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NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt Phương án phân khai nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục 

tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 

02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    /3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Phương án phân khai nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực 

hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; Báo cáo thẩm tra số    

/BC-HĐND ngày    /3/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) đã 

thảo luận và thống nhất. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân khai nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau, như sau: 

1. Phân bổ trên tỷ lệ số thu xử phạt của cấp tỉnh cho các đơn vị: 

a) Sở Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông):  2.391 triệu đồng. 

b) Ban An toàn giao thông tỉnh:  4.784 triệu đồng. 
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2. Phân bổ trên tỷ lệ số thu xử phạt của các huyện, thành phố cho ngân sách 

cấp huyện để chi cho Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, cụ thể: 

a) Thành phố Cà Mau:  2.303 triệu đồng. 

b) Huyện Thới Bình:  1.548 triệu đồng. 

c) Huyện U Minh:  926 triệu đồng. 

d) Huyện Trần Văn Thời:  981 triệu đồng. 

đ) Huyện Cái Nước:  902 triệu đồng. 

e) Huyện Phú Tân:  622 triệu đồng. 

g) Huyện Đầm Dơi:  844 triệu đồng. 

h) Huyện Năm Căn:  690 triệu đồng. 

k) Huyện Ngọc Hiển:  337 triệu đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành 

phố Cà Mau giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Chín (chuyên đề) thông qua ngày     tháng 3 năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện, TP Cà Mau; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Tiến Hải 

 

 

 


