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QD 3OO BSKP

CQNG HOÀ XÂ HOr CHû NGHIA VrET NAM
Dôc lip - Tg do - HSnh phüc

sé:,rl,l6'f /eD-uBND Hà Nam, 
"Sày l5 thdng 12 nàm 2017

aUYETDINH
V/v Câp b6 sung kinh phf nàm 2017

ô Thôn tin và Tru en thông tinh Hà Nam

TM xuÂN »ÂN rixn

À

Uÿ BAN NHÂN DÂN TiNH HÀ NAM

Càn cü Lu{t tô chuc Chinh quyèn dla phuong sé lltZOtStqHl3 ngày
l9 thâng 6 nàm 2015;

xét Tù trinh sô 2754lrrr-src ngày 30 thang r r nâm2017 cüa Sô Tài
chinh vè viÇc câp bô sung kinh phi .to-SO Thông tln rà T-yè; thô-n;JJ*,o.
tt!Ç,n {U an, Trang b! mây tinh cho câc sô, ban, ngành; UBMi câc huyén, thành
phô và UBND câc xâ phuùng, thi trân,

QUYÉT D[NH:

Dièu 1. câp bô sung kinh phi tu nguôn mua sâm tài sân du toânnâm2017
cho sô Thông tin và Truyèn thông so-tièn: 543.037.000 aàng (Nam tàm bén ba
triêu không tràm ba bay nghin dànfl dé thgg hiÇn du ân: Tran[bi mây tinh cho câc
sq ban, nganh; UBND câc huyÇn, thành phi5 và UBND cac xa phuong, thi ûân

Dièu 2. Sô Tài chinh huông dân don vi sü dung kinh phi theo quy dlnh
hiÇn hành.

Dièu 3. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh, Girâm d6c câc Sô, Nganh:
Tà chinh, Kho b4c nhà nuôc Hà Nam, Thông tin và Truyèn thông và câc don vi cô
liên quan chiu trâch nhiêm thi hanh Quyét dinh này./.41
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