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

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 168/TTr-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2018 
 

 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công  

trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ   

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-

2020 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lỡ cấp 

bách bờ sông, bờ biển; 

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-

2020 (đợt 4); 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố 

Cần Thơ;  
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Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND 

ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. 

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ (Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND), Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, đề xuất như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện: 

1. Trung ương đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2018 và Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 10 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai 

đoạn 2016-2020 (đợt 4). Theo đó, số vốn phân bổ cho địa phương có thay đổi so 

với kế hoạch đã giao tại thời điểm ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:  

a) Tổng số vốn được giao theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND là 27.620,682 

tỷ đồng. 

b) Tổng số vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung là: 28.308,111 tỷ đồng, tăng 

687,429 tỷ đồng, gồm: 

- Vốn Trung ương hỗ trợ bổ sung thêm: 288,721 tỷ đồng, gồm: 

+ Nguồn nước ngoài giải ngân theo cơ chế trong nước: 252,931 tỷ đồng 

+ Nguồn dự phòng NSTW: 35 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-

TTg: 0,790 tỷ đồng. 

- Các nguồn vốn huy động khác thuộc ngân sách thành phố quản lý: tăng 

398,708 tỷ đồng. 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn thuộc các nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2016-2018: 

Tổng số vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung là: 28.308,111 tỷ đồng, trong đó kế 

hoạch phân bổ chi tiết cho các dự án, chương trình thuộc các nguồn vốn ngân sách 

địa phương là 16.767,476 tỷ đồng, đã giao kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2018 là 

10.055,030 tỷ đồng, còn lại giai đoạn 2019-2020 là 6.712,446 tỷ đồng (trong đó, 

kế hoạch vốn xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách đia phương đầu năm 

2019 dự kiến là 3.164,800 tỷ đồng). 

3. Có phát sinh một số công trình cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2016 – 2020 đã được Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy 

ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, bổ sung 
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thêm kế hoạch vốn đảm bảo đủ vốn hoàn thành dự án đã có trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ các địa 

phương dự án xây dựng nông thôn mới. Gồm: 214 dự án, số vốn dự kiến bố trí giai 

đoạn 2016-2020 là 1.213,993 tỷ đồng, gồm:  

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ: 288,721 tỷ đồng. 

b) Ngân sách địa phương: 925,272 tỷ đồng, cụ thể: 

- Bổ sung vốn cho các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán, 

bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, khởi công mới (bổ sung phần cắt giảm 

thực hiện theo Nghị quyết số 89/NQ-CP trước đây): 132 dự án, số tiền 272,115 tỷ 

đồng. 

- Hỗ trợ vốn, thưởng các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới: 47 dự án, số 

tiền 86,599 tỷ đồng. 

- Các dự án cấp bách khác, đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư: 35 dự án, số tiền 566,558 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 1) 

4. Có 46 dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn do tiết 

kiệm, dừng thực hiện rút ra khỏi danh mục các dự án dự kiến được đầu tư bằng 

vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020, số vốn giảm 526,564 tỷ đồng.  

(Chi tiết tại Biểu số 2) 

5. Ngoài ra, còn có 53 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 2.034,855 tỷ đồng 

được các cơ quan, đơn vị đề nghị xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020. Trong đó: 

a) Có 29 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 1.165,731 tỷ đồng, thật sự cần thiết 

đầu tư trong giai đoạn còn lại thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-

2020 nhưng chưa được cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Cụ thể: 

- Có 05 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 221,465 tỷ đồng trong danh mục dự 

án cho phép lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND, tiếp tục lập thủ tục đề xuất chủ trương. 

- Có 24 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 944,266 tỷ đồng bổ sung danh mục 

dự án cho phép lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó: 

+ Nguồn vốn nước ngoài: 118,265 tỷ đồng; 

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương: 826,001 tỷ đồng, trong đó dự án Trung 

tâm văn hóa, Thể dục thể thao quận Ninh Kiều tổng mức đầu tư dự kiến 528,268 

tỷ đồng đầu tư từ nguồn bán đấu giá Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố.    

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố thống 

nhất cho lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định và sẽ trình điều 

chỉnh, bổ sung, cập nhật bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch vốn đầu tư công 

05 năm 2016 – 2020, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết nghị điều 

chỉnh, bổ sung tại kỳ họp gần nhất.  
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(Chi tiết tại Biểu số 3) 

b) Còn lại 24 dự án, tổng mức đầu tư 869,124 tỷ đồng, chưa cân đối được 

nguồn vốn, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai 

đoạn còn lại thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016- 2020. 

