UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1576/SKHĐT-NV

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp phân khai nguồn tăng
thu xổ số kiến thiết và số dư dự toán
năm 2020 còn lại

Kính gửi: Sở Tài chính
Tiếp nhận Công văn số 1596/STC-QLNS ngày 29/6/2021 của Sở Tài chính,
về việc đề nghị phối hợp phân khai chi tiết danh mục đầu tư từ nguồn tăng thu xổ
số kiến thiết và số dư dự toán năm 2020 còn lại,
Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
I. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, quy định:
“Điều 53. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư
công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm
1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.
2. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp
có thẩm quyền quyết định.”
II. Nhu cầu vốn đầu tư
1. Hiện nay, có 04 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định (kể cả
điều chỉnh) đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, với tổng nhu cầu vốn năm 2021
khoảng 28,792 tỷ đồng1, gồm:
1.1. Trường trung cấp nghề - TTGDTX huyện Thanh Bình: UBND Tỉnh
phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND.HC ngày
31/12/2020 của UBND Tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị bố trí
kế hoạch vốn năm 2021 khoảng 3,792 tỷ đồng2.
1.2. Mua sắm thiết bị mầm non giai đoạn 2021-2025: UBND Tỉnh phê
duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 640/QÐ-UBND.HC ngày 27/5/2021 của
UBND Tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2021
khoảng 8 tỷ đồng3.
1.3. Mua sắm thiết bị dạy học tin học: UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư
tại Quyết định số 828/QÐ-UBND.HC ngày 29/6/2021 của UBND Tỉnh. Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2021 khoảng 7 tỷ đồng4.
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. Do dự án được duyệt sau khi UBND Tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xổ số kiến thiết năm
2021 là 1.500 tỷ đồng tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2020.
2
. Công văn số 853/SLĐTBXH-TCKT ngày 31/5/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
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. Công văn số 148/SGDĐT-XDCB ngày 30/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
. Công văn số 148/SGDĐT-XDCB ngày 30/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
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1.4. Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân):
UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 646/QĐ-UBND-HC ngày
28/5/2021 của UBND Tỉnh. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao
thông đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2021 khoảng 10 tỷ đồng5.
2. Các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, có nhu cầu vốn ngân sách tỉnh
giai đoạn 2021-2025 khoảng 704,26 tỷ đồng6, gồm:
2.1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với
UBND huyện Lai Vung vào ngày 07/6/2021, về triển khai thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021, trong đó có công tác đền ơn đáp nghĩa; Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện rà soát nhu cầu đầu tư
xây dựng, nâng cấp sửa chữa 04 công trình nghĩa trang liệt sĩ (sau đây gọi tắt là
NTLS) xã của huyện Lai Vung và Lấp Vò, với tổng mức vốn đề nghị ngân sách
tỉnh hỗ trợ khoảng 7,404 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng.
TT

Nội dung

Tổng nhu cầu
Đề nghị ngân
Ngân sách
vốn đầu tư
sách tỉnh hỗ trợ huyện đối ứng
9,919
7,404
2,515
6,487
4,595
1,892
6,487
4,595
1,892

I
1

Tổng cộng
UBND huyện Lai Vung
NTLS xã Phong Hòa

II
2
3

UBND huyện Lấp Vò
NTLS xã Vĩnh Thạnh
NTLS xã Long Hưng A

3,432
1,33
1,208

2,809
1,131
0,95

0,623
0,199
0,258
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NTLS xã Mỹ An Hưng B

