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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Bổ sung hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác  

đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
 

TRƯỞNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC, ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính 

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi 

bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 61/UBND-

KTTH, ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2021 thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ kế hoạch, chương trình công tác và dự toán kinh phí đảm bảo trật 

tự An toàn giao thông năm 2021 của các đơn vị; 

Xét đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phân bổ kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực trật tự ATGT cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 

năm 2021 với tổng số tiền phân bổ là 203.000.000 đồng (Hai trăm linh ba 

triệu đồng chẵn). 

Chi tiết cụ thể theo biểu đính kèm. 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã được thụ 

hưởng kinh phí tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng 
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kinh phí đúng mục đích, đảm bảo đạt hiệu quả; thực hiện quyết toán kinh phí 

theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 Điều 3. Các thành viên Ban ATGT thành phố; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và UBND các phường, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP (B/c); 

- TB, PTB ATGT Thành phố; 

- KBNN tỉnh;  

- Phòng TC-KH Thành phố; 

- Như điều 3 (T/H);    

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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