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BÁO CÁO
Về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 
14/03/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước; UBND tỉnh kính Báo 
cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với các nội dung chính như 
sau:

Phần thứ nhất
CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH 

2020; BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM 
VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo 

tài chính nhà nước;
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách 
nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

II. BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2020

Năm 2020, kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam gặp những 
khó khăn và thách thức lớn. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm 
trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do 
ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với những giải pháp 
quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “ vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 
với tốc độ GDP đạt 2.91% thuộc nhóm nước cao nhất thế giới.
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Trước tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức 
tạp, khó lường, lan rộng toàn thế giới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
tỉnh rất quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương 
để cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ 
thể. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là  22.927 tỷ đồng, 
bằng 90,7% dự toán Trung ương giao và 89% dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân 
sách địa phương năm 2020 là 34.166 tỷ đồng (đã loại trừ các chỉ tiêu tính trùng), 
đạt 128,3% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương năm 2020 thực 
hiện đạt 33.727 tỷ đồng, đạt 124% dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh hoạt động ngân sách, các hoạt động tài chính nhà nước khác của 
tỉnh cũng có nhiều khởi sắc và mang lại kết quả tích cực. Trong đó, doanh thu 
không thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ là 
1.685.307 triệu đồng, từ các hoạt động khác là 199.375 triệu đồng, đã góp phần 
giảm gánh nặng cho chi tiêu NSNN. 

Doanh số thu chi của các quỹ tài chính nhà nước khác đều tăng so với 
năm 2019; trong đó, Quỹ phòng chống thiên tai đạt 32.959 triệu đồng 

Phần thứ hai
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 2020 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 
Báo cáo này phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản nhà 

nước tỉnh tại thời điểm cuối năm 2020. Cụ thể là mô tài sản khu vực nhà nước 
tỉnh đang nằm ở đâu và được hình thành từ những nguồn nào.

1. Tổng tài sản nhà nước:
 Tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 67.902 tỷ đồng, tăng 6.585 tỷ đồng so 

với thời điểm 31/12/2019 (là 61.317 tỷ đồng), trong đó:
a) Tài sản ngắn hạn là: 19.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,3% tổng tài sản. 
- Các khoản tiền (tiền mặt và tiền gửi) là: 14.168 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

20.86 % tổng tài sản, tăng 719 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 13.449 tỷ 
đồng). Trong đó tiền gửi tại Ngân hàng là 14.107 tỷ đồng chiếm 99,56% của các 
khoản tiền. Điều này cho thấy đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 4500/UBND-KTTH ngày 01/8/2019  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn: 2,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,003% tổng tài 
sản, đây là số liệu phát sinh của trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam 
(nay là trường Cao đẳng Quảng Nam), tăng 0,1 tỷ đồng so với thời điểm 
31/12/2019 (là 2.3 tỷ đồng)

- Các khoản phải thu là: 4.645 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.8% tổng tài sản, 
tăng 1.846 tỷ đồng  so với thời điểm 31/12/2019 (là 2.798 tỷ đồng) trong đó: số 
phải thu của ngành thuế là: 2.325 tỷ đồng; các đơn vị dự toán cấp I của tỉnh là: 
1.431 tỷ đồng (Sở Y tế 195  tỷ đồng, Hội Nông dân 180  tỷ đồng, Ban Quản lý dự 
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án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam 630 tỷ đồng, 
BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 160 tỷ đồng…); các đơn vị dự 
toán cấp huyện là 898 tỷ đồng (số liệu chủ yếu của các BQL dự án huyện, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất huyện,…).

- Hàng tồn kho là: 424 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,62% tổng tài sản, tăng 24 
tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 400 tỷ đồng) (bao gồm vật tư, hàng hóa 
dự trữ của các đơn vị dự toán cấp I như: Sở Y tế 326  tỷ đồng; BQL các Khu 
kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 60 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn  17 tỷ đồng; Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn 5 tỷ, …).

- Tài sản khác là: 0.3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,0004%, tăng 0.1 tỷ đồng so 
với thời điểm 31/12/2019 (là 0.2 tỷ đồng).

 b) Tài sản dài hạn là: 48.663  tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,6% tổng tài sản, 
tăng 3.996 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 44.667 tỷ đồng)

- Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (đầu tư tài chính dài hạn) tổng số là: 
2.926 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,3% tổng tài sản, tăng 173 tỷ đồng so với thời 
điểm 31/12/2019 (là 2.753 tỷ đồng) (trong đó Công ty TNHH MTV Khai thác 
thủy lợi Quảng Nam là: 1.593 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 
Quảng Nam: 42 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai 
là 148 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam là:45 tỷ đồng; 
Công ty CP Bến xe Quảng Nam là 13 tỷ; Quỹ Phát triển đất là 481 tỷ đồng; Quỹ 
Đầu tư phát triển là 299 tỷ đồng,Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã là 93 tỷ đồng, Quỹ Hỗ 
trợ ngư dân là: 81 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân là 68 tỷ đồng, Quỹ Bảo lãnh 
tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là 48 tỷ đồng,….. ).

