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- Phần vốn ngân sách tỉnh phân bổ chi tiết cho ñầu tư xây dựng cơ bản: 717
tỷ ñồng. Trong ñó:
+ Hoàn ứng ngân sách tỉnh: 150 tỷ ñồng.
+ Thực hiện dự án: 567 tỷ ñồng (chi tiết danh mục công trình kèm theo biểu số 1).
2. Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết:
Tổng số vốn ñầu tư: 655 tỷ ñồng. Trong ñó:
- Trích dự phòng: 65 tỷ ñồng (khoảng 10%) ñể xử lý các vấn ñề phát sinh, cấp
bách trong quá trình triển khai kế hoạch.
- Số vốn còn lại 590 tỷ ñồng bố trí như sau:
+ Lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề và y tế,... : 438,230 tỷ ñồng.
+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, công trình phúc lợi xã hội
khác,...: 151,770 tỷ ñồng.
(Chi tiết danh mục công trình kèm theo biểu số 2).
3. Danh mục các dự án trọng ñiểm: Gồm có 13 dự án (chi tiết danh mục công
trình kèm theo biểu số 3).
ðể thực hiện thắng lợi kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2017, HðND tỉnh nhất
trí với các giải pháp của UBND tỉnh ñề ra tại Tờ trình số 4502/TTr-UBND ngày
30/11/2016 về kế kế hoạch ñầu tư phát triển và danh mục các dự án trọng ñiểm của
tỉnh năm 2017, ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề như sau:
- UBND tỉnh căn cứ vào quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà
nước và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ có kế hoạch huy ñộng vốn trong nước
ñể triển khai các công trình do ngân sách tỉnh ñầu tư ñã ñược HðND tỉnh thông qua và
trả nợ vay ñến hạn.
- Trong ñiều kiện vốn ñầu tư phát triển có hạn, UBND tỉnh cần bố trí vốn cho
các công trình trọng ñiểm và bức xúc theo tiến ñộ thi công. Ưu tiên vốn ñể thanh toán
nợ xây dựng cơ bản cho các công trình hoàn thành từ năm 2016 về trước và các công
trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2017, bố trí vốn hoàn ứng ngân
sách nhà nước, hạn chế khởi công công trình mới. Chỉ ñạo các sở, ngành và ñịa
phương liên quan tiếp tục rà soát các nguồn thu, ñặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng
ñất, phấn ñấu tăng thu từ 50 - 100 tỷ ñồng ñể bổ sung vốn cho các công trình trọng
ñiểm, thanh toán nợ ñọng xây dựng cơ bản, hoàn tạm ứng cho ngân sách tỉnh.

