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S: ,W/QD-UBND

Quáng Trj, ngày,t,' tháng ,t nám 2020

QUYET DjNII
V vic b tn v6n d61 irng dir In "Hành lang blo tn da ding sinh h9c
tiu vüng Me Cong m& rng — giai dorn 2" nàm 2020 (dçrt 2)
LW BAN NHAN DAN TINT! QUANG TRj
Can czLut td chzc chInh quyn ajaphwong ngày 19/6/2015,'
Can c1' Lut ngán sách nhà n,thc s 83/2015/QHJ3 ngày 2 5/6/2015,'
Can cñ' Quy& djnh so' 905/QD-BTNMT ngày 15/4/2015 cza Bç3 Tài
nguyen và Môi trzthng ye vic phê duyt Van kin Die an "Hành lang báo ton da
dQng sinh hQc tiêu viing Me COng ma rç3ng — Giai dogn 2" ('gQi tat là die an
BCc,), Quyêt dnh so 1294/QD-BTNMT ngày 12/6/2020 cza Bç5 Tài nguyen và
MOi trtthng ye vic phé duyt mt sO n3i dung trong Quyêt djnh sO 905/QDBTNMT ngày I 5/4/2015,'
CánthNghjquyAt s 34/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cza H.5i dng nhán
dan tinh vêphân bô ngân sách ct/a phiecing nám 2020,'
Theo d nghj cza SO' Tài chInh tgi TO' trInh s 2161/77'r-STC ngày
03/7/2 020,' Ban Quán 135 die an BCC tinh tgi TO' trInh sO 91/TTr-BCC ngày
19/6/2 020.

QUYET DjNH:
Diu 1. Phãn b dir toán d& 1mg các dir an thuc nhim vi1i b trI vn cüa
dja phucing nAm 2020: 286.739.900 dng (Hai tram tam mwo'i sáu triçu, bay
tram ba mwo'i chin ngàn, chin tram dOng) cp cho Ban Quãn l5 dir an BCC tinh
d& 1mg dir an "Hành lang báo thn da dung sinh hQc tiu vüng Me Cong ma rng
— giai don 2" näm 2020.
Diu 2. Giám dc S& Tài chInh hulrng dn thrc hin Quyt djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hànhk tü ngây k.
Chánh Van phông UBND tmh, Giam doe cac Sa: Tai ehinh, Tai nguyen va
Môi truô'ng; Giám dc Kho bac Nhà nuóc tinh, Giáin dc Ban Quãn 1 di,r an
BCC tinh, Thu truO'ng các ngãnh lien quan chju trách nhim thi hânh Quy& djnh
này./41v"
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