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BÁO CÁO
Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tƣ từ
nguồn vốn xổ số kiến thiết, giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân
dân (HĐND) Tỉnh về khảo sát, giám sát tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư từ
nguồn vốn Xổ số kiến thiết cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, giai
đoạn 2016-2020; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh đã tiến hành khảo sát trực
tiếp tại huyện Hồng Ngự, Thành phố Hồng Ngự, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y
tế, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp và khảo sát qua báo cáo 10 huyện,
thành phố còn lại và tổ chức giám sát trực tiếp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. Kết quả đạt đƣợc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng
nhân dân Tỉnh về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 bằng
nguồn vốn xổ số kiến thiết (XSKT)
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, cùng với sự quyết
tâm của lãnh đạo của ngành tài chính, kế hoạch, lãnh đạo, người lao động của
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp nên nguồn thu từ XSKT giai đoạn 2016-2020 luôn
đạt và vượt so với kế hoạch HĐND Tỉnh giao, theo đó giai đoạn 2016-2020 nguồn
thu XSKT thực nộp vào ngân sách là 7.659,357 tỷ/6.010 tỷ (dự toán), bằng 127%
so với kế hoạch;
- Ngành Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư đã chủ động tham mưu cho UBND
Tỉnh trình HĐND Tỉnh xem xét thông qua kế hoạch phân khai nguồn vốn XSKT
cho các dự án trọng điểm; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và
đào tạo và xây dựng nông thôn mới nhằm cụ thể hoá kế hoạch đầu tư công trung
hạn 05 năm, giai đoạn 2016-2020 (do tỉnh quản lý và phân bổ). Theo đó đã phân
khai bố trí vốn cho 774 dự án (Hạn mục), với tổng vốn XSKT là 7.065,618 tỷ
đồng. Trong điều hành kế hoạch đầu tư công hàng năm, các ngành chuyên môn
Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, trong điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn để đẩy nhanh
việc giải ngân nguồn vốn XSKT đúng theo kế hoạch đề ra và có 236 dự án đã hoàn
thành phê duyệt quyết toán, với giá trị là 5.119, 894 tỷ đồng.
- Các chủ đầu tư1 đã chủ động triển khai và cụ thể hoá kế hoạch vốn được
UBND Tỉnh giao hàng năm và 05 năm. Trong đó, kịp thời phối hợp với các sở,
ban, ngành chuyên môn của Tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
các chương trình, dự án từ đó đã có trên 10 công trình dự án thuộc lĩnh vực Y tế;
trên 150 dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhiều công trình,
1- Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; 12 huyện, thành phố,….
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dự án giao thông trọng điểm, xây dựng nông thôn mới hoàn thành đưa vào sử
dụng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo; ngành y tế triển khai khá tốt kế
hoạch vốn đầu tư từ nguồn XSKT giai đoạn 2021-2025.
Trong giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn XSKT của Tỉnh ưu tiên đầu tư vào
các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các chương trình, dự án trọng điểm,
có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, phát triển
hài hòa giữa các địa phương trong Tỉnh; vốn phân bổ cho lĩnh vực giao thông
khoảng 27,6%; hạ tầng đô thị - công nghiệp khoảng 27,6%; giáo dục, đào tạo và
dạy nghề khoảng 28,02%; y tế khoảng 6,2%; xây dựng nông thôn mới khoảng
11,16%... Từ đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm,
bước đầu hoàn chỉnh hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và cơ bản hoàn thiện
mạng lưới trường học các cấp và hệ thống các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và
Trạm Y tế xã góp phần phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn Tỉnh.
II. Khó khăn, hạn chế:
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn
XSKT còn gặp những khó khăn, hạn chế như:
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và Công ty XSKT Đồng
Tháp trong dự báo nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm chưa sát với số thu thực tế,
làm cho số tăng thu XSKT hằng năm cao bằng 25% so với số dự toán HĐND Tỉnh
giao. Từ đó đã làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết nói
chung và lập kế hoạch sử dụng, phân khai nguồn vốn tăng thu XSKT chậm; theo
số liệu báo cáo đến hết năm 2020 số vốn tăng thu chưa phân khai sử dụng là
516,741 tỷ/1.502,359 tỷ đồng. Việc quản lý và phân bổ nguồn vốn XSKT giữa các
ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư và Công ty XSKT chưa chặt chẽ, dẫn đến số
liệu thu nộp ngân sách chưa thống nhất2.
