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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND  

ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi  

cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ Quy 

định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với 

Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ trong trường hợp cần thiết; 

 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 Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-

HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi 

cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2849/STC-TCHCSN ngày 

05/11/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-

UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi 

cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 như sau: 
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“Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia 

trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị 

định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ): 

- 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên). 

- 50.000 đồng/người/ca (01 ca dưới 04 giờ).” 

 2. Bổ sung Khoản 5, Điều 3 như sau: 

 “5. Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao 

thông: 200.000 đồng/một số điện thoại/tháng.” 

 Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2018/QĐ-

UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông 

tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

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

 
 

Nơi nhận:                                                          
- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL –Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTH-CB, K7, K19. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Hồ Quốc Dũng 
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