
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND Kiên Giang, ngày       tháng      năm 2020 

TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 
 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban 
nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Do năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch giai đoạn trung hạn 2016-
2020, nhằm phát huy tối đa hiệu quả phân bổ, sử dụng kế hoạch đầu tư công 
trung hạn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát khả năng thực 
hiện kế hoạch vốn của từng công trình, dự án. Qua đó, cần phải điều chỉnhkế 
hoạch vốn của một số công trình, dự án như sau: (1) điều chỉnh giảm kế hoạch 
vốn đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 có khả năng không 
sử dụng hết vốn theo kế hoạch hoặc các dự án triển khai chậm tiến độ; (2) bổ 
sung đủ vốn cho một số công trình quyết toán (nhưng không vượt tổng mức đầu 
tư); (3) bổ sung kế hoạch vốn cho một số dự án trọng điểm đang thực hiện có 
khối lượng hoàn thành hoặc triển khai nhanh để đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ 
giải ngân kế hoạch và sớm hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phục vụ nhu 
cầu phát triển kinh tế xã hội và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.  

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 
hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là cần thiết và đúng với quy định của Luật 
Đầu tư công. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích: Đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
và hằng năm của tỉnh, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách địa 
phương và ngân sách Trung ương. 

2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo đúng: Luật Đầu tư công; Nghị định số 
40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Dự thảo Nghị quyết được cơ quan soạn thảo đã thực hiện lấy ý kiến của 
các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thành phố theo quy định.  
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Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua các thành viên Ủy 
ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh thông qua, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

Nghị quyết gồm có 02 Điều: 

- Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể 
như sau: 

Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn thuộc sở, ngành và địa phương quản 
lý với tổng vốn 672.939 triệu đồng, gồm tăng kế hoạch vốn 40 danh mục dự án, 
giảm kế hoạch vốn 132 danh mục dự án, Cụ thể như sau: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương tăng, giảm 215.778 triệu đồng, gồm 
tăng kế hoạch vốn 17 dự án, giảm kế hoạch vốn 68 dự án. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục I) 
- Vốn xổ số kiến thiết tăng, giảm 316.668 triệu đồng, gồm tăng kế hoạch 

vốn 20 dự án, giảm kế hoạch vốn 58 dự án. 
(Chi tiết kèm theo phụ lục II) 

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất tăng, giảm 140.493 triệu đồng, gồm tăng 
kế hoạch vốn 03 dự án, giảm kế hoạch 06 dự án. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục III) 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 

Việc điều chỉnh giảm/tăng kế hoạch không làm thay đổi tổng kế hoạch 
trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại 
Nghị quyết số 271/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ủy ban nhân 
dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Nơi nhận:                            
- Như trên;                        
- TV. UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, TP; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- LĐVP, P KTTH; 
- Lưu: VT, nknguyen (01b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 


