
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 333/TTr-UBND An Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015, Nghị định 
số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-
CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế 
hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2018 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn 
phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
(nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang); 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội 
dung bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018, với các nội dung 
như sau: 

1. Về nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018: 
Căn cứ kết quả báo cáo thu ngân sách nhà nước năm 2018 (đến ngày 

31/01/2019) trên hệ thống quản lý tài chính ngân sách – Kho bạc Nhà nước 
(Tabmis), số thu từ xổ số kiến thiết là 1.472.980/1.367.000 triệu đồng, tăng 
105.980 triệu đồng so dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2018. 

Trong tổng số tăng thu xổ số kiến thiết 105.980 triệu đồng, tỉnh đã thực 
hiện phân bổ, bổ sung trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là 33.000 triệu 
đồng (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2018), số còn lại chưa phân bổ 
là 72.980 triệu đồng. 
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2. Cơ sở pháp lý: 
Căn cứ Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện chương trình, dự án 

được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn: 
“1. Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 
2. Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện chương 

trình, dự án.…”. 
Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế 
hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2018-2020; theo đó, có quy định về việc sử 
dụng nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết, cụ thể như sau: “Số tăng thu thực hiện 
từ hoạt động xổ số kiến thiết so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao 
(nếu có), địa phương được chủ động phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan 
trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế và nông 
nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

3. Nguyên tắc, tiêu chí bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến 
thiết năm 2018: 

a) Đảm bảo theo nguyên tắc tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quy định của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 
năm 2017. 

b) Đảm bảo tối thiểu 50% số tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018 bố trí để 
đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế; Bố trí tối thiểu 10% 
cho công trình thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới. 

c) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn: 
- Bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước. 
- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài. 
- Các công trình còn thiếu vốn, công trình thuộc CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới và công trình hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020. 
- Các công trình bức xúc được cấp thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu 

tư trong giai đoạn 2016-2020. 
4. Về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018: 
Từ các cơ sở nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018, cụ thể như sau: 

a) Thống nhất bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018 
chưa phân bổ là 72.980 triệu đồng, cụ thể: 
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- Bổ sung 08 danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020 với số vốn là 40.212 triệu đồng, gồm danh mục dự án và số 
vốn như sau: 

STT Danh mục dự án 
Số vốn đề 

nghị phân bổ 
(triệu đồng) 

Lý do  

 Tổng cộng 40.212  

I Các dự án quy hoạch 
(Quy hoạch lập mới) 3.373  

1 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 khu đô thị phía tây 
thuộc đồ án quy hoạch 
chung thành phố Long 
xuyên, tỉnh An Giang. 

1.695 

Bổ sung danh mục Lập quy 
hoạch để các nhà đầu tư có cơ 

sở lập dự án đầu tư (đã đăng ký 
đầu tư thông qua Hội nghị xúc 

tiến đầu tư) theo đồ án quy 
hoạch phân khu được duyệt 

2 
Quy hoạch chung đô thị Tri 
Tôn, huyện Tri Tôn tỉnh An 
Giang đến năm 2035. 

1.678 

Bổ sung danh mục dự án để tạo 
tiền đề nâng đô thị Tri Tôn đạt 
đô thị tiêu chuẩn đô thị Loại IV 

trước năm 2020 

II Lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo 7.995  

1 

Trường THPT chuyên Thủ 
Khoa Nghĩa (thuộc Chương 
trình phát triển giáo dục 
trung học giai đoạn 2). 

1.028 

Đối ứng vốn ODA (chương 
trình phát triển trung học phỗ 
thông GĐ 2) do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo làm cơ quan chủ 

quản 

2 

Trường THPT Vĩnh Xương 
(thuộc Chương trình phát 
triển giáo dục trung học giai 
đoạn 2). 

3.261 

3 

Trường THPT Nguyễn Chí 
Thanh (thuộc Chương trình 
phát triển giáo dục trung 
học giai đoạn 2). 