- Đầu tư tài chính dài hạn khác là 630 triệu đồng của đơn vị Đoạn quản lý 
đường thủy nội địa Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam 
gửi ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

- Xây dựng cơ bản dở dang là: 19.583 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28.8% tổng 
tài sản, tăng 13.188  tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 6.395 tỷ đồng) (số 
liệu được tổng hợp từ các đơn vị dự toán cấp I); trong đó: Cấp huyện là 8.837 tỷ 
đồng (Số liệu của các BQL dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện,….), cấp 
Tỉnh là 10.746  tỷ đồng (BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 864 tỷ 
đồng, BQL các dự án đầu tư và xây dựng 885 tỷ đồng, BQL dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 1.342 
tỷ đồng, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam 
3.535 tỷ đồng, BQL dự án đầu tư xây dụng tỉnh Quảng Nam 3.874 tỷ đồng….)

- Tài sản cố định hữu hình là: 22.357 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 32,9% tổng 
tài sản, tăng 1.743 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 20.614 tỷ đồng): 

Tài sản kết cấu hạ tầng: 12.883  tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,9% tổng tài 
sản, trong đó: tài sản hạ tầng đường bộ là 12.570 tỷ đồng (số liệu của Sở Giao 
thông vận tải và huyện Núi Thành); Tài sản hạ tầng khác (công trình nước sạch) 
là : 314 tỷ đồng (số liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT và 18 huyện, thành phố) - 
số liệu này mới được cập nhật bổ sung trong Báo cáo năm 2020.
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Tài sản của các đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố bao gồm 
bất động sản, nhà cửa, thiết bị: 9.474 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,9% tổng tài 
sản; trong đó cấp huyện là 5.820 tỷ đồng, cấp Tỉnh là: 3.654 tỷ đồng (Sở Y tế 
1.212 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 617 tỷ đồng, Sở Giáo dục và 
đào tạo 469 tỷ đồng; Sở Lao động - TB và XH 200 tỷ đồng, Trường Đại học 
Quảng Nam 125 tỷ đồng, BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 216 tỷ 
đồng…).

- Tài sản cố định vô hình là: 3.607 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,3% tổng tài 
sản, tăng 642 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 2.965 tỷ đồng); trong đó 
cấp huyện là 1.314 tỷ đồng, cấp tỉnh là 2.293 tỷ đồng (Sở Y tế 708 tỷ đồng, Sở 
Giáo dục và đào tạo 600 tỷ đồng, Tỉnh ủy 432 tỷ đồng, Trường Cao đẳng Y tế 99 
tỷ đồng…).

- Tài sản dài hạn khác là: 189 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,27 % tổng tài sản 
của BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

2. Nợ phải trả là: 3.010 tỷ đồng, chiếm 4,43% tổng nợ phải trả và nguồn 
vốn, tăng 137 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 là 2.873 tỷ đồng)

a) Nợ phải trả ngắn hạn là: 2.533 tỷ đồng, chiếm 3,73% tổng nợ phải trả và 
nguồn vốn (trong đó: Nợ ngắn hạn là 2 tỷ đồng; các khoản phải trả ngắn hạn 
khác là 2.531 tỷ đồng; gồm Nợ ngắn hạn và phải trả của các đơn vị cấp huyện 
là 802,6 tỷ đồng; đơn vị cấp tỉnh là 1.727 tỷ đồng; cơ quan thuế huyện là 1,4 tỷ 
đồng).

b) Nợ phải trả dài hạn là: 477 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng nợ phải trả và 
nguồn vốn, tăng 264 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 212 tỷ đồng) 
.Trong đó:

- Nợ dài hạn: 377 tỷ đồng; gồm Nợ chính quyền địa phương là 307 tỷ đồng 
( dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) – Hợp phần nâng cấp cải 
tạo và bảo trì đường địa phương  54 tỷ đồng; dự án Phát triển môi trường, hạ 
tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An 141 tỷ đồng; dự 
án sửa chữa và nâng cao an toàn đập(WB8) 21 tỷ đồng,…)  và nợ của Sở Y tế là 
24 tỷ đồng (Số liệu vay Quỹ đầu tư phát triển để mua sắm máy móc thiết bị của 
các bệnh viện) ; BQL dự án đầu tư và xây dựng cấp huyện là 46 tỷ đồng.