- Việc sử dụng và đưa nguồn vốn XSKT vào nền kinh tế của Tỉnh chưa kịp
thời, hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế: việc chuyển nguồn hàng năm và giai đoạn
2016-2020 chiếm tỷ lệ rất cao so với kế hoạch phân bổ, nếu tính bình quân tổng số
vốn chuyển nguồn so với dự toán là 62%, so với số thực hiện là 49%; việc điều
chỉnh, bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch sử dụng nguồn vốn XSKT giai
đoạn 2016-2020 còn nhiều dẫn đến số dự án phải chuyển tiếp sang giai đoạn sau
năm 2020 thực hiện là 48 dự án, với tổng nguồn vốn chuyển sang là 3.850 tỷ đồng.
- Việc phân bổ nguồn vốn XSKT chưa ưu tiên và đảm bảo cho lĩnh vực Giáo
dục và Đào tạo, dạy nghề và Y tế (giai đoạn 2016-2020 chỉ bố trí tỷ lệ 34% tổng
nguồn thu XSKT) nên phải chuyển sang giai đoạn sau 2020 34 dự án với số vốn
576,683 tỷ đồng. Nhu cầu về nguồn vốn XSKT đầu tư cho ngành Giáo dục và Đào
tạo và ngành Y tế trong giai đoạn 2021-2025 còn rất nhiều như: Ngành Y tế còn
thiếu khoảng 800 tỷ đồng và ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu khoảng 1.500 tỷ
2- Giai đoạn 2016-2020: Công ty XSKT thực nộp NSNN: 7.398,643 tỷ đồng; Tài chính báo cáo:
7.659,357 tỷ đồng)
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đồng. Công tác bảo trì sửa chữa các Trạm Y tế, các cơ sở y tế còn khó khăn do thực
hiện từ nguồn vốn sự nghiệp y tế. Thời gian thực hiện các thủ tục sửa chữa các cơ sở
y tế, trạm y tế thường kéo dài, kém hiệu quả.
- Nguồn vốn XSKT hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện thực hiện Chương
trình kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2016-2020 gặp khó khăn trong thanh
toán quyết toán đối với các hạng mục phụ thuộc nguồn vốn đối ứng từ ngân sách
địa phương và một số địa phương khó khăn trong cân đối ngân sách đối ứng giải
phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng trường học đạt theo tiêu chuẩn mới theo
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra sử dụng vốn hỗ
trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho địa phương thực
hiện chưa thường xuyên; công tác giám sát cộng đồng chưa được chú trọng, hiệu
quả chưa cao. Hiện còn 37 dự án hoàn thành từ năm 2016, 2017, 2018 chưa được
lập báo cáo quyết toán vốn hoàn thành. Trong giai đoạn 2016-2020 việc tổ chức
thu và sử dụng nguồn thu từ XSKT còn nhiều hạn chế được phát hiện thông qua
các kiến nghị của kiểm toán nhà nước.
III. Đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát:
1. Đối với Sở Tài chính
- Xem xét, đề xuất thực hiện những kiến nghị xét thấy hợp lý của các ngành,
các địa phương (có phụ lục kiến nghị đính kèm).
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp và các cơ
quan có liên quan thực hiện tốt công tác dự báo nguồn thu xổ số kiến thiết sát với
kết quả kinh doanh và đảm bảo phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu XSKT
hàng năm, chủ động tham mưu UBND trình HĐND Tỉnh dự toán thu sát với thực
tế phát sinh và phân khai kịp thời số tăng thu XSKT giai đoạn 2021-2025 (nếu có).
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, tham mưu UBND Tỉnh giải
pháp theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân
vốn đầu tư công nói chung và nguồn vốn XSKT nói riêng đảm bảo sử dụng vốn
hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất số chuyển nguồn sang năm sau và kịp thời trình
phương án sử dụng nguồn vốn tăng thu XSKT còn lại của giai đoạn 2016-2020 là
516,741 tỷ đồng.
- Tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định ưu tiên
nguồn vốn XSKT cho lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề; y tế; biến đổi khí
hậu,...theo quy định, nhất là quan tâm phân bổ đủ vốn cho chương trình đầu tư phát
triển của ngành Giáo dục – Đào tạo và ngành Y tế giai đoạn 2021-2025. Quan tâm
hướng dẫn, tạo điều kiện ngành Y tế tiến hành công tác bảo trì sửa chữa các Trạm Y
tế, các cơ sở y tế được thuận lợi và rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục
thực hiện.
- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo rà soát điều chỉnh, bổ sung Nghị
quyết số 358/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ
trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục
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mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 phù hợp với quy định tiêu
chuẩn mới tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo3,
trong đó có xem xét cơ chế vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương tạo thuận
lợi trong triển khai thực hiện dự án, thanh toán quyết toán dự án hoàn thành và cơ
chế hỗ trợ đối với những địa phương khó khăn không cân đối được vốn đối ứng
giải phóng mặt bằng đối với những trường học xây dựng mới theo quy định chuẩn
mới của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.
