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So: /QD-UBND Quthng Trf, ngày  10  tháng 8 ,iám 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt dy toán kinh phi do dic, cung cp s Jiu khI tuçrng thuy van 
phyc vy cong tác phông, chng thiên tai vã tim kiêm ciru nn nãm 2020 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Can ct Lut To chic chInh quyên dja phirong ngày 19/6/2015, 
Can cá Luçt iVgán sách N/ia nu'&c ngây 25/6/2015, 
Theo dJ nghj cza Van phông Ban Clii huy Phdng chOng thiên tai và Thn 

kiém ci'cu ngn tinh ti Ta trinh so' 97/TTr-PCTT ngày 03/8/2020 và d nghj cith 
S& Tài chInh tgi van ban so' 2542/STC-TCHCSN ngày 30/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1.Phê duyt dir toán kinh phi do d?c,  cung cp s lieu khI nrçmg thüy 

van phçic vy cong tác phOng, chông thiên tai và tim kiêm ciru nin nãm 2020 vi 
sO tiên là 819.389.000 dông (Tam tram nnthi chin triu, ba trOin tam mtro'i chin 

ngàn dng); Trong do: 

- Tin lucing co bàn (tr ngày 01/08 dn 30/1 1/2020): 53.878.000 dng; 

- Tin lucrng thtr 7, chO nht, ngày 1 (37 ngày): 245.034.000 dng; 

- Phu cAp khu v1rc: 1.192.000 dng; 

- Tiên lam them gi vào ban ngày và ban dêm: 483.913.000 dng; 

- Phy cAp lu'u dng: 1.734.000 ding; 

- Phy cAp i.ru dãi ngành: 14.8 17.000 dng; 

- Bão him xã hi (21.5%): 1 1.584.000 dông; 

- Nhiên 1iu chy may, thuê nhà 7.23 7.000 dông. 

Diu 2. Giao Chi cyc Thüy igi Quáng Trj (Van phông Ban Chi huy PhOng 
chng thiên tai và TIm kiêm ciru nan tinh Quáng Tr) to chtrc hgp dng vi Dài 

KhI ti.rçmg Thüy van khu virc Trung Trung B dé thrc hin nhim vy thu thp so 

1iu khI tixqng thüy van phyc v1i vic tham miru trong cOng tác phOng, chng 

thiên tai và tim kiêm thu nan  näm 2020 trên dja bàn tinh; thyc hin vic thanh 

quyt toán ngun kinh phi theo diing quy djnh. 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc kê tr ngây k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc các S: Nông nghip và Phát 

trin nông thôn, Tài chInh; Chi cixc truâng Chi ciic Thüy loi Quáng Trj và 

Chánh Van phông Ban Chi huy Phông cMng thiên tai và Tim kim ciru nan  tinh 

chju trách nhim thi hânh Quyt dnh nay.!. 

No'i nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Luu: VT, NN. 
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