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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM 
Dc 1p - Tir do - IInh phüc 

QuOng Tr, ngày  4  tháng 8 nãm 2020 

QUYET D!NH 
A A F

•A 

V/v phe duyçt di! toan kinh phi san xuat phim tai hçu: 

"75 nám xây dy'ng, chièn dâu và trzthng thành ella 1tc lwYng vu trang 
nhân  dan tinh Qullng Trj, 1945- 2020" 

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

Can ci Lut T chtc cl'iInh quyén dja ph uvng ngày 19/6/2015; 

Can c Luçt NgOn sOch Nhà nithc ngày 25/6/2015, 
Can cz Thông bOo s 735-TB/TU, ngày 05/12/2019 cz'ia Tinh üy QuOng Trj 

v/v dông j" cho chi trwcrng sOn xuOtphim tOi lieu cza LLVT tinh, 
Theo d nghf cüa Bó Chi huy QuOn s tinh ('T& trInh s 2932/TTr-BCH 

ngOy 11/8/2020) kern theo van ban thârn dinh cüa Sá Thông tin và Truyên thông 
(Cong van so 305/STTTT-KHTC, ngày 24/4/2020,), j kién cia Ban Tuyên giOo 
Tinh üy (Cong van so 1161-C V/BTGTU ngày 24/7/2020,), kién cia Sci Tài chInh 

('COng van sO 624/STC-QLNS ngOy 10/3/2020). 

QUYET DINH: 
.A F • . . S. • 

Dieu 1. Phe duyet d toan krnh phi san xuat phim tai liçu: 75 nam xay 
drng, chiên dâu và twang thành cüa Iirc hrgng vu trang nhân dan tinh Quãng Trt, 

1945 - 2020" nhu sau: 

1. Tang kinh phi thirc hin: 2.200.366.000 dng (Hai tj, hai tram triçu, ba 

tram sOu mzxcxi sáu nghln dóng) 
(CO dir toOn chi tié't kern theo) 

2. Nguôn kinh phi: Ngân sách tinh. 

3. Thi gian thrc hin: 2020- 2021. 

UY BAN NHAN DAN 
T1NH QUANG TR! 

Sô:.229S  /QD-UBND 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có 
Chánh Van phông UBND 

Truyên thông, Giárn doe Kho 
Quân s'r tinh và Thu tri.thng các 
Quyêt djnh này./.4/ 
Noi n/ian: 
-Nhudiêu2; 
- Luu: VT, NC, TM 

hiu lirc k tr ngày k. 
tinh, Giám doe các Sa: Tài chInh, Thông tin vâ 
bc Nba nuâc tinh, Chi huy twang B chi huy 
ngành, dan vj lien quan chju trách nhim thi hành 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

OCHUTICH 



DçTOAN 
"7 nm xIv dirnc ehin tii vu trirn'nu thinh 

cü.i4irc lijcrng vu ng nhân dan tinh Quãng Tn (1945-2020) 
(Ban h131 Rèmheo Quy t dinh  sô2L9&/QD-UBND ngay  /7/8/2O2O cua 

\ UBND tinh) 

Dcm vi tmnh: &n 

STT 
_ 

Dr toan Len cong tác 

1 Chi phi sánxutphirntài 1iu 2.043.503.000 

2 Chi phi quán 1 41.063.000 

3 Chi phi tii van 36.098.000 

4 Chiphikhác 21.120.000 

5 Chiphidirphông 58.582.000 

Tng cong 2.200.366.000 
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