BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6419 /BGTVT-TC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

V/v: đôn đốc việc xây dựng dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế
hoạch tài chính - ngân sách 03 năm
2022-2024 (phần chi sự nghiệp)

Kính gửi:

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ; Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các trường đào tạo, Học viện thuộc Bộ;
- Viện Khoa học công nghệ GTVT;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Giao thông;
- Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam; Quản lý bay
Việt Nam, Bảo đảm ATHH miền Bắc, Bảo đảm ATHH
miền Nam;
- Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận đã có Công văn số 4728/BGTVT-TC ngày 25/05/2021
gửi các đơn vị yêu cầu triển khai xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 (phần chi sự
nghiệp), trong đó yêu cầu tiến độ gửi báo cáo bằng văn bản và file điện tử về Bộ
trước ngày 20/06/2021 đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc
Bộ; trước ngày 30/6/2021 đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực
thuộc Bộ. Tuy nhiên đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa nhận được báo cáo của một
số cơ quan, đơn vị.
Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa có báo cáo khẩn
trương hoàn chỉnh báo cáo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế
hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 (phần chi sự nghiệp) như ý kiến
chỉ đạo tại Công văn số 4728/BGTVT-TC ngày 25/05/2021 của Bộ GTVT; Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị chậm báo cáo chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc chậm
báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo chất lượng, yêu cầu dẫn đến không đáp
ứng kịp dự toán thi, chi ngân sách năm 2022 của đơn vị./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC (Bổng)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

