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an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 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 Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 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 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông;  

 Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 
năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông; 

         Xét Tờ trình số 132//TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 42/BCTT-
KTNS ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau: 

1. Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ và cán bộ 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 tháng 3 năm 2010 của Chính 
phủ): 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên). 

2. Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị 
chết: 

a) Trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Chi hỗ trợ 
5.000.000 đồng/người bị tử vong; 2.000.000 đồng/người bị thương nặng; 

b) Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử 
vong do tai nạn giao thông”: Chi thăm hỏi 2.000.000 đồng/người đối với nạn 
nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn 
cảnh khó khăn. 

 3. Chi hỗ trợ các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, cán bộ chuyên 
trách, cán bộ kiêm nhiệm giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh: 

 a) Trưởng ban, Phó Trưởng ban và cán bộ chuyên trách Văn phòng Ban 
An toàn giao thông tỉnh: 1.000.000 đồng/người/tháng; 

 b) Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 700.000 đồng/người/tháng. 

c) Chi thông tin liên lạc: Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 
được hỗ trợ chi thông tin liên lạc 300.000 đồng/tháng.  

4. Chi hỗ trợ các thành viên Ban An toàn giao thông cấp huyện:  

a) Trưởng ban, Phó Trưởng ban: 500.000 đồng/người/tháng; 

b) Thành viên: 250.000 đồng/người/tháng. 

  Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2019./. 
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