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QUYET DjNH
* Ve viçc cap kinh phi thi.rc hien chinh sach mien, giam hQc phi 

theo Ngh dnh s  86/2016/ND-CP cüa ChInh phü 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Can ct Luat T chi-c chInh quyn djaphztong ngày 19/6/2015; 

Can thLuát Ngán sách Nhà nu&c s 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 

Can c& Nghj dinh sc 86/2015/ND-CP ngày 02/? 0/2015 cüa ChInh phi quy 
djnh ye cci chê thu, quán l hcic '1'1 doi vó'i cc' sà giáo duc thu(äc he thông giáo 
duc quôc dan và chInh sách mien, giám hQc phI, ho trcr chi phI hQc tap tfr náni 
hoc 2015 - 2016 den nãm hoc 2020 - 2021; 

Theo d nghj cáa Sà Tài chInh tai T& trInh so 2305/77'r-STC ngày 13/7/2020; 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phân b tcr ngun dir toán Trung wing h trçl thrc hin mt so miic 
tiêu, nhim v1i và các ché do chInh sách näm 2020: 319.950.000 dông (Ba 
tram nnrài chin triu chin tram nãm mtrc'i ngàn dông,) cap cho các Ca sâ giáo 
dic thirc hin chInh sách min, giãm hQc phi theo Nghj djnh so 86/2015/ND-
CP ngày 02/10/20 15 cüa ChInh phü (dcit 1) näm 2020, cii the: 

- Tnring Cao d&ng Y t& 23.400.000 ding 

- Tru&ng Trung cp ngh: 296.550.000 dông 

Diu 2. Sâ Tài chInh huOng dn chi tiêt thirc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay cO hiu lirc k tir ngây k9. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám doe các Sâ: Tài chInh, Giáo dc và 

Dào tao, Giám doe Kho bc Nhà nuâc tinh, Hiu trueing Tru&ng Trung cap 
nghê, Hiu tri.ràng Trueing Cao däng Y té vâ Thu throng các ngành lien quan 
chju trách rihim thi hành quyêt dnh này././ 

No'i nI:in: 
- Nhtx diêu 3; 
- Luu: VT, TM. 
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