- Rà soát đề xuất giải pháp nhằm đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh công tác lập
hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành và tiến hành thẩm định xét duyệt quyết toán,
thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định đối với công trình hoàn thành sử dụng
vốn ngân sách nhà nước nói chung và vốn XSKT nói riêng.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Tỉnh sớm thực
hiện dứt điểm các kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước đối với công tác triển
khai thực hiện các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển nói chung
và nguồn vốn XSKT nói riêng trong giai đoạn 2016-2020.
2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
- Xem xét, đề xuất thực hiện những kiến nghị hợp lý của các ngành, các địa
phương (có phụ lục kiến nghị đính kèm).
- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, tham mưu UBND Tỉnh giải pháp theo
dõi và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch
đầu tư công nói chung và nguồn vốn XSKT nói riêng đảm bảo sử dụng vốn hiệu
quả, hạn chế mức thấp nhất số chuyển nguồn sang năm sau và kịp thời trình
phương án sử dụng nguồn vốn tăng thu XSKT còn lại của giai đoạn 2016-2020 là
516,741 tỷ đồng.
- Tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định ưu tiên
nguồn vốn XSKT cho lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề; y tế; biến đổi khí
hậu,...theo quy định, nhất là phân bổ đảm bảo vốn cho chương trình đầu tư phát
triển của ngành Giáo dục – Đào tạo và ngành Y tế giai đoạn 2021-2025 và chủ
chương đầu tư các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn sau năm 2025 với tổng mức
đầu tư chương trình, dự án không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn trước (theo quy định tại điều 89 Luật Đầu tư công 2019).
- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo rà soát điều chỉnh, bổ sung Nghị
quyết số 358/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ
trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 phù hợp với quy định tiêu
chuẩn mới tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
trong đó có xem xét cơ chế vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương tạo thuận
lợi trong triển khai thực hiện dự án, thanh toán quyết toán dự án hoàn thành và cơ
chế hỗ trợ đối với những địa phương khó khăn không cân đối được vốn đối ứng
3- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn cơ sở vật
chất trường mầm non, tiểu học, trung học.
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giải phóng mặt bằng đối với những trường học xây dựng mới theo quy định chuẩn
mới của Thông tư số 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Tỉnh sớm thực
hiện dứt điểm các kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước đối với công tác triển
khai thực hiện các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển nói chung
và nguồn vốn XSKT nói riêng trong giai đoạn 2016-2020.
- Ban hành kế hoạch tăng tầng suất kiểm tra, giám sát về tiến độ thực hiện
công trình, dự án, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến bộ giải ngân nguồn vốn
hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho địa phương.
Có kế hoạch nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác giám sát đầu tư cộng
đồng đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn Tỉnh.
3. Đối UBND Tỉnh
- Chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát những bất cập, chồng chéo
của hệ thống pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư công để tham mưu UBND
Tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung
hoàn thiện khắc phục các bất cập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống
pháp luật về quản lý đầu tư công.
- Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH
MTV XSKT Đồng Tháp và các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt công tác dự báo
nguồn thu xổ số kiến thiết sát với kết quả kinh doanh, đảm bảo phù hợp với tỷ lệ
tăng trưởng doanh thu XSKT hàng năm; trình HĐND Tỉnh dự toán thu sát với thực
tế phát sinh; phân khai kịp thời số tăng thu XSKT còn lại của giai đoạn 2016-2020
và của giai đoạn 2021-2025 (nếu có).
- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp hoạt
động hiệu quả đúng quy định, từng bước đầu tư công nghệ hiện đại, đa dạng sản
phẩm xổ số, giữ vững hình ảnh thương hiệu vé số Đồng Tháp.
- Xem xét trình HĐND Tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 358/NQHĐND ngày 08/12/2020 về chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật
chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giai đoạn 20212025 phù hợp với quy định tiêu chuẩn mới tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó có xem xét cơ chế vốn hỗ trợ có mục tiêu
cho các địa phương tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án, thanh toán quyết
toán dự án hoàn thành và cơ chế hỗ trợ đối với những địa phương khó khăn không
cân đối được vốn đối ứng đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng những trường học
mới theo quy định chuẩn mới của Thông tư số 13 của Bộ Giào dục và Đào tạo.
- Tiếp tục cân đối nguồn vốn XSKT trình HĐND Tỉnh quyết định ưu tiên
đầu tư cho lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề; y tế; biến đổi khí hậu,...theo quy
định, nhất là quan tâm phân bổ đủ vốn cho chương trình đầu tư phát triển của
ngành Giáo dục – Đào tạo và ngành Y tế giai đoạn 2021-2025.
