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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 16-01-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
Số: 34 /2018/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày

tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung
có mục tiêu cho ngân sách ñịa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01năm 2018 của Bộ Tài
chính quy ñịnh việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo ñảm trật tự an toàn giao thông;
Xét Tờ trình số 3554 /TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Nghị quyết Quy ñịnh mức phân bổ kinh
phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách ñịa phương từ
nguồn thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; Báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận,
thống nhất của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có
mục tiêu cho ngân sách ñịa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng Công an tỉnh và các lực lượng
khác của ñịa phương tham gia công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông trên ñịa
bàn tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Phân bổ 70% cho lực lượng Công an tỉnh ñể thực hiện nhiệm vụ bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông.
2. Phần kinh phí 30% còn lại ñược phân bổ như sau:
a) Phân bổ 10% cho Ban An toàn giao thông tỉnh ñể thực hiện chi bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông;
b) Phân bổ 5% cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải ñể thực hiện chi bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông;

