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

năm 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 trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo kế hoạch 
được giao, đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong năm và đáp ứng nhu 
cầu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho các công trình theo tính chất và tiến độ 
thực hiện và đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công, các văn bản dưới 
Luật và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trên địa bàn 
tỉnh. Vì vậy, cần phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau: (1) 
điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án trong năm 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 năm 2020 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, việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 
2020 là hết sức cần thiết và đúng với quy định của pháp luật. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội X Đảng bộ tỉnh và hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo kế hoạch 
được giao. 

 2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo đúng: Luật Đầu tư công ngày 18 
tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 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 NGHỊ QUYẾT 

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 NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục:  

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 02 Điều (gồm: Điều 1 và 
Điều 2). 

 2. Nội dung cơ bản:  

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau: 

1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 

- Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở ngành, địa phương với 
tổng kế hoạch vốn là 716.465 triệu đồng, gồm: tăng kế hoạch vốn 49 dự án, 
giảm kế hoạch vốn 130 dự án. Cụ thể như sau: 

a) Vốn cân đối ngân sách 214.371 triệu đồng (Chi tiết Phụ lục I kèm theo). 

b) Vốn xổ số kiến thiết 278.601 triệu đồng (Chi tiết Phụ lục II kèm theo). 

c) Vốn thu từ sử dụng đất 223.493 triệu đồng (Chi tiết Phụ lục III kèm theo). 

 2. Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước): 

- Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở ngành, địa phương với 
tổng kế hoạch vốn điều chỉnh 269.015 triệu đồng, gồm: giảm kế hoạch vốn 11 
danh mục dự án, tăng 06 danh mục dự án (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo). 

- Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các địa phương thuộc nguồn 
vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 28.741 triệu 
đồng, gồm: giảm kế hoạch vốn 84 danh mục dự án, tăng vốn 78 danh mục dự án 
(Chi tiết tại Phụ lục IVa kèm theo). 

- Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các địa phương thuộc nguồn 
vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 1.613 triệu đồng, 
gồm: giảm kế hoạch vốn 07 danh mục dự án, tăng vốn 09 danh mục dự án (Chi 
tiết tại Phụ lục IVb kèm theo). 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Việc điều chỉnh giảm/tăng kế hoạch không làm thay đổi tổng kế hoạch 
năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 
272/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  
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Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.  
 

Nơi nhận:                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên;                        CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy;   
- TT. HĐND tỉnh;                         
- Thành viên UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT; 
- LĐVP, CVNC;  
- Lưu: VT, nknguyen (01). 


