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V/v gop dr thào T trInh UBND 
tinh và Nghi. quyêt HDND tinh quy 
dinh nOi dung, mic chi cho cong tác 
ho trç n.n nhân, chê do h trV nn 
nhân theo Lust phOng, chOng mua 
bàn ngithi trên da bàn tinh. 

KInh g1ri: 
- UBND các huyn, thi. xä, thành phô; 
- Các S: Lao dng - Thuoiig binh và X hôi, Tu pháp, 

Ngoi vu, Y tê; 
- COng an tinh, B Chi huy B di Biên phèng tinh. 

Ngày 27/11/2019, B Tài chInh ban hành Thông tu s 84/2019/TT-BTC quy 
dtnh ni dung, mute chi cho cong tác ho trcl nn nhân, ni dung và murc chi chê d 
ho trçl nn nhân quy dtnhti Nghj dnh so 09/2013/ND-CP ngày 11/P1/2Ol3 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut phOng, chOng mua ban 

ngui; trong do quy dnh: "Can cv các nnc chi quy djnh tai Thông tLc nay, tu diêu 
kin c the và khá nángngán sách, Uy ban nhân dan tinh, thành phó trc thuç3c 
Trung woig trinh Hi dóng nhán dan tinh xem xét, quyêt djnh mz'c ho trcl c the 

chophut hQp"; 
Thic hin Quyêt dnh s 144/QD-UBND ngày 14/01/2020 cüa UBND tirth 

ban hành Chuong trInh cong tao nám 2020, trong do giao S Tài chInh tham muu 
ni dung chuyên dê "Quy djnh ni dung, muic chi cho cong tác ho trg nn nhân, chê 
d h trcc nn nhân quy dnh ti Nghj dnh so 09/2013/ND-CP ngày 11/01/2013 cüa 
ChInh phü quy dnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cña Lut phông, chông mua ban 
ngui trên dja bàn tinh tinh Quáng Nam" trInh ti k' hop thur 16 Hi dOng nhân dan 

tinh khóa IX, 
So Tài ehInh dã d thào TO trInh cia UBND tinh và dr thâo Ngh quyêt cüa 

HDND tinh quy djnh ni dung, murc chi cho cOng tác h trg nn nhân, chê d ho tr 

nn nhân quy djnh ti Ngh dnh s
ô09/2013I4DCP ngày 11/91/2013 cüa ChInh 

phü quy dtnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut phOng, chông mua ban nguOi 

trên dta bàn tinh (d tháo dwcic dàng tâi trên webs ite S& Tài chInh tgi thw mc Van 

ban hành chInh). 
D thc hin dng quy trInh ban hành van bàn quy phm pháp 1ut và phü 

hcp vOi thic tê ti da phuang, SO Tài chInh kInh dê ngh qu ca quan, dan v và 
UBND cáo huyn, thi, xä, thành phô quan tam nghiên ciru và cho kiên gop vào 

cáo dr tháo nói trên và gun van bàn gop ye SO Tài chInh truOc ngày 06/3/2020 dê 

kjp tong hgp gun SO Tu pháp thâm dtnh và báo cáo UBND tinh theo quy dtruh. 
SO Tài chInh kInh d ngh cáo ca quan,GilQ1 hqp thrc hin I. 

Nii nhân
//7 GJA ". - OC 

- Nhu trê TA! 
- UBND tinh (b/cáo); ' 
- Lmi VT, BGD, HCSN. 
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