- Các khoản phải trả dài hạn khác: 100 tỷ đồng; cấp huyện là 28 tỷ đồng, 
cấp tỉnh là 72 tỷ đồng (Trong đó: BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam 
71 tỷ đồng,….)

3. Nguồn vốn là:  64.891 tỷ đồng, chiếm 95,57% tổng nợ phải trả và nguồn 
vốn, tăng 6.447 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (là 58.444 tỷ đồng) gồm: 

a) Nguồn vốn hình thành tài sản: 24.795 tỷ đồng (chiếm 36,5% tổng nợ 
phải trả và nguồn vốn).

b) Thặng dư lũy kế: 38.572 tỷ đồng (chiếm 56,8% tổng nợ phải trả và 
nguồn vốn).
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c) Nguồn vốn khác: 1.524 tỷ đồng (chiếm 2.24% tổng nợ phải trả và nguồn 
vốn).

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

2020 
Khác với Báo cáo tình hình tài chính Nhà nước năm 2020 phản ánh tài 

sản và nguồn hình thành (lũy kế) của nhà nước đến hết năm 2020, Báo cáo kết 
quả hoạt động tài chính Nhà nước năm 2020 chỉ phản ánh số liệu doanh thu và 
chi phí của khu vực nhà nước theo từng năm của 2 năm liền kề (2019 và 2020). 

Về mặt nguyên tắc, đối với doanh nghiệp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả 
kinh doanh (lãi, lỗ) trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các 
hoạt động kinh doanh chính. Đối với khu vực nhà nước, Báo cáo này chỉ ra sự 
cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán của khu vực 
nhà nước, trong đó tập trung vào hoạt động thu, chi thuộc NSNN và các hoạt 
động ngoài NSNN của các đơn vị thuộc khu vực nhà nước (ví dụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp; các hoạt động thu chi từ khoản phí 
được khấu trừ để lại cho đơn vị,…).

1. Tổng thu nhập là: 21.669 tỷ đồng, giảm 1.172 tỷ đồng so với thời điểm 
31/12/2019 (là 22.841 tỷ đồng) nguyên nhân một phần là do nền kinh tế của địa 
phương chịu tác động của dịch bệnh Covid -19, trong đó:

a) Doanh thu thuộc NSNN là: 19.784 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn 91,3% 
tổng thu nhập, (chủ yếu là doanh thu từ thuế  12.883  tỷ đồng, chiếm 59,4%; 
doanh thu phí, lệ phí là 455 tỷ đồng, chiếm 2,09%; Doanh thu từ vốn góp và các 
khoản đầu tư của Nhà nước là 6 tỷ đồng, chiếm 0,03%; Doanh thu từ viện trợ 
không hoàn lại là 15 tỷ đồng chiếm 0,07%; doanh thu khác là 6.425 tỷ đồng, 
chiếm 29,65%, trong đó: Thu khác của cơ quan thuế là 2.997 tỷ đồng bao gồm 
các khoản tiền chậm nộp (gồm: thu tiền sử dụng đất là 1.721 tỷ đồng; thu tiền 
thuê mặt nước là 1.102 tỷ đồng; thu tiền chậm nộp là 13,4 tỷ đồng; thu phạt do 
cơ quan thuế quản lý là 38,3 tỷ đồng; thu tiền khai thác khoáng sản là 99,4 tỷ 
đồng; các khoản thu khác 22,6 tỷ đồng).

 b) Doanh thu không thuộc NSNN của các đơn vị sự nghiệp, các hoạt động 
thu chi từ khoản phí được khấu trừ để lại cho các đơn vị là 1.885 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng 8,69% tổng thu nhập (trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ là: 1.685 tỷ đồng, chiếm 7,77%; doanh thu từ hoạt động khác là: 
199 tỷ đồng, chiếm 0,92%).

