
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi Ban 

 Qúy 2 năm 2022 
 

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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 
dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định thông báo công khai 
tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2022 như sau: 

Nội dung công khai: Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quản lý 
Ban quý 2/2022. (ĐVT: đồng)                                                                                         

Số  

TT  
Nội dung Dự toán năm 

Ước thực 

hiện trong kỳ 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(%) 

Ước TH năm 

nay so với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

I Dự toán thu 4.961.846.714 0 0,00 0,00 

II Dự toán chi   4.961.846.714 878.642.700 17,71 162 

Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT và Ban Quản 
lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định. 

Thời điểm công khai: Ngày 14/7/2022. 

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định trân trọng thông 
báo./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Viết Ngọc 

 

SỞ GTVT NAM ĐỊNH 

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ 

KCHTGT NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /BQLBT-KT Nam Định, ngày  14  tháng 7 năm 2022 
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