
 

 SỞ GTVT TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI 

XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 

Số: 131/QĐ-TTSHLXCGĐB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải; 

Căn cứ Thông báo số 967/TB-SGTVT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phí sát hạch lái xe  năm 2021; 

Xét đề nghị của phụ trách Kế toán Trung tâm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước năm 2021 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

(Có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, 

phụ trách kế toán và các bộ phận liên quan thực hiện chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT Sơn La (b/c); 

- Lưu: VT, (02 bản). 
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