Doanh thu và chi phí của hoạt động ngoài NSNN còn chiếm tỷ trọng nhỏ. 
Điều này phản ánh các khoản thu chi NSNN vẫn là hoạt động tài chính chủ yếu 
của nhà nước; mức độ xã hội hóa các khoản thu, chi (sự nghiệp, dịch vụ,…) từ 
khu vực nhà nước còn thấp. Điều đó cũng phản ánh nguồn thu sự nghiệp của 
tỉnh còn thấp nên phần lớn các đơn vị vẫn phải cần nhà nước bao cấp.
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2. Tổng chi phí là: 13.267 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng so với thời điểm 
31/12/2019 (13.362 tỷ đồng), trong đó:

a) Chi phí từ nguồn NSNN  là: 11.636 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,7% tổng 
chi phí (trong đó: chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người là: 
5.068 tỷ đồng, chiếm 38,2%; chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ là: 645 tỷ đồng, 
chiếm 4,85%; chi phí hao mòn là: 1.213 tỷ đồng, chiếm 9,14%; chi phí khác là: 
4.709 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,5% gồm các khoản chi khác của đơn vị dự toán 
cấp I và các khoản chi hỗ trợ cho các hội; chi phí tài chính 1 tỷ đồng, chiếm 
0,007%). 

b) Chi phí từ nguồn ngoài NSNN là: 1.631 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,29% 
tổng chi phí (trong đó: chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con 
người là: 755 tỷ đồng, chiếm 5,69%; chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ là: 579 tỷ 
đồng, chiếm 4,36 %; chi phí khấu hao là: 22 tỷ đồng, chiếm 0,16%; chi phí khác 
là: 274 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,06%; chi phí tài chính 0,4 tỷ đồng, chiếm 
0,003%).

3. Thặng dư năm là: 8.402 tỷ đồng.
Thặng dư tài chính nhà nước năm 2020 giảm 11,36% so với thặng dư năm 

2019 trên báo cáo tình hình tài chính nhà nước (thặng dư năm 2019 là 9.479 tỷ 
đồng) chủ yếu là do hụt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Doanh thu thuộc NSNN trừ đi chi phí từ nguồn NSNN (19.784 tỷ đồng trừ 
11.636  tỷ đồng) chênh lệch thặng dư là: 8.148 tỷ đồng, chiếm 96,98% tổng 
thặng dư trong ngân sách và ngoài ngân sách.

 Doanh thu không thuộc NSNN trừ đi chi phí từ nguồn ngoài NSNN (1.885 
tỷ đồng trừ 1.631 tỷ đồng) chênh lệch thặng dư là: 254 tỷ đồng, chiếm 3,02% 
tổng thặng dư trong ngân sách và ngoài ngân sách.

Thực chất của số thặng dư lũy kế này trên BCTCNN tỉnh 2020 chính là 
một nguồn lực tài chính tiềm năng mà nhà nước đang và sẽ được hưởng lợi do 
chênh lệch của hoạt động thu, chi tài chính từ các năm trước đây cho việc phát 
triển kinh tế xã hội và từ sự phát triển kinh tế xã hội mang lại. Về mặt vật chất, 
nguồn lực tài chính này hiện hữu chủ yếu qua khoản giá trị tiền và tương đương 
tiền của nhà nước và giá trị còn lại các tài sản cố định của tỉnh. 

Số liệu này sẽ là một căn cứ tài chính cho việc lập kế hoạch NSNN, kế 
hoạch tài chính nhà nước trong các năm tiếp theo. 

Trong trường hợp thâm hụt, nó phản ánh khả năng rủi ro hoặc khả năng 
mất cân đối tài chính, hoặc các nghĩa vụ tài chính mà nhà nước phải bù đắp 
trong các năm sau và cần tìm cách bổ sung nguồn thu hoặc tiết giảm các chi phí 
cho phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả hơn trong quản lý kinh tế xã hội bằng các 
biện pháp tài chính.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)
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III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày cụ thể các luồng tiền thực thu vào, 

các luồng tiền thực chi ra trong năm tài chính và số dư tiền (và tương đương 
tiền) của Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) tại thời điểm kết thúc năm 
tài chính.

Thông qua báo cáo này thấy được nguồn tiền của khu vực Nhà nước được 
hình thành từ đâu, chi tiêu vào những việc gì qua đó hỗ trợ nhà quản lý đánh giá 
khả năng chi trả, dự báo dòng tiền. Số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020 
như sau:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu là 5.760 tỷ đồng; lưu chuyển 
tiền thuần từ hoạt động đầu tư là 5.231 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
động tài chính là 189 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 718 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền năm trước mang sang là 13.449 tỷ 
đồng.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm 2020 là 14.168 tỷ đồng. Đây là dòng 
tiền quan trọng để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, trả nợ, tăng cường nguồn 
lực tài chính nhà nước tỉnh cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 
Phần thuyết minh nhằm làm rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội, các nguyên 

tắc, phương pháp kế toán, tổng hợp số liệu và đặc biệt là giải thích chi tiết, rõ 
hơn về số liệu trong 3 BCTCNN.

(Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm)
Kính báo cáo Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X theo dõi, 

chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Hội đồng nhân dân (b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT,TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyến Hồng Quang
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