
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-KHTC 
 

V/v: Thông báo xét duyệt và thẩm định 

quyết toán ngân sách năm 2020. 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

   - Trường Trung cấp Nghề GTVT; 

   - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT; 

   - Ban Quản lý bảo trì và Kiểm định chất lượng CTGT; 

- Công ty Dịch vụ Bến xe; 

- Ban ATGT; 

   - Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức; 

   - Các phòng CMNV trực thuộc sở. 

    

Thực hiện Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính về 

việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của sở Giao thông vận 

tải. 

Sau khi xem xét, rà soát, Sở Giao thông vận tải có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Xử lý về tài chính: 

- Sở Giao thông vận tải: Đối với chi phí hoạt động còn thiếu do quỹ lương 

thực tế cao hơn dự toán được bố trí với tổng số tiền là 14.000.000 đồng: Đề nghị 

bộ phận Kế toán phòng Kế hoạch tài chính tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi về 

Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí. 

- Cảng vụ đường thủy nội địa: Đối với chi phí hoạt động còn thiếu do quỹ 

lương thực tế cao hơn dự toán được bố trí với tổng số tiền là 7.000.000 đồng: Đề 

nghị Cảng vụ đường thủy nội địa tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi về Sở Tài 

chính để trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí. 

…… 

2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao: 

a. Các phòng chuyên môn thuộc sở: 

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ dở dang trong năm 2020 đảm bảo 

hoàn thành dứt điểm trong năm 2021 cụ thể: 

+ Xây dựng bộ định mức, đơn giá công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ; 

+ Đề án xây dựng khung chuẩn hóa đánh giá chất lượng các nhà cung cấp 

dịch vụ Logistic và hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Cảng biển Logistic; 

+ Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyết khích phát triển vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt; 
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+ Dự án xây dựng hệ thống trụ chống va bảo vệ cầu trên các tuyến đường 

thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 

b. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở: 

- Đề nghị Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải khẩn trương hoàn 

thiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt trong năm 2021; sớm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để có ý 

kiến cụ thể về tiền thuê đất của đơn vị tại Vũng Tàu và cơ sở 2 tại Bà Rịa để làm 

thủ tục nộp tiền thuê đất dứt điểm trong năm 2021 và báo cáo cụ thể về sở Giao 

thông vận tải được biết bằng văn bản. 

- Đối với Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 2.462.207.310 đồng của 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông theo kiến nghị của Kiểm toán nhà 

nước KV XIII, đề nghị Trung tâm Đăng kiểm sớm liên hệ với cơ quan có thẩm 

quyền để có ý kiến cụ thể về tiền thuê đất của đơn vị dứt điểm trong năm 2021 và 

báo cáo cụ thể về sở Giao thông vận tải được biết bằng văn bản. 

- Đề nghị Công ty dịch vụ bến xe chủ động lấy ý kiến bằng văn bản của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất đối 

với các khu đất do Công ty quản lý hiện nay. 

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật 

Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.  

 Trong quá trình triển khai, thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính). 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT, KHTC. 
 

 

 

 

 

 

 

 Trần Thượng Chí 
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