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QUYET DINH 
Ye vic cap kinh phi cho Ban Quãn 1 Cãng cá tinh phic vi cong tác 
phông, cháng dlch  Covid  - 19 ti các cãng cá trên d!a  bàn tinh 

u'c BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can cz Lut Td ch&c chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015; 

C'än ci Luát Ngán sách Nhà nuóc s 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 
Can th C'ông van s 1769/BYT-KH-TC ngày 3 1/3/2020 cüa B Y té 

htthng dan các tiêu chuán, djnh rn&c giirông cách ly tgi cc sá cách ly tp trung 
phông, chóngdich Covid- 19; 

Can ct các Cong van cüa Bó Tài chinh: sd 1074/BTC-HGSN ngày 
0 5/02/2020 ye vic bô trI kinh phi và s& dung /dnh phi cho cong tác phông, 
chóng dich bnh nCo V; so 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2 020 ye viêc thu'c hién 
nhiêm vu phOng, chong dich  Covid -19; so 4580/BTC-NSNN ngày 15/4/2020 ye 
vic hO trçx kinh phIphông, chóng dich Covid - 19; 

Cánth KI hoçzch so 307/KH-UBND ngày 30/01/2020 cza UBND tinh ye 
Phông, chông bcnh viêm phOi cap do ching m&i cta vi rit Corona tai Quàng Tr/, 

Theo d nghj cáa Sá Tài chjnh tai T& trinh sO 2398/TI'r-STC ngày 21/7/2020, 

QUYET DjNH: 
Diu 1. TrIch ngân sách tinh: 27.000.000 dIng (Hat miroi bay triêu dOng,) 

cap cho Ban Quán 1 Cãng Ca tinh thirc hin các hott dng phông, chông djch 
Covid-19 ti Câng cá Cra Thng và Cãng Ca Ccra Vit theo Quyét dnh so 937/QD-
BCD ngày 08/4/2020 cüa Ban Chi dto phOng, chông djch Covid-19 tinh. 

Diu 2. Giám dc Sâ Tài chInh htràng dn vic thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 
Chánh V.n phông UIBND tinh, Giám dôc các Sâ: Tài chInh, Nông nghip và 

PTNT, Giám dOc Kho bac nhà nuâc tinh, Giám dOc Ban Quãn 1 Cãng cá tinh và 
Thu truing các ngành lien quan chu trách nhim thi hành Quyt djnh này./.i 

No'i nI:n: 
- Nhis diêu 3; 
- Luu: VT, TM. 
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