Sary theo qu' djnh ti Ngh quyêt so 05/2017/NQ-HDND ngày 
23/5/2017 cUa HDND tinh ye mt so chInh sách ho trcl, phát triên kinh té tp the 
giai domn 2017- 2020. 

Diu 2. Sâ Tài chInh huOng dn chi tit vic thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c k b~ngày ks'. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe Sà Tãi chinh, Giám doe Kho 

btc nhã nixOc tinh; Chii tjch Lien minh HTX tinh, Chü tjch HDQT Hcp tác xã 
cà phé dc san Sary và Thu truâng các ngãnh, thin vj lien quan chju trách nhirn 
thi hành Quyet djnh này./. 

Noi nhn: 
-Nhu'diêu3; 
- Liru: VT, TM. 

TM. U BAN NHAN DAN 
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