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U' BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH  qu.ANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S& WS//QD-UBND Quáng Trj, ngày.-tháng 9 náin 2020 

QUYET DINH 
V vic phân b kinh phi NSDP h trcr dóng BHYT 

cho di tirçrng cn ngheo nãm 2020 (dçvt 2) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c& Ludt T chi.'tc chInh quyn d/a phztoiig ngày 19/6/2015; 

C'àn cz.'r Luát ngân sách Nhà nicác ngày 25/6/2015, 

Can ci' Nghi djnh s 146/2018/ND-C? ngày 17/10/2018 cia C'hInh phz quv 
d/nh chi tiêt và huáng dan bin pháp thi hành mç5t so diêu ci'la Lut Báo hiêm y té; 

Can th Nghi quyt sd 34/N Q-HDND ngày 06/12/2019 ctha H5i dng nhOn 
dan tinh ye phOn bd ngán sách dia phtrcxng nãm 2020; 

Theo d nghj cia Sà Tài chInh tqi T& trInh s 3118/lir-STC ngfry 11/9/2020. 

QUYET D1NH: 

Diu 1. Phân b tr ngun kinh phi TW h trçY Co muc tiêu näm 2020: 

57.208.000 dông (Nã,n mu'cri bay triêu, hal train lé táni ngàn dong.) bô trI cho Bâo 
hiêm x hi tinh thirc hin chinh sách h trçi dóng BHYT cho ngui thuc ho cn 
nghèo (dçxt 2/2020). 

Diêu 2. Giám dc Sâ Tài chInh huâng dn thirc hin Quyt djnh nay. 

Diêu 3. Quyêt dinh nay Co hiu hrc ti~ ngày k' 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dôc các SO: Tài chinh, Y tê, Lao dng, 

Thucing binh và Xà hi; Giám dôc Kho bac Nhà nuOc Quãng Trj; Giám dôc Bão 
hiêrn xä hi tinh và Thu truOng các don vj lien quan chju trách nhiêm thi hânh 
Quyêt djnh nay./. 
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