
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH QUANG TR! Dc Lp - Ttr do - Hinh phüc 

S& OZ&4 /QD-UBND Quáng Trj, ngày  O1  tháng nãm 2020 

QUYET D!NH 
V/v Cp kinh phi mua sm vt tir, hóa chat, trang thit hl y tê và chi trã 

ch d dc thà trong phông, chng dch Covid -19 

UV BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR4 

C'án cii' Lut To chtc chInh quyn df a phtrcrng ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát Ngân sách Nhà njrác sá 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/20]5, 

Can ci Nghf quyét sd 37/NQ-cP ngây 29/3/2020 cia C7i1nh phi v mt s ché' 
d5 dác thu trong phông, chóng dich COVID-19, Quyét d/nh so 437/QD-TTg ngày 
3 0/3/2020 cza Thu twang O'zInh phü ye nguyen tàc hO trçr có myc tiêu tz'r ngán sách 
trung u'cfng cho ngán sách dja phito'ng trongphông, chOng dich Covid-19; 

Can c kié'n cia H5i &ng nhán dan tinh tgi COng van s 227/HDND-KTNS 
ngày 05/8/2020 ye vic bO sung kinh phlphông, chOng d/ch Covid-19; 

Xét d nghj cia Sà Tâi chInh tgi Ta trInh s 2583/TTr-STC ngày 04/8/2020 và 
dé nghf cla Sà Y tê tqi T& trInh sO 244/TTr-SYT ngày 24/7/2020 và Ta trinh sO 
24 7/TTr-SYT ngày 30/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. TrIch ngân sách tinh näm 2020, s tiên: 9.230.000.000 dng ('C'hin 
hal tram ba mwcfi triu dOng cap cho S Y tê mua sam vt tu, hóa chat trang thiêt bj 
y té và chi trá chê d dc thu trong phOng, chông djch Covid -19, trong do: 

- Kinh phi mua sm vt tu, hóa chit trang thit bj y t phçtc vçi phông, chng 
djch Covid -19 tr nguôn dir phông ngân sách tinh: 7.152.000.000 dông; 

- Chi trã ch d dc thu trong phOng, chng dlch  Covid -19 tir ngun ngân 
sách Trung xong ho trcl có miic tiêu: 2.078.000.000 dông. 

Diu 2. Giám dc S Tài chInh hi.ràng dn th1rc hin Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k t1r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các Si: Tãi chInh, Y th; Giám dc 

Kho bac  Nba nuâc tinh và Thu trwng các ngãnh lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay./. 

Noinhân: TM. UY BAN NHAN DAN 

T!CH  j, - Nhx diéu 3; 
- ThLr&ng trirc HDND tinh; 
- ChCi tich, các PCT UBND tinh; 
- Ltru VT, TM, VX. 
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