3.706 

III Lĩnh vực y tế 24.344  

1 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm 
y tế huyện Thoại Sơn. 7.190 

Bổ sung thực hiện giai đoạn 
2016-2020 do đã xuống cấp và 

góp phần vào tiêu chí huyện 
Nông thôn mới 

2 Trung tâm y tế thành phố 
Long Xuyên. 17.154 

Bổ sung thực hiện giai đoạn 
2016-2020 do đã xuống cấp và 
góp phần vào tiêu chí đạt đô thị 

loại I 
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STT Danh mục dự án 
Số vốn đề 

nghị phân bổ 
(triệu đồng) 

Lý do  

IV Lĩnh vực văn hóa 4.500  

1 Sân đua bò huyện Tri Tôn. 4.500 

Để thực hiện đền bù, giải phóng 
mặt bằng thực hiện dự án phục vụ 

lễ hội của đồng bào dân tộc 
Khmer (được người dân đồng 

thuận) 

- Bổ sung vốn cho 05 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2016 - 2020, với tổng số 32.768 triệu đồng, gồm danh mục dự án và số 
vốn như sau: 

STT Danh mục dự án 
Số vốn đề 

nghị phân bổ 
(triệu đồng) 

Lý do  

 Tổng số 32.768  

I Lĩnh vực giao thông 10.201  

1 
Đường kênh Thần Nông 
(đoạn thuộc phường Long 
Phú) 

10.201 

Hiện nay đã có khối lượng 
hoàn thành là 13 tỷ đồng và đã 
có chủ trương cho tạm ứng vốn 

ngân sách tỉnh là 13 tỷ đồng, 
trong đó sử dụng vốn đầu tư 
công còn tồn là 2.799 triệu 
đồng và đề nghị bổ sung 

10.201 triệu đồng 

II Lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo 5.495  

1 Trường Mẫu giáo An Bình 
Điểm chính (Phú Hiệp) 4.151 

Do điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư nên bổ sung vốn thực 
hiện hoàn thành trong giai 
đoạn 2016-2020, góp phần 

hoàn thành xã Nông thôn mới 

2 Trường Chính trị Tôn Đức 
Thắng 1.344 

Bổ sung vốn để thực hiện 
thanh toán khối lượng hoàn 

thành năm 2019 

III Lĩnh vực văn hóa 9.954  

1 Trung tâm văn hóa huyện 
Thoại Sơn 9.954 

Do điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư nên bổ sung vốn thực 

hiện hoàn thành trong giai đoạn 
2016-2020, góp phần hoàn 

thành huyện Nông thôn mới 
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STT Danh mục dự án 
Số vốn đề 

nghị phân bổ 
(triệu đồng) 

Lý do  

IV Lĩnh vực xã hội 7.118  

1 
Hỗ trợ nhà ở cho người có 
công cách mạng về nhà ở 
theo QĐ 22/QĐ-TTg 

7.118 
Bổ sung vốn để thực hiện hoàn 

thành đề án trong giai đoạn 
2016-2020 

b) Thực hiện bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016-2020: phân bổ chi tiết 72.980 triệu đồng (Phụ lục 
đính kèm). 

c) Tổ chức thực hiện: 
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết danh mục dự án 

và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng 
thu xổ số kiến thiết năm 2018; và bổ sung nguồn vốn tăng thu này vào kế hoạch 
đầu tư công năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý, báo 
cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng 
nhân dân tỉnh Khóa IX (kỳ họp cuối năm 2019). 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật các danh mục dự án sử dụng nguồn 
vốn tăng thu xổ số kiến thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh kết 
quả cập nhật vào cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 292/TTr-UBND ngày 30/05/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh)./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 
- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);  
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;  
- Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Sở: KH&ĐT, Tài chính;  
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  
KTN, KGVX & TH;  
- Lưu: HCTC. 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Văn Nưng 
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