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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2015; 

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

quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 

33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2022; Quyết định số 

2826/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 84/TTr-SGTVT 

ngày 06/01/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 

2022 với các nội dung như sau: 

1. Bổ sung kinh phí bảo trì năm 2022: 15.000,0 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 2826/QĐ-

UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh). 

3. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số    

96/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh.  

(Chi tiết có phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh 

quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Toàn). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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