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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12   

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)  

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn 

đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết), 

Theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, tổng các nguồn vốn đầu tư cân đối ngân 

sách địa phương năm 2020 là 3.434.396 triệu đồng. Phân chia cấp tỉnh và cấp huyện 

quản lý như sau: 

ĐVT: Triệu đồng  
Số 

TT 
Nguồn vốn đầu tư Toàn tỉnh Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Ghi chú 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) 

  TỔNG CỘNG 3.434.396 3.048.429 385.967   

1 Vốn đầu tư tập trung 1.300.996 1.009.279 291.717   

2 Vốn thu tiền sử dụng đất 300.000 205.750 94.250   

3 Vốn thu xổ số kiến thiết 1.551.000 1.551.000   

Tăng 

90.000 trđ 

so dự toán 

Trung ương 

giao  

4 
Vốn tăng thu xổ số kiến 

thiết năm 2019 
160.000 160.000     

5 
Vốn bội chi ngân sách địa 

phương 
122.400 122.400     
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Để phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND, như sau: 

I. Sự cần thiết điều chỉnh Nghị quyết số 29/NQ-HĐND  

1. Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND có giao Ủy ban nhân dân 

tỉnh: 

“Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương, triển khai tổng kết vào cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020”. 

2. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng 

của các chủ đầu tư, một số công trình có những phát sinh, thay đổi cần phải điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án cho phù hợp tiến độ thi công và nhu cầu sử 

dụng vốn. 

II. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 

cân đối ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 

1. Danh mục dự án bố trí kế hoạch năm 2020 phải thuộc danh mục dự án kế 

hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và mức vốn bố trí cho từng dự án không 

được vượt quá số vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 trừ 

đi kế hoạch năm 2016, kế hoạch năm 2017, kế hoạch năm 2018 và kế hoạch năm 2019 

đã được giao. 

2. Bố trí theo thứ tự ưu tiên sau: bố trí thu hồi vốn ứng trước; Đối ứng các 

chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA); Dự án chuyển tiếp; Còn lại 

mới bố trí dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

công và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. 

III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND  

1. Tổng các nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương điều chỉnh 6 

tháng cuối năm 2020 

Tổng các nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương điều chỉnh 6 tháng 

cuối năm 2020 là 3.669.836 triệu đồng, tăng 235.440 triệu đồng so với Nghị quyết 

số 29/NQ-HĐND. Chi tiết gồm các nguồn vốn sau: 

a) Vốn đầu tư tập trung: 1.364.996 triệu đồng, tăng 64.000 triệu đồng so với 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND (1.300.996 triệu đồng)1. 

b) Vốn thu tiền sử dụng đất: 300.000 triệu đồng (không thay đổi so với Nghị 

quyết số 29/NQ-HĐND). 

c) Vốn xổ số kiến thiết: 1.882.440 triệu đồng, tăng 171.440 triệu đồng so Nghị 

quyết số 29/NQ-HĐND (1.711.000 triệu đồng)2. 
                   
1 Từ nguồn vốn tiết kiệm chi thực hiện dự án trang thiết bị các trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang (nguồn 

vốn này đã được cập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) 
2 

Số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2019 là 1.761.440 triệu đồng, tăng 331.440 triệu đồng so với dự toán Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao năm 2019 (1.430.000 triệu đồng), đã thực hiện phân bổ 160.000/331.440 triệu đồng (cập nhật 

trong NQ số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019), Số còn lại tiếp tục phân bổ là 171.440 triệu đồng.   
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d) Vốn bội chi ngân sách địa phương: 122.400 triệu đồng (không thay đổi so 

với Nghị quyết số 29/NQ-HĐND). 

2. Phương án phân bổ từng nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 

đầu tư cân đối ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 

a) Đối với nguồn vốn đầu tư tập trung là 1.364.996 triệu đồng, bao gồm: Thực 

hiện theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND phân bổ cấp huyện quản lý là 291.717 

triệu đồng và cấp tỉnh quản lý là 1.073.279 triệu đồng. Nguồn vốn này được bố trí cho 

tất cả các lĩnh vực có đủ thủ tục theo quy định. 

b) Đối với nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết là 1.882.440 triệu đồng: 

Thực hiện theo Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch 

tài chính – ngân sách 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2025, trong đó: “Các địa phương dự toán 

nguồn thu này trong dự toán thu cân đối NSĐP, sử dụng toàn bộ cho chi ĐTPT, trong 

đó: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông 

Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt 

động xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh 

vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề và lĩnh vực y tế; Các địa phương bố trí tối thiểu 

10% dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Sau khi bố trí vốn đảm bảo 

hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, được bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình 

quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP”. 

Thực hiện theo Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Trong đó, quy định sử dụng tăng thu xổ số kiến thiết so với dự toán như sau: “Trong 

tổ chức thực hiện, phát sinh tăng thu so với dự toán, địa phương chủ động phân bổ 

chi đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên chi các lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

c) Đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 300.000 triệu đồng: do Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân bổ. 

d) Đối với nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 122.400 triệu đồng: do 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân 

bổ. 

Như vậy, cấp Tỉnh trực tiếp phân bổ trong kế hoạch điều chỉnh bổ sung 6 

tháng cuối năm 2020 là 2.955.719 triệu đồng1, bao gồm: 

- Nguồn vốn đầu tư tập trung: 1.073.279 triệu đồng; 

- Nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết: 1.882.440 triệu đồng. 
                   
 
1 Sau khi trừ phần vốn đầu tư tập trung cấp huyện quản lý là 291.717 triệu đồng và vốn thu tiền sử dụng đất là 300.000 

triệu đồng và vốn bội chi ngân sách địa phương 122.400 triệu đồng. 
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3. Phương án phân bổ điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư cân 

đối ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 (do cấp tỉnh quản lý) 

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là 2.955.719 triệu đồng và Phương án phân bổ 

như sau: 

a) Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý cho Ủy ban 

nhân dân thành phố Long Xuyên với số tiền 30.000 triệu đồng để thực hiện chi đầu 

tư nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên. Ủy ban nhân dân thành 

phố Long Xuyên chịu trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân 

bổ vốn và danh mục công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật 

Ngân sách nhà nước. 

b) Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý cho Ủy ban 

nhân dân thị xã Tân Châu với số tiền 15.000 triệu đồng để thực hiện chi đầu tư nâng 

cấp các tuyến đường nội ô thị xã Tân Châu góp phần hỗ trợ nâng đô thị thị xã Tân 

Châu lên đô thị loại III. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu chịu trách nhiệm trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ vốn và danh mục công trình theo đúng 

quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. 

c) Thực hiện phân bổ chi tiết:  2.890.719 triệu đồng (theo Phụ lục đính kèm). 

- Giảm chỉ tiêu kế hoạch vốn một số công trình theo đề nghị của chủ đầu tư do 

dự kiến đến cuối năm không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao. 

- Bổ sung vốn một số công trình thuộc các nhóm đối tượng sau: (1) Hoàn trả 

tạm ứng phần vốn do ngân sách tỉnh phải trả; (2) Bổ sung vốn các dự án trọng điểm, 

bức xúc, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo tiến độ 

thực hiện dự án; (3) Bổ sung vốn các công trình còn thiếu vốn, công trình hoàn thành 

trong năm 2020. 

d) Số còn lại: 20.000 triệu đồng. Dự kiến bố trí cho các dự án trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh, sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định.  

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 
- HDND tỉnh; 

- TT.TU, UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- KBNN tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTN,  

   KGVX, TH; 

- Lưu: VT, KTTH. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 
  

Lê Văn Nưng 
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