
UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 6696 /QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ

quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính về 
việc Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 
của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh 
toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06 tháng 06 
năm 2011 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn lập và quản 
lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường 
thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng vốn ngân 
sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 
1404/SGTVT-TCKT ngày 05 tháng 7 năm 2012,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về cấp và thanh toán kinh phí đặt 
hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông 
vận tải, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.                                                                   

CHỦ TỊCH

Văn Hữu Chiến
                                              


