
UBND riNs HÀNevt
sô IHôNG rrN vÀ rnuYÈN ruÔNc

No'i nh$n:
- Sô Tài chinh;
- KBNN tinh HàNam;
- Luu: VT.

cQNG HoÀ xÂ sQl cnÛ Ncui.q.vryT NAM

DQc lâp - Tg do - H4nh Phüc

s6,4'J- /QE-srrrr Hà Nam, ngày.0Lg6rf ÿndm 2018

QUYÉT DINH
Vè viÇc bô sung kinh Phi nàm 2018

cIÂM oÔc sÔ rsÔNG TIN vÀ rnuvÈx rHÔNG

Càn c(r euyét dinh sô 3312016/QD-UBND ngày 26_ thâng 8 nàm 207-6 ctta

UBND tinh Hà Nam quy dlnh chüc nàng, nhiçm vp, quyèn h4n và co câu tô chric

cüa Sô Thông tin và i*yèn thông Hà Nam; Quyét dinh sô l8l2.o1'7lQD-UBND

ngày 29 thâng6 nàm 2oL7 cüa UBND tinh Hà Nam vè viÇc süa dôi diêm a, khoân

Z, pièu 3 Quyét dinh s6 filzOt6lQD-UBND ngày 26 théo.e I nàm 20t6 cûa

UBND tinh Hà Nam vè viêc quy dlnh chüc nàng, nhiêm vp, quyên hpn và co câu

tô chüc cüa SÔ Thông tin và Truyèn thông Hà Nam;

Càn cri euyét dinh sô 568/QD-UBND ngày 12thâng4 nàm 2018 cüaUE}ND

tinh HrNam uirrie, câp bô ,rng kinh phi nâm2Ol8 cho Sô Thông tin và Truyèn

thông tinh Hà Nam,

QUYÉT D!NI-I:

Dièu l. Giao dy toân bô sung chi NSNN nàm 2018 cho câc dcrn vi tryc

thuQo theo pliçr lPc dinh kèm.

Dièu Z, Cân cri dy toân bô sung chi ngân sâch nàm 2018 dugc giao, thü

truÔng câc dcrn vi tô chûc thpc hiÇn theo dûng quy dlnh cüa Lu4t NSNN và câc

vàn bân huông dân thUc hiên.

Dièu 3. Thü truong câc don vi và câc b0 phân cô liên quan chiu trâch nhiêm

thi hành quyét <lfnh nàY. l. /9--
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