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư
từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, giai đoạn 2016-2020 đối với Sở Tài chính, Sở Kế
hoạch và Đầu tư. Xin báo cáo đến HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng
theo trách nhiệm xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT/TU, HĐND, UBND, BTTUBMTTQVN Tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh (qua email);
- Sở: TC, KH&ĐT, YT, GD&ĐT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp;
- Các Phòng trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƢỞNG BAN

Tô Hoàng Khƣơng
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Phụ lục:
KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT LIÊN QUAN
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN
THIẾT, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo báo cáo kết quả giám sát số: 324/BC-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2021
của Ban KT-NS HĐND tỉnh)

1. Sở Y tế
- Việc bảo trì, sửa chữa các cơ sở y tế, trạm y tế thực hiện bằng nguồn vốn sự
nghiệp y tế nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác sửa chữa, đề nghị Tỉnh hướng
dẫn, hỗ trợ thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo nguồn vốn và chủ động
trong công tác thực hiện.
- Đề nghị Tỉnh xem xét cân đối nguồn vốn để bổ sung danh mục các dự án
vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh (15 dự án, khoảng
799 tỷ đồng) để đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu
cầu công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
2.1. Chƣơng trình Kiên cố hóa trƣờng, lớp học giai đoạn 2016-2020
- Dự án Trường Tiểu học Phú Long, thành phố Sa Đéc không đầu tư trong
chương trình mà bố trí thực hiện từ nguồn vốn tăng thu XSKT hoặc bổ sung vào
chương trình giai đoạn 2021-2025.
2.2. Chƣơng trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chƣơng trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông
- Theo cơ cấu nguồn vốn thực hiện: dự kiến sử dụng từ nguồn vốn Trung
ương 100 tỷ đồng để đầu tư 03 dự án (trường THPT), nhưng theo thông báo của
Trung ương không có bố trí nguồn vốn này cho lĩnh vực giáo dục. Do vậy, đề nghị
bổ sung vốn XSKT khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư 03 dự án (trường THPT) theo kế
hoạch.
- Xem xét bổ sung vốn XSKT giai đoạn 2021-2025 còn thiếu khoảng 1.400 tỷ
đồng mà chương trình dự kiến bố trí từ nguồn vốn khác (trường hợp không có), để
đảm bảo thực hiện hoàn thành số dự án theo chương trình được duyệt.
3. Kiến nghị của Huyện.
3.1. Huyện Tân Hồng
Tỉnh chấp thuận thay đổi một số quy mô về phòng học, phòng chức năng so
với chương trình đã phê duyệt, để thực hiện đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 2 (do thay đổi khi áp dụng thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT
ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT).
3.2. Huyện Hồng Ngự
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- Đề nghị Tỉnh xem xét, bố trí vốn theo định mức và tỷ lệ đối ứng giữa phần
vốn Tỉnh hỗ trợ với vốn Huyện, không phân chia công trình chính và công trình
phụ để rút ngắn thời gian thanh quyết toán vốn.
- Tăng định mức bố trí vốn cho Huyện thực hiện đầu tư xây dựng 03 Trung
tâm Văn hóa học tập cộng đồng tại các xã giai đoạn 2021-2025.
- Phối hợp với Sở Y tế đầu tư sửa chữa hạ tầng và trang bị thiết bị y tế tại các
Trạm Y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở nhằm giảm áp lực cho
tuyến trên.
- Đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung nguồn vốn giao thông nông thôn
Huyện giai đoạn 2021-2025, số tiền 60 tỷ đồng. Do trước đây Huyện đã thực hiện
công trình ĐH. Phú Thuận A để đồng bộ với dự án cầu Cái Vừng và Nâng cấp bến
khách ngang sông Mương Lớn nên không đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án
còn lại.
3.3. Thành phố Hồng Ngự
- Tỉnh quan tâm tăng vốn bố trí đảm bảo đủ vốn để thực hiện 02 công trình từ
giai đoạn 2016-2020 sang (1) Trường Trung học cơ sở An Lộc, (2) Trường Tiểu
học Bình Thạnh do nguồn vốn của chương trình được chấp thuận theo quy định cũ,
mặc khác do dự án vướng mặt bằng thời gian mới triển khai thi công được nên giá
vật liệu xây dựng biến động, đồng thời do điạ chất tại vị trí xây dựng công trình
tương đối yếu nên phải thiết kế tăng độ dài và mật độ cọc, sàn nền,… đảm bảo khả
năng chịu lực vì vậy tổng mức đầu tư công trình tăng hơn so với được duyệt.