(Chi tiết tại Biểu số 4) 

II. Đề xuất, kiến nghị: 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trình Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ xem xét, quyết nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

20/NQ-HĐND, kèm 06 phụ lục, với các nội dung chủ yếu như sau:    

1. Về các nguồn vốn: 

Tổng số vốn phân bổ giai đoạn 2016 2020: 28.308,111 tỷ đồng, trong đó: 

a) Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu :  1.872,784 tỷ đồng. 

b) Trái phiếu Chính phủ     :  1.356,437 tỷ đồng. 

c) Vốn nước ngoài                : 6.862,232 tỷ đồng, gồm: 

- Ngân sách Trung ương cấp phát   :   3.376,123 tỷ đồng. 

- Ngân sách địa phương vay lại    :   3.486,109 tỷ đồng. 

d) Các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương : 14.491,820 tỷ đồng. 

đ) Các nguồn thu chưa đưa vào cân đối  :             950 tỷ đồng. 

e) Các nguồn vốn huy động khác   :   2.774,838 tỷ đồng. 

2. Phân bổ kế hoạch vốn: 

a) Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư: Tổng số 28.308,111 tỷ đồng, gồm:   

- Trả nợ gốc và các khoản vay    :    546,602 tỷ đồng. 

- Dự phòng       : 1.449,182 tỷ đồng. 

- Giao vốn Quỹ phát triển đất    :           225 tỷ đồng. 

- Vốn Điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV :             40 tỷ đồng. 

- Kế hoạch vốn thực hiện (bao gồm vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công 

theo Quyết định số 22/QĐ-TTg): 26.047,327 tỷ đồng. 

b) Chi tiết phân bổ theo các phụ lục: 

- Phụ lục I. Bảng tổng hợp kế hoạch các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu 

tư 5 năm 2016-2020 phân theo ngành - lĩnh vực sau khi điều chỉnh, bổ sung;  

- Phụ lục II. Bảng tổng hợp kế hoạch các nguồn vốn ngân sách nhà nước 

đầu tư 5 năm 2016-2020 phân theo chủ đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung; 

- Phụ lục III. Bảng tổng hợp danh mục các dự án ứng trước kế hoạch vốn 

ngân sách Trung ương thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020 (mang sang từ Nghị 

quyết số 20/NQ-HĐND); 



  

5 

 

- Phụ lục IV. Danh mục chi tiết dự án được bố trí vốn quy hoạch, chuẩn bị 

đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; 

- Phụ lục V. Danh mục dự án cho phép lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư 

theo quy định; 

- Phụ lục VI. Thuyết minh các dự án dừng thực hiện trong giai đoạn 2016-

2020;  

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính trình Hội đồng nhân dân thành 

phố xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ mười, khóa IX./. 

(Đính kèm biểu mẫu số 1, 2, 3, 4; dự thảo Nghị quyết và 06 phụ lục kèm 

theo của Hội đồng nhân dân thành phố). 

Nơi nhận: 
- Như trên (đại biểu HĐND TP); 

- TT.TU, TT.HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố;  

- VP UBND TP (3D);  

- Lưu: VT, LHS  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Số:           /NQ-HĐND         Cần Thơ, ngày       tháng  12  năm 2018 

            (DỰ THẢO) 
 

NGHỊ QUYẾT 

 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12  

năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch  

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ   

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;   

Căn cứ Luật Đầu tư công  ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch  đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch  đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-

2020 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2018 cho các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lỡ cấp 

bách bờ sông, bờ biển; 

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-

2020 (đợt 4); 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
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vốn đầu tư phát triển  nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố 

Cần Thơ;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND 

ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển  nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần 

Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 thành phố Cần Thơ, kèm theo các phụ lục: 

1. Phụ lục I. Bảng tổng hợp kế hoạch các nguồn vốn ngân sách nhà nước 

đầu tư 5 năm 2016-2020 phân theo ngành-lĩnh vực sau khi điều chỉnh, bổ sung;  

2. Phụ lục II. Bảng tổng hợp kế hoạch các nguồn vốn ngân sách nhà nước 

đầu tư 5 năm 2016-2020 phân theo chủ đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung; 

3. Phụ lục III. Bảng tổng hợp danh mục các dự án ứng trước kế hoạch vốn 

ngân sách Trung ương thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020 (mang sang từ Nghị 

quyết số 20/NQ-HĐND); 

4. Phụ lục IV. Danh mục chi tiết dự án được bố trí vốn quy hoạch, chuẩn bị 

đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; 

5. Phụ lục V. Danh mục dự án cho phép lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu 

tư theo quy định; 

6. Phụ lục VI. Thuyết minh các dự án dừng thực hiện trong giai đoạn 2016-

2020;  

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.  

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này.   

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, kỳ họp 

thứ mười thông qua ngày     tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký ban 

hành./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán Nhà nước 

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban thuộc HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; 

- Website Chính phủ; 

- TT Công báo, TT Lưu trữ thành phố; 

- Báo Cần Thơ, Đài PT-TH TP. Cần Thơ; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiểu 
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