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BInh Du'ung, ngày3 tháng 12 nàin 2019

H ThAO VA DU UGH

Kmnh gih:
- Uy ban nhân dan tinh;
- Các vj di biêu HDND tinh;
- Trung tam Cong báo tinh;
- Ca s DIr lieu Quoc gia ye pháp lust
(Sâ Tir pháp).
Ngày 12 tháng 12 näm 2019, HDND tinh BInh Dircing dä ban hành Nghj
quyt s6 2 6/20 19/NQ-HDND v ban hành Quy djnh v ch d h trci, chi tiêu tài
chinh và djnh mirc chi di vi lrnli wc van hóa, th thao tinh Binh Dixong. Do sa
xut trong khâu dánh may, nay Thung trirc HDND tinh dinh chinh sai sOt, cu th
nhix sau:
Tai phii luc II v djnh milic chi cac hoat dng van hOa ho trci clii cho các
hoat dng sinh vat cành và phi,,i luc III ye djnh m1rc clii các hoat dng van hOa
khen tIiung cac hi thi, hi diên, lien hoan cUa Quy djnh ye chê do ho trci, chi
tiêu tài chmnh và dinh m1c clii dôi vii linh vijc van hóa, the thao tinh BInh Dixang
(Quy d.inh nay ban hành kern theo Ngh quyêt so 26/2019/NQ-HDND ngày
12/12/2019), "Dan vi tInh: ngàn dóng".
Nay sra 'ai thành "Dan vi tfnh: H s nhãn vi mirc h.rang ca sd".
Van bàn nay là mt phn không tách rii cüa Nghj quyt s 26/2019/NQHDND ngày 12/12/2019 cüa HDND tinh Binh Ducing./.
Trân trQng!
No'i n1in:
- Nhu trén;
- Uy ban Thumg vi,i Qu6c hi; ChInh phü;
- Van phong: Quc hi, ChInh phü, Ban CTDB;
- Các B: VHTTDL, Tài chInh;
- Cue Kim tra van ban QPPL - B Tu pháp;
- Thu&ng trirc Tinhuy, Doàn DBQH tinh;
- Thung trijc HDND, UBND, UBMTFQVN tinh;
- Các sâ, ban, ngành, doãn th cp tinh;
- LDVP: Tinhüy, Doàn DBQH, HDND, UBND tinh;
- Thuè'ng trijc HDND, UBND cp huyn;
- Website, Báo, Dài PT-TH BInh Dirong;
- PhOng TH (03), phóng HC-TC-QT;
- Luu: VT.
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