- Phân cấp cho địa phương được phép điều chỉnh nội bộ nguồn vốn xổ số kiến
thiết của Tỉnh phân bổ nhằm chủ động trong công tác thanh quyết toán, giải ngân
vốn đạt kế hoạch giao.
- Tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các công trình Trường học thuộc
Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất giai đoạn năm 2021-2025 bao gồm chi phí
bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp và các hạng mục phụ thuộc công trình do
địa phương còn khó khăn trong công tác bố trí vốn đối ứng.
- Xem xét ghi vốn chuẩn bị đầu tư theo danh mục giai đoạn; hỗ trợ, bố trí vốn
nguồn vốn chuẩn bị đầu tư trong đó có bố trí phần vốn bồi thường, giải phóng mặt
bằng các trường học để đến giai đoạn đầu tư xây dựng có mặt bằng sạch để thực
hiện; hỗ trợ bố trí vốn mua sắm trang thiết bị như: bàn ghế, tin học, trực tuyến...
3.4. Huyện Tam Nông
Tỉnh quan tâm hỗ trợ mục tiêu cho huyện thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật
chất lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, để Huyện sẽ đạt
chuẩn Huyện nông thôn mới đến 2025.
3.5. Huyện Thanh Bình
Đề nghị Tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng kiên cố hóa
trường, lớp học trong giai đoạn 2021 - 2026, trên địa bàn huyện Thanh Bình là 21
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dự án, với giá trị khoảng 434.812 triệu đồng, để đáp ứng nhu cầu dạy và học của
giáo viên và học sinh tại địa phương.
3.6. Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh xem xét tiếp tục quan tâm hỗ trợ Thành phố về nguồn vốn trong giai
đoạn đến năm 2030 nhằm đảm bảo nhu cầu về phát triển các công trình hạ tầng cơ
sở (cả về văn hoá và giáo dục) để đưa Thành phố đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô
thị loại I trở thành trung tâm hành chính và kinh tế của Tỉnh.
3.7. Huyện Cao Lãnh
Tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị
dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm đảm bảo công
tác nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
3.8. Huyện Tháp Mƣời
Tỉnh tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn Xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
3.9. Huyện Lấp Vò
- Giai đoạn 2016-2020: Trong những năm qua đầu tư cơ sở vật chất chưa đảm
bảo theo Thông Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020. Cần định
hướng cụ thể về mặt bằng cũng như định hướng cơ sở vật chất từng điểm trường
và từng địa bàn xã, thị trấn theo định hướng đến 2025.
- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có ý kiến quy mô điều chỉnh các công
trình giai đoạn 2021-2025, để đến ngày 30/11/2021 Huyện sớm hoàn thành thủ tục
bố trí vốn năm 2022 đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022. Nhằm
đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục đầu tư trình cơ quan chuyên môn thẩm định và trình
phê duyệt dự án, đủ điều kiện bố trí vốn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.
3.10. Huyện Lai Vung
- Các ngành chuyên môn về quản lý xây dựng, đơn vị sử dụng và địa phương
nơi xây dựng công trình cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình chuẩn bị
hồ sơ, thống nhất về quy mô của dự án, thiết kế chi tiết đồng bộ với quy mô được
duyệt, do đó hạn chế quá trình thẩm định phê duyệt hồ sơ còn kéo dài.
- Chủ đầu tư các dự án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với với đơn vị có liên
liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, nhanh chóng lập các
thủ tục cũng như hồ sơ (điều chỉnh nếu có) để trình các ngành quản lý xây dựng
thẩm định, kịp thời trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các thủ tục lựa
chọn nhà thầu, triển khai thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu
tư công.
3.11. Thành phố Sa Đéc
Tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 để thực
hiện dự án Trường Tiểu học Phú Long nằm trên địa bàn xã Tân Phú Đông, hiện
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nay đã xuống cấp và không đủ quy mô diện tích đạt chuẩn theo quy định của
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vị trí Trường nằm
trong hành lang bảo vệ lộ giới đường tránh Quốc lộ 80 không đảm bảo an toàn cho
phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông.
3.12. Huyện Châu Thành
- Tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư 100% cơ sở giáo dục, trang thiết bị, hạng mục
phụ (hàng rào, sân trường .....) và 50% đền bù giải phóng mặt bằng.
- Tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư 100% các chi phí xây lắp, ngân sách Huyện đối
ứng các chi phí tư vấn, chi phí di dời các công trình hạ tầng (điện, nước,...) và 50%
đền bù giải phóng mặt bằng./.

