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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:ZZ.6 /QD-UBND Quáng Trf, ngày /? tháng 8 na/n 2020 

QUYET D!NH 
Vé vic cIp kinh phi thçrc hiên chInh sách mien, 

gim hQc phi, ho tr9' chi phI hçc tp theo Ngh djnh sO 86/2015/ND-CP ngày 
02/10/2015 cüa ChInh phü (dçt 2 - näm 2020) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

C'än c Lut To chc chInh quyén d1a phtcong ngày 19/6/2015; 

Can c Lut Ngdn sách N/ia nithc ngày 25/6/2015; 

Can ci' Nghj d/nh so' 86/2015/ND-'P ngày 02/10/2015 cza chInh phz 
quy dfnh  cci ché thu, quthn i hQc phi ã'Oi vâi cci so' giáo diic thu5c h thOng giáo 
dyc quOc dan và chin/i sac/i mien, giárn hQc phi, ho try' chi phi hQC tp ti'i' náni 
hOC 2015-2016 den ná,n hoc 2020-2021; 

Theo d nghj cia So' Tài chinh tii To' trInh sO' 2721/TFr-STC ngây 11/8/2020. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phân b kinh phi Trung uang h trçl có myc tiêu näm 2020: 
1.186.455.000 dông (M5t , nit trOm tOrn niu'o'i thu triêu, bO,i tram nàni rnu'o'i 
lain ngàn dOng,) cap cho Tnthng Trung cap Nông nghip vã PTNT thyc hi'n 
chinh sách rnin, giãm h9c phi, h trg chi phi h9c tp theo Nghj dlnh so 

86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa Chinh phCi nãrn 2020 (dçit 2). 

Diu 2. Giárn dc Sâ Tâi chInh hu'âng dn thit'c hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k th' ngày ks'. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giárn doe các SO: Tài chinh, Nông nghip 

và PTNT, Giárn doe Kho bc Nhà nuc Quãng Trj, Hiu trwlng Tru'&ng Trurig 
cap Nông nghip vâ PTNT và Thu tru'ng các ngânh lien quan chju trách nhirn 
thi hành Quyêt djnh nây./. ,/ 
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