
 

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

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 737/TTr-UBND  An Giang, ngày  24  tháng 11 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 

 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương                                         

 

 

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 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 Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch 

tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; 

Căn cứ Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn 

ngân sách địa phương, như sau: 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG 

Theo Công văn số 6842/BKHĐT-TH, Trung ương dự kiến phân bổ kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn 

ngân sách địa phương cho tỉnh An Giang là 5.040.182 triệu đồng, chi tiết như 

sau: 
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ĐVT: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nguồn vốn 

Kế hoạch năm 

2021 

Ghi 

chú 

 
TỔNG SỐ 5.040.182 

 
A Vốn ngân sách trung ương 1.508.002  

1 Vốn trong nước 1.089.985  

 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.089.985  

 Trong đó:   

- 

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có 

ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững 

200.000  

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước 17.606  

2 Vốn ngoài nước 418.017  

B Vốn ngân sách địa phương 3.532.180  

 Trong đó:   

1 Vốn đầu tư tập trung 1.227.380  

2 Vốn thu xổ số kiến thiết 1.600.000  

3 Vốn thu tiền sử dụng đất 500.000  

4 Vốn bội chi ngân sách địa phương 204.800  

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 

2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1. Đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Công 

văn số 6842/BKHĐT-TH. 

2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn như sau: 

a) Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021 để 

phát huy hiệu quả đầu tư; ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành 

của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. 

b) 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 theo tiến độ được phê duyệt. 

c) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, bố trí dự án khởi công 

mới có đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 

III. PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN 

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG  

1. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương  

Theo Công văn số 6842/BKHĐT-TH, dự kiến nguồn vốn ngân sách trung 

ương năm 2021 phân bổ cho tỉnh An Giang như sau:  
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ĐVT: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nguồn vốn ngân sách trung ương 

Kế hoạch năm 

2021 

Ghi 

chú 

 TỔNG SỐ 1.508.002  

I Vốn trong nước 1.089.985  

 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.089.985  

 Trong đó:   

- 
Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 
200.000  

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước 17.606  

II Vốn ngoài nước 418.017  

Phương án phân bổ chi tiết như sau: 

a) Nguồn vốn trong nước là 1.089.985 triệu đồng. Trong đó: 

- Thực hiện phân bổ chi tiết là 644.501 triệu đồng theo phụ lục 2.1 đính 

kèm. 

- Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là 445.484 triệu đồng. Số vốn này sẽ 

phân bổ sau khi các dự án có đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 

b) Nguồn vốn ngoài nước là 418.017 triệu đồng. Trong đó:  

- Thực hiện phân bổ chi tiết là 338.017 triệu đồng theo phụ lục 2.2 đính 

kèm. 

- Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là 80.000 triệu đồng. Số vốn này sẽ phân 

bổ sau khi các dự án có đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 

2. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương 

a) Phương án phân bổ từng nguồn vốn ngân sách địa phương 

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021, phân chia 

cấp tỉnh và cấp huyện như sau:       

 ĐVT: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nguồn vốn Toàn tỉnh Cấp tỉnh Cấp huyện 

Ghi 

chú 

1 2 3 = 4 + 5 4 5 6 

  TỔNG CỘNG 3.532.180 3.056.463 475.717   

1 Vốn đầu tư tập trung 1.227.380 935.663 291.717   

2 Vốn thu xổ số kiến thiết 1.600.000 1.600.000    

3 Vốn thu tiền sử dụng đất 500.000 316.000 184.000  

4 Vốn bội chi ngân sách địa phương 204.800 204.800   
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- Nguồn vốn đầu tư tập trung: 

Dự kiến số vốn đầu tư tập trung năm 2021 được giao là 1.227.380 triệu 

đồng (giảm 73.616 triệu đồng so với năm 2020), phân bổ cho cấp huyện quản lý 

là 291.717 triệu đồng (bằng với số vốn giao năm 2020), đề nghị giao Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã thành phố chịu trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định phân bổ theo quy định. Số vốn đầu tư tập trung còn lại do 

cấp tỉnh quản lý năm 2021 là 935.663 triệu đồng (giảm 73.616 triệu đồng so với 

năm 2020), bố trí cho các dự án thuộc các lĩnh vực có đủ điều kiện, thủ tục theo 

quy định. 

- Nguồn vốn thu xổ số kiến thiết: 

 Dự kiến số vốn thu xổ số kiến thiết được giao năm 2021 là 1.600.000 

triệu đồng (tăng 49.000 triệu đồng so với năm 2020). Theo điểm đ Khoản 2 Điều 

14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC quy định:  

“đ) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: 

Các địa phương dự toán nguồn thu này trong dự toán thu cân đối ngân 

sách địa phương, sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển, 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, 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 ngân sách địa phương”. 

Thực hiện theo quy định trên, Tỉnh sử dụng toàn bộ nguồn vốn thu xổ số 

kiến thiết cho chi đầu tư phát triển, trong đó bố trí cho các dự án theo đúng quy 

định của Thông tư số 71/2020/TT-BTC.  

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:  

Dự kiến nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong năm 2021 là 500.000 triệu 

đồng, phân bổ cho cấp tỉnh và cấp huyện thu như sau: cấp tỉnh thu 316.000 triệu 

đồng, cấp huyện thu 184.000 triệu đồng, cụ thể: 

+ Đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý là 316.000 

triệu đồng, đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ theo quy định. 

+ Đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý là 184.000 

triệu đồng, đề nghị giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách 

nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ theo quy định. 
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-  Nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương:  

Dự kiến số vốn được giao năm 2021 là 204.800 triệu đồng. Nguồn vốn 

này đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ theo quy định. 

Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi 

tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp 

tỉnh quản lý là 2.535.663 triệu đồng1, bao gồm: 

- Vốn đầu tư tập trung: 935.663 triệu đồng. 

- Vốn thu xổ số kiến thiết: 1.600.000 triệu đồng. 

b) Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn 

ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý 

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp 

tỉnh quản lý là 2.535.663 triệu đồng, phương án phân bổ như sau: 

- Thực hiện phân bổ chi tiết là 1.526.004 triệu đồng theo Phụ lục 3 đính 

kèm. 

- Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là 1.009.659 triệu đồng. Số vốn này sẽ 

phân bổ sau khi các dự án có đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.  

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương 

và nguồn vốn ngân sách địa phương trong tháng 12 năm 2020 và điều hành kế 

hoạch theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 67 của Luật Đầu tư công.  

* Tờ trình này thay thế Tờ trình số 714/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính 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; 

- 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 Phước 

 
  

 

 

                                                           
1Sau khi trừ phần vốn đầu tư tập trung cấp huyện quản lý là 291.717 triệu đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 

500.000 triệu đồng và vốn bội chi ngân sách địa phương 204.800 triệu đồng. 
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