ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 403/TTr-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021
nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh 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,
Theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, tổng số
vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân
sách địa phương là 5.040.182 triệu đồng, phân chia nguồn vốn ngân sách trung
ương và nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:
ĐVT: Triệu đồng

Số
TT
A
1

-

Nguồn vốn

Kế hoạch
năm 2021

TỔNG SỐ

5.040.182

Vốn ngân sách trung ương
Vốn trong nước
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
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

1.508.002
1.089.985
1.089.985

200.000

Ghi chú

2

Số
TT

Nguồn vốn

1
2
3

Thu hồi các khoản vốn ứng trước
Vốn nước ngoài
Vốn ngân sách địa phương
Trong đó:
Vốn đầu tư tập trung
Vốn thu xổ số kiến thiết
Vốn thu tiền sử dụng đất
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Vốn bội chi ngân sách địa phương

2
B

Kế hoạch
năm 2021

Ghi chú

17.606
418.017
3.532.180
1.227.380
1.600.000
500.000
204.800

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 36/NQ-HĐND, như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết
số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020
Tại Khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân
tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh: “Trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế
hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương để phù hợp với nhu cầu và khả năng giải ngân của các đơn vị sử dụng
vốn nếu cần thiết”.
Qua 6 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, hiện
nay có phát sinh nguồn vốn cần phải bổ sung vào Kế hoạch để triển khai thực
hiện. Ngoài ra, một số chủ đầu tư có nhu cầu bổ sung danh mục dự án, cũng như
có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ cho các dự án (đề nghị tăng hoặc
giảm số vốn đã được phân bổ) để phù hợp với tiến độ thực hiện. Vì vậy, căn cứ
vào tình hình thực tế đã nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh
điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021.
II. Nguyên tắc phân bổ vốn
Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND
ngày 08 tháng 12 năm 2020.
III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND
1. Tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương
Tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn
ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương là 5.407.955 triệu đồng,
tăng 367.773 triệu đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, cụ thể như sau:
a) Vốn ngân sách trung ương là 1.508.002 triệu đồng, không đổi so với
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND.
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b) Vốn ngân sách địa phương là 3.899.953 triệu đồng, tăng 367.773 triệu
đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, chi tiết như sau:
(1) Vốn đầu tư tập trung là 1.227.380 triệu đồng, không đổi so với Nghị
quyết số 36/NQ-HĐND.
(2) Vốn thu xổ số kiến thiết là 1.817.773 triệu đồng, tăng 217.773 triệu
đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND (theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân
sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020, thì dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết là 1.551.000 triệu đồng; năm 2020 thực hiện thu thực tế là 1.768.773 triệu
đồng, tăng so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 217.773 triệu đồng).
(3) Vốn thu tiền sử dụng đất là 650.000 triệu đồng, tăng 150.000 triệu
đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND (cập nhật, bổ sung cho phù hợp với
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về phê chuẩn dự toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ
ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021).
(4) Vốn bội chi ngân sách địa phương là 204.800 triệu đồng, không đổi so
với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND.
2. Phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và
ngân sách địa phương điều chỉnh, bổ sung năm 2021
a) Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương
Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách trung ương
là 1.508.002 triệu đồng, không đổi so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND. Trong
đó: tổng vốn phân bổ chi tiết là 1.192.009 triệu đồng (tăng 209.491 triệu đồng so
với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND), tổng vốn chưa phân bổ chi tiết là 315.993
triệu đồng (giảm 209.491 triệu đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND).
Phương án phân bổ chi tiết như sau:
(1) Vốn trong nước là 1.089.985 triệu đồng. Trong đó:
- Thực hiện phân bổ chi tiết là 827.327 triệu đồng, tăng 182.826 triệu
đồng so với kế hoạch vốn đầu năm (danh mục dự án theo phụ lục 2.1 đính kèm).
- Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là 262.658 triệu đồng, giảm 182.826
triệu đồng so với kế hoạch vốn đầu năm. Số vốn này sẽ tiếp tục được phân bổ
cho các dự án sau khi các dự án này đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định.
(2) Vốn ngoài nước là 418.017 triệu đồng. Trong đó:
- Thực hiện phân bổ chi tiết là 364.682 triệu đồng, tăng 26.665 triệu đồng
so với kế hoạch vốn đầu năm (danh mục dự án theo phụ lục 2.2 đính kèm).
- Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là 53.335 triệu đồng, giảm 26.665 triệu
đồng so với kế hoạch vốn đầu năm. Số vốn này sẽ tiếp tục được phân bổ cho các
dự án sau khi các dự án này đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định.
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b) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương
Tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạch đầu tư công năm 2021
nguồn ngân sách địa phương là 3.899.953 triệu đồng, tăng 367.773 triệu đồng so
với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, phân cấp quản lý vốn như sau:
ĐVT: Triệu đồng
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

Số
TT

Nguồn vốn

(1)

(2)

1

TỔNG
CỘNG
Vốn đầu tư
tập trung

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
đầu tư công năm 2021

Toàn tỉnh

Cấp tỉnh

Cấp
huyện

Toàn tỉnh

Cấp tỉnh

Cấp
huyện

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

(6)=(7)+(8)

(7)

(8)

3.532.180 3.056.463 475.717

3.899.953 3.424.236 475.717

1.227.380

1.227.380

935.663 291.717

(9)=(6)(3)
367.773

935.663 291.717

2

Vốn thu xổ
số kiến thiết

3

Vốn thu tiền
sử dụng đất

500.000

316.000 184.000

650.000

466.000 184.000

4

Vốn bội chi
ngân sách
địa phương

204.800

204.800

204.800

204.800

1.600.000 1.600.000

Tăng
(+), giảm
(-)

1.817.773 1.817.773

217.773
150.000

Phương án phân bổ từng nguồn vốn, cụ thể như sau:
(1) Đối với nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp huyện quản lý là 291.717
triệu đồng và nguồn vốn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý là 184.000
triệu đồng: 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.
(2) Đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý là 466.000
triệu đồng, tăng 150.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND; và
nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 204.800 triệu đồng: giao Ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ theo quy định.
(3) Đối với số vốn do cấp tỉnh quản lý còn lại là 2.753.436 triệu đồng,
tăng 217.773 triệu đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND (bao gồm vốn đầu
tư tập trung là 935.663 triệu đồng và vốn thu xổ số kiến thiết là 1.817.773 triệu
đồng, tăng 217.773 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân
tỉnh điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ như sau:
- Thực hiện phân bổ là 1.815.231 triệu đồng, tăng 289.227 triệu đồng so
với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, cụ thể như sau:
+ Dành 210.002 triệu đồng nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản
lý, để bù hụt thu năm 2020.
+ Thực hiện phân bổ chi tiết là 1.605.229 triệu đồng, tăng 79.225 triệu đồng
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so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND (danh mục dự án theo phụ lục 3 đính kèm).
- Chưa thực hiện phân bổ là 938.205 triệu đồng, giảm 71.454 triệu đồng
so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND. Số vốn này sẽ tiếp tục được phân bổ cho
các dự án sau khi các dự án này đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định.
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
quyết định điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021
nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương và điều
hành kế hoạch theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 67 của Luật Đầu tư
công.
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 X;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- KBNN tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTN,
KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTTH.
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