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sôd+t+ /eD-UBND Hà Nam, n7ày J I thdng I 2 nàm 20 t 7

rsü rHo\ü Y,h r,i !i.:r Ya\ rir , QUYÉTDINH
V/v Câp bô sung kinh phi nâm2017c\.:

t coN '(,4 t,:\ I)lr\ç[ Sû Thôn tin và Tru en thông tinh Hà Nam

Càn cü Luêt tô chric Chinh quyèn dia phuong s6lltZOtStqHl3 ngày
19 thrlng 6 nàm 2015;

Xét Tù trinh sô 3140/TTr-STC ngày 29 théng t2 nârn Z0t7 cüa Sô Tài
cFnh vè viÇc câp.bô sung kinh phi choSâ Thông tln và Truyèn thông dâmua
sàp mây vi tinh cho câc phông, ban cüa Ûy ban Mat trên Tô quôc, cac hOi Ooan
thê tinh và trang bi mây chü cho trung tâm m4ng cüa Tinh üy, bô sung mây tr4m
cho 8 co quan ban dang thuQc Tinh üy và 6 huyên ùy, thành riy,

QrrYÉTfilNH:

Dièu f . Câp bô sung kinh phi.tu nguèn mua sâm tài sân du toân nëm 2017
cho SôThông tin và Truyèn thông sô tièn: 2.364 tri§u dàng (Hai ÿ ba tràm sâu tu
triQ! dông) dê mua sàm mây vi tinh cho câc phông, ban cùa Uy ban Mët trên Tô
quôc,,câc hôi tloan thê tinh và trang bi mây chü cho trung tâm m4ng cüa Tinh
ùy, bô sung mây tr4m cho 8 co quan ban dang thugc Tinh üy và 6 huyÇn üy,
thanh üy.

Dièu 2. Sô Tài chinh huong dân don vi sü dgng kinh phi theo quy dlnh

hiÇn hành.

Dièu 3. Chânh Vàn phông Ûy ban nhân dân tinh, Giâm tlôc cac SÔ, Ngantr:

Tai chintr, Kho b4c nhà nuôc Hà Nam, Thông tin và Truyên thông và câc don vi cô

liên quan chi.u trâch nhiêm thi hanh Quyêt tlinh nàyJ.l

Uÿ BAN NHÂN DÂN TiNH HÀ NAM

TM. Uÿ BAN NHÂN OÂX fiXTT
TICH

Noi nhQn:
- Chû tich, câc PCT UBND tinh;
- Nhu tlièu 3;
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