
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:               /QĐ - SGTVT Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN   

 Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho 

công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở GTVT Thanh Hóa. 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của TT 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với 

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

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2021 của Bộ GTVT 

về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN Nguồn kinh phí sự nghiệp 

kinh tế đường bộ năm 2021cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ. 

           Theo đề nghị của phòng Kế hoạch tài chính. 

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN 

nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ Năm 2021 cho công 

tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ của Sở GTVT Thanh Hóa; 

                              (Có mẫu biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                    

- Như điều 3QĐ; 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuấn 



 

 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: 

Chương: 

 

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa  

021 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2021 
 

  (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGTVT  Ngày     / 11 / 2021 của Sở GTVT Thanh Hóa) 
 

 

Đvt: 1.000 đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán được 

giao 

I TỔNG SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ   

1 SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  

3 SỐ PHÍ, LỆ PHÍ NỘP NSNN   

II DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN NSNN    

1 CHI  NGUỒN NSNN 
                      

266.522.833 

 Kinh phí chi không thường xuyên  

 Kinh phí SN chi hoạt động kinh tế đường bộ ( Loại 280- 292) 266.522.833 

  (Công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ ) 269.674.436 

 Bão dưỡng thường xuyên 35.112.751 

 Sữa chữa định kỳ 200.483.553 

 Sữa chữa đột xuất 30.926.530 
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