
 

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

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 339/TTr-UBND  An Giang, ngày   23   tháng 5 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 

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; 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 

11 tháng 01 năm 2022; 

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 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách 

địa phương, 

Theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa 

phương là 3.499.480 triệu đồng, 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 3.499.480 2.941.740 557.740   

1 Vốn đầu tư tập trung 1.227.380 804.640 422.740   

2 Vốn thu xổ số kiến thiết 1.600.000 1.600.000     

3 Vốn thu tiền sử dụng đất 500.000 365.000 135.000  

4 Vốn bội chi ngân sách địa phương 172.100 172.100    

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 44/NQ-
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HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021, như sau: 

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 

1. Theo Khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công quy định: 

“7. Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây: 

a) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương; 

b) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng 

huy động các nguồn vốn của địa phương; 

c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế 

hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương”. 

2. Qua 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn 

ngân sách địa phương, hiện nay 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 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

II. Nguyên tắc phân bổ vốn 

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 

Tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn 

ngân sách địa phương là 3.499.480 triệu đồng (Phụ lục 1), không đổi so với Nghị 

quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Phân bổ từng nguồn vốn không đổi so với Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Đối với vốn đầu tư tập trung do cấp huyện quản lý là 422.740 triệu đồng và 

nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý là 135.000 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 vốn thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý là 365.000 triệu đồng, 

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

3. Đối với vốn bội chi ngân sách địa phương là 172.100 triệu đồng, giao Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ theo quy định.  

4. Số vốn còn lại là 2.404.640 triệu đồng, thực hiện phân bổ chi tiết theo Phụ 

lục 2 đính kèm. Theo đó: Số lượng danh mục dự án tăng, giảm so với Nghị quyết số 

44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2021, như sau: 
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ĐVT: Danh mục 

Danh mục 

Nghị quyết 

số 44/NQ-

HĐND 

Điều chỉnh 
Tăng (+); 

giảm (-) 

Ghi 

chú 

Tổng cộng: 212 242 +30  

- Chuẩn bị đầu tư 12* 18 +6  

- Thực hiện đầu tư 198* 222 +24  

+ Dự án chuyển tiếp 43 52 +9  

+ Dự án thực hiện mới năm 2022 155 170 +15  

- Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác 2 2 0  

* Tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2021, số lượng dự 

án chuẩn bị đầu tư là 13 dự án, thực hiện đầu tư là 197 dự án; nhưng nay có 01 dự 

án đã thực hiện hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn thực 

hiện đầu tư nên số lượng dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư theo biểu nêu trên 

tăng, giảm tương ứng 01 dự án. 

- 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 công trình năm 

2021 (nguồn vốn đầu tư tập trung) chưa giải ngân hết nhưng phải giảm trừ để trả bù 

hụt thu ngân sách 2021; (3) Bổ sung công trình dự kiến khởi công năm 2023, đảm bảo 

hồ sơ, thủ tục dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2022… 

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 2022 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. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Thanh Bình 
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