
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 Số:           /TB-SGTVT Thanh Hóa, ngày        tháng 2  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc niêm yết công khai quyết toán các công trình sửa chữa định kỳ  

năm 2020 (Nguồn quỹ bảo trì đường bộ địa phương) 

 

 Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 15/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà 

nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án 

ĐTXDCB có sử dụng NSNN; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-SGTVT ngày 19/9/2020 của Giám đốc Sở GTVT 

Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi Quỹ bảo trì Đường bộ Địa phương năm 2020; 

 Sở GTVT Thanh Hóa, Thông báo niêm yết công khai tình hình phê duyệt quyết 

toán các công trình sửa chữa đường bộ địa phương thuộc nguồn vốn Bảo trì  đường bộ 

và nguồn sự nghiệp kinh tế địa phương năm 2020 cụ thể:  

    1. Nội dung công khai : Công khai tình hình phê duyệt quyết toán 16 công trình 

sửa chữa đường bộ thuộc nguồn vốn Bảo trì  đường bộ năm 2020 (Có danh mục các 

công trình đã quyết toán kèm theo). 

 2. Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở của Sở GTVT Thanh Hóa. 

 3. Thời gian niêm yết: 90 ngày kể từ ngày ra thông báo. 

 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo để các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan biết ./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ban QLDA ĐTXD CTGT số 2 ( để biết); 

- Văn phòng Sở ( đăng tin); 

- Lưu: VT, KHTC. . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 Phạm Văn Tuấn 
 

 

 

 

M

ẫ

u 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		tuanpv.samson@thanhhoa.gov.vn
	2021-02-03T11:22:00+0700


		2021-02-04T08:37:17+0700


		2021-02-04T08:37:30+0700


		sgtvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-02-04T08:37:44+0700