0,894

0,728

0,166

2.2. Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại Công văn số 411/VPUBND-ĐTXD ngày 10/2/2021 của Văn phòng UBND
Tỉnh, về việc kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu dạy học năm học 2021-2022;
theo đó, UBND Tỉnh thống nhất chủ trương bố trí vốn từ nguồn tăng thu xổ số
kiến thiết năm 2020 và vốn sự nghiệp năm 2021 để mua sắm thiết bị tối thiểu dạy
học năm học 2021-2022. Sở Giáo dục và Đào đề nghị vốn tăng thu xổ số kiến
thiết năm 2020 khoảng 126,856 tỷ đồng7 đầu tư mua sắm thiết bị tối thiểu dạy
các môn văn hóa cho lớp 1, 2, 6 (trong đó: lớp 1 khoảng 37,256 tỷ đồng, lớp 2
khoảng 44,623 tỷ đồng, lớp 6 khoảng 44,977 tỷ đồng).
2.3. UBND Tỉnh cam kết8 với Bộ Giao thông vận tải bố trí đủ vốn ngân
sách tỉnh để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao
tốc An Hữu – Cao Lãnh phần Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến Dự
5
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. Công văn số 563/BQLDA-KHTH ngày 16/6/2021 của Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông Tỉnh.

. Do phát sinh ngoài hạn mức vốn ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 330/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của
Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 do tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2).
7
. Công văn số 18/SGDĐT-XDCB ngày 31/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
8
. Công văn số 434/UBND-ĐTXD ngày 04/10/2019 và Công văn số 193/UBND-ĐTXD ngày 07/6/2021 của
UBND Tỉnh.
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án có tổng mức đầu tư khoảng 5.707 tỷ đồng9; kinh phí đền bù, giải phóng mặt
bằng khoảng 809 tỷ đồng, trong đó phần đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp ước
khoảng 570 tỷ đồng.
III. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và
các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp kinh phí mua sắm thiết bị tối
thiểu dạy học năm học 2021-2022 để tham mưu UBND Tỉnh xem xét, bố trí vốn
từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 khoảng 126,856 tỷ đồng theo chỉ
đạo của UBND Tỉnh.
2. Như vậy, tổng số vốn tăng thu xổ số kiến thiết và số dư dự toán năm
2020 còn lại khoảng 398,735 tỷ đồng (=480,565 – 126,856 + 45,026), Sở Kế
hoạch và Đầu tư dự kiến phân khai chi tiết như sau:
2.1. Phân bổ vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 cho 04 dự án đủ điều
kiện bố trí năm 2021, với tổng số vốn khoảng 28,7 tỷ đồng (gồm: Trường trung
cấp nghề - TTGDTX huyện Thanh Bình: 3,7 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị mầm non
giai đoạn 2021-2025: 8 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị dạy học tin học: 7 tỷ đồng;
Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân): 10 tỷ
đồng).
2.2. Nhằm tạo điề u kiện cho các địa phương chủ đô ̣ng trong việc chuẩn bị
thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các NTLS xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư
dự kiến đề nghị UBND Tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương ngân sách tỉnh hỗ
trợ có mục tiêu cho huyện Lai Vung tối đa không quá 4,6 tỷ đồng để đầu tư nâng
cấp NTLS xã Phong Hòa; ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Lấp Vò
tối đa không quá 2,8 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp NTLS 03 xã: Vĩnh Thạnh, Long
Hưng A và Mỹ An Hưng B. Nguồn vốn hỗ trợ: từ nguồn số dư dự toán năm 2020
do tỉnh quản lý.
2.3. Số vốn còn lại 362,635 tỷ đồng (=398,735 - 28,7 - 4,6 - 2,8) dự kiến
cấp lại cho Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt
bằng tuyến đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng
Tháp ngay khi Dự án được cấp thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải) phê duyệt
Quyết định đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Sở Tài chính tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: GTVT, GD&ĐT, LĐ,TB&XH;
- Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông;
- UBND các huyện: Lai Vung, Lấp Vò;
- BLĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, NV(Quốc).
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GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu

. Số thứ tự 31 của Phụ lục 2. Danh mục 34 tuyến/1.802 km dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 ban hành
kèm theo Tờ trình số 5134/TTr-BGTVT ngày 02/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải, về Đề án “Thực hiện xây
dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.
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