
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti, do  - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày  t9  tháng  7  nàm 2020 

QUYET D!NH 
V/v Cap bi sung kinh phi dào to can b quãn si Ban Chi huy Quân si 

cap x trInh d cao däng, di h9c näm 2020 

u'c BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG Tifi 

S& oO€ /QD-UBND 

U BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can c1r Lut To chirc chinh quyn dja phixcrng ngãy 19/6/20 15; 
Can ci Lust  Ngan sách nhâ nuOc s 83/201 5/QH 13 ngày 25/6/2015; 
Can cir Quyt djnh s 799/QD-TTg ngày 25/5/20 1 1 cüa ThU tuàng ChInE 

phU phé duyt De an dào to can b quân sir ban chi huy quân sir xa phixà'ng, th 
trân trInh d cao dang, di h9c ngành quan sir cci si den näm 2020 vã nhüng närn 
tiêp theo; 

Can ci'r Nghj Quy&s 34/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cUa Hi dng 
nhân dan tinh ye vic phãn bô ngân sách dja phucing näm 2020; 

Xét d nghj cUa Sâ Tài chInh (T& trInh s 2360/I Yr - STC ngày 17/7/202Q); 
BO Chi huy Quan sir tinh (Ta trInh so 1088/TTr-BCH ngày 1 9/3/2020), 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Phân b dr toán dào tto can b quân sir cap xã näm 2020: 
81.000.000 dng (Tam mirci môt triu dong) cap bô sung cho Bô Chi huy Quâii 
sr tinh thirc hin dão tto can b quân sr Ban Chi huy Quân sr xa phumg, thj 
trân trInh d cao dang, d?i  hçc ngành quân sir cci sâ näm 2020. 

Diu 2. Sâ Tâi chInh huâng dn vic thixc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k9. 
Chánh Van phông UBND tinh, Chi huy truâng B Chi huy Quan sr tinh; 

Giám dôc Sâ Tài chinh, Giám dôc Kho bac  nhantxâc tinh; ThU trixng các ngành, 
&Yn vl lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nây.I. 

No'i nhâiz: 
- Nhu diu 3; 
- Liu: VT, TM 

TM. uc BAN NHAN DAN 
CHUT!CH 
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