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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị qicyết sỗ 50/2017/OH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về 

phân bo ngân sách trung ương năm 2018; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

qưy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định sổ 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 
và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông báo 
số 25/TB-VPCP ngày 19 thảng 01 năm 2019 của Vãn phòng Chỉnh phủ thông bảo 
Kêt luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Uy ban An 
toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về trỉến khai giải pháp cấp bách bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian tới; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chỉnh sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ Điều của 

Thông tư sổ 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh quy 
định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 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 TTATGT 

1. Điểm a, khoản 1, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"a) Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT: Sản xuất, biên tập, phát 

sóng, phát hành, truyên tải sản phâm thông tin có tính chât báo chí, các chương 
trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác (tờ 
rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, băng hình, video clip), tin nhắn qua điện thoại di 
động và mạng xã hội, tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi, bình chọn, triến lấm 
ảnh, mít tinh và các hình thức, sản phẩm truyên thông khác đê tăng cường nội 



2 

dung thông tin, tuyên truyền về TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông. Thủ 
trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa 
chọn hình thức, sản phẩm, nội dung truyền thông và phê duyệt dự toán kinh phí 
thực hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao theo thấm quyền, đảm bảo 
đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật 
về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ". 

2. Điểm b, khoản 1, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"b) Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công 

tác bảo đảm TTATGT"; 
3. Bổ sung điểm e, g, Khoản 2, Điều 3 như sau: 
"e) Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về TTATGT; 
g) Chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát 

sinh đột xuất trong năm với các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc trung ương". 
4. Bổ sung điểm h, i, k, Khoản 4, Điều 3 như sau: 
"h) Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về TTATGT; 

i) Chi xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xác định và xử ỉý vị trí nguy hiếm trên đường 
bộ đang khai thác, đảm bảo không trùng lắp với các nguồn kinh phí khác; 

k) Chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát 
sinh đột xuất trong năm với các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương". 

5. Điểm c, Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"c) Đối với địa phương: 
- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban 

An toàn giao thông các cấp lập dự toán kinh phí đảm bảo TTATGT theo nhiệm vụ 
được giao gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp chung vào dự toán chi 
ngân sách hàng năm báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo quy định. Riêng đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương lập dự toán bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT 
của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an phường, thị trấn, 
gửi cơ quan tài chính cùng cấp địa phương, đồng gửi Bộ Công an đế theo dõi, quản 
lý chung lực lượng của ngành Công an. 

- ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử 
dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa 
phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính ừong lĩnh vực an toàn giao thông 
và nguôn ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên 
địa bàn; quyết định cụ thể mức hỗ trợ cho lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn theo quy 
định tại điểm b, khoản 9, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước; kết quả phân bổ và giao 
dự toán cho lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng gửi Bộ 
Công an để theo dõi, quản lý chung kinh phí đảm bảo TTATGT của ngành Công an. 
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Riêng năm 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh 
phí xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT được bố sung có mục tiêu từ ngân 
sách trung ương về ngân sách địa phương đế thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm 
TTATGT, ưu tiên cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông vận tải và xử lý 
điểm đen, điểm tiềm ấn tai nạn giao thông theo quy định tại Quyết định số 
1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

- Kinh phí bố trí để lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn (bao gồm cả nguồn ngân 
sách trung ương bổ sung có mục tiêu, ngân sách địa phương) được thực hiện bằng 
hình thức rút dự toán. 

Riêng năm 2019, trường hợp địa phương đã cấp kinh phí cho lực lượng Công 
an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì được tiếp tục thực hiện chi ngân sách bằng 
hình thức lệnh chi tiền đối với phần dự toán đã cấp theo quy định. Ke từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, dự toán kinh phí năm 2019 còn lại chưa thực 
hiện cấp bằng hình thức lệnh chi tiền được thực hiện bằng hình thức rút dự toán". 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
lề Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. 
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng macjỉề nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./á 

Nơi nhận/ 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
- Hội Nông dân Việt Nam; 
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 
- ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 
- HĐND, UBND, Sở Tài chinh, Sở GTVT, 

KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tó Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN. (500 b) 
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