
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 721/TTr-UBND  An Giang, ngày  20 tháng 11 năm 2020 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ  

của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020 

 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách 

tỉnh An Giang năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 36/NQ-HĐND), 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

I. Sự cần thiết điều chỉnh Nghị quyết số 36/NQ-HĐND: 

- Căn cứ Điều 16, Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, theo đó quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định, điều chỉnh kế hoạch 

vay, trả nợ 05 năm, hằng năm của chính quyền địa phương theo quy định của 

Luật này và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Quyết định danh 

mục các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương theo quy 

định của pháp luật;”. 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND có nêu: “Trong 

quá trình thực hiện, trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA của 

các dự án, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong 

tổng mức vay, điều chỉnh tăng giảm giữa các dự án và báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Khoản 6 Điều 75 của Luật Đầu tư 

công.”. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tiến độ thực tế triển khai của 

các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại vốn vay 

nước ngoài của Chính phủ năm 2020, theo đó đã điều chỉnh giảm kế hoạch vay 
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lại của Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng 

thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, thuộc dự án Chống chịu khí hậu 

tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long 2.570 triệu đồng; đồng 

thời điều chỉnh tăng kế hoạch vay lại của dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh 

viện đa khoa khu vực Châu Đốc 2.570 triệu đồng. Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vay lại tại kỳ họp cuối năm 

2020. 

- Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND: “Kế 

hoạch trả nợ vay của tỉnh năm 2020 ...: a) Đối với khoản vay trong nước: Tổng 

mức phải trả là 90.100 triệu đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương.” . 

Khoản nợ vay phải trả 90.100 triệu đồng nêu trên là khoản nợ vay đến hạn 

ngân sách tỉnh phải cân đối trả nợ trong năm 2020, chưa bao gồm khoản nợ vay 

quá hạn 101.252 triệu đồng (của Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai 

đoạn 1), do đầu năm 2020 ngân sách cấp tỉnh chưa cân đối được nguồn để trả 

khoản nợ quá hạn này.  

Sau khi tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 564/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 và 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất về phương án sử 

dụng nguồn kinh phí còn tồn của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chuyển sang năm 

2020 tại Công văn số 136/HĐND-TT ngày 13 tháng 10 năm 2020, theo đó chấp 

thuận phương án sử dụng kinh phí còn tồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chuyển 

nguồn sang năm 2020 để bổ sung nguồn trả nợ vay là 120.000 triệu đồng. 

Căn cứ khả năng trả nợ trong năm 2020 và dự toán Bộ Tài chính dự kiến 

giao năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh 

tổng mức phải trả khoản vay trong nước từ 90.100 triệu đồng thành 138.880 

triệu đồng (tăng 48.780 triệu đồng), sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương 

(kinh phí còn tồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020) 

để trả nợ. Đối với số nợ quá hạn còn phải trả 52.472 triệu đồng (101.252 - 

48.780), cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để trả trong năm 2021 cho phù 

hợp dự toán Bộ Tài chính dự kiến giao.    

II. Nội dung điều chỉnh Nghị quyết số 36/NQ-HĐND: 

1. Điều chỉnh Điểm a, Khoản 3, Điều 1 như sau: 

a) Đối với khoản vay trong nước: Tổng mức phải trả là 138.880 triệu 

đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương. 

2. Điều chỉnh Khoản 4, Điều 1 như sau: 

Dư nợ vay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 351.050 triệu đồng, so với 

mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương đạt tỷ lệ 30,19% (351.050 / 

1.162.640 triệu đồng). 

3. Điều chỉnh các phụ lục kèm theo: 

- Phụ lục 01: Bội chi và phương án vay – trả nợ ngân sách địa phương 

điều chỉnh năm 2020. 
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- Phụ lục 02: Điều chỉnh kế hoạch vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài của Chính phủ năm 2020. 

III. Tổ chức thực hiện: 

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc điều 

chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 

2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định về việc điều chỉnh tổng mức 

vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020, làm cơ sở 

triển khai thực hiện. 

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

 
Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- TT.TU, UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND TP. Long Xuyên; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTN,  

   KGVX, TH; 

- Lưu: VT, KTTH. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

Lê Văn Phước 
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