
TM. U BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö Van Hurng 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc Ip  - TU  do - Hanh phüc 

S& OJ.1/QD-UBND Quáng Tr/, ngày ,' tháng 7 näm 2020 

QUYET DINII 
V/v cp b sung kinh phi cho S& Y t th,rc hin ch d bi dtroiig 

bang hin vt cho can b y t dr phông tuyn huyn lam vic 
trong môi trir&ng nguy hiêm, dc hal 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c& Luât T chzc chInh quyn dja phtrong ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát Ngán sách Nhà ntr&c s 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 

Cán c& Thông tu si 25/2013/TT-BLDTBXH ngày 18/10/2013 ciaB Lao 
dc3ng - Thirang b/nh và Xã hi hu'óng dOn thtc hin ché d bói ding bang hin 
vat dO! vái ngu'&i lao dông lam vic trong diêu kiên có yêu to nguy h/em, dc ha!: 

Xét d nghj cia SO' Tài chInh ('TO' trInh s 2199/lTr-STC ngày 06/7/2020), 
SO' Y té (TO' trInh sO ]63/TTr - SYT ngày 22/5/2020). 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phân b tr ngun dir ton sirnghip y th näm 2020: 700.000.000 dng 
(Bay trOm triu dong) bô trI cho Si Y tê dé hin ché d bôi duo'ng bang hin 
vt cho can b y tê d1r phOng tuyén huyn lam vic trong môi trung nguy hiêm, 
dc hai  näm 2019, 2020. 

Diêu 2. Giám dc S Tâi chInh huàng dn thirc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tirngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe các Sâ: Tài chinh, Y t& Giám 

dôc Kho bc Nha nuâc tinh và Thu truâng các don vj lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nãy./.,, 

Nol nhân: 
-Nhu'diêu3; 
- Luu; VT, TM 
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