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BÁO CÁO 

Về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019 

 

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 Quảng Nam kính báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 

2019, với những nội dung chính như sau: 

Phần thứ nhất 

CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH 2019; 

BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI 

CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH 

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Theo quy định của Luật Kế toán ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ năm 2017 

đã quy định các đơn vị kế toán lập Báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích. 

Để triển khai thực hiện Luật Kế toán năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành các 

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán (CĐKT) cho các đơn vị bao gồm: CĐKT hành 

chính sự nghiệp (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017); CĐKT ngân 

sách và tài chính xã (đang thực hiện theo Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 

12/12/2005 và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011; CĐKT chủ đầu tư 

(đang thực hiện theo Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012); Thông tư 

số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp 

của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 

  Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về 

Báo cáo tài chính nhà nước, tháng 12/2019 Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã hoàn 

thành nhiệm vụ tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh năm 2018, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo KBNN Quảng Nam, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực 

hiện việc lập, tổng hợp BCTCNN tỉnh 2019 để UBND báo cáo HĐND tỉnh. 

 Việc thuyết minh, phân tích một số nội dung trọng yếu trong BCTCNN tỉnh 

để trình báo cáo HĐND tỉnh còn được căn cứ vào nội dung các văn bản pháp lý sau 

đây: 

 Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
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 Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 9 về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019. 

 Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019. 

B. BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM 

VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2019 

 Trong điều kiện tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố 

không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng. Nhưng với sự cố gắng nỗ lực 

của toàn hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nền kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được những kết 

quả to lớn, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 6,8% thuộc nhóm các 

nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. 

Trong quá trình điều hành ngân sách, do dự báo được tình hình hụt thu ngân 

sách nên UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi, giảm các nhiệm vụ chi 

chưa thực sự cấp thiết và qua thẩm định một số nhiệm vụ chi; kinh phí thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh thấp hơn so 

với dự toán; một số nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư không thực hiện hết bị hủy 

bỏ dự toán theo quy định; một số nhiệm vụ chi khi quyết toán thấp hơn dự toán 

giao; đồng thời, do hụt thu ngân sách nên giảm trích lập nguồn thực hiện cải cách 

tiền lương tương ứng. Do vậy, ngân sách tỉnh năm 2019 vẫn đảm bảo cân đối thu, 

chi. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 22.430 tỷ đồng, 

bằng 96,9% dự toán Trung ương giao và dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách địa 

phương năm 2019 là 32.557,7 tỷ đồng (đã loại trừ các chỉ tiêu tính trùng), đạt 143,9% 

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 

2.272.056 triệu đồng, từ các hoạt động khác là 250.286 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 

2018. Trong đó đặc biệt là Quỹ phòng chống thiên tai đạt 29.227 triệu đồng, Quỹ 

dự trữ tài chính đạt 119.057 triệu đồng. 
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Phần thứ hai 

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 2019  

A. SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC (Chi tiết theo Phụ 

lục I đính kèm) 

Báo cáo này phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản nhà nước 

tỉnh tại thời điểm cuối năm 2019. Cụ thể, Báo cáo phản ánh quy mô tài sản khu vực 

nhà nước tỉnh đang nằm ở đâu và được hình thành từ những nguồn nào. 

Đến thời điểm hiện tại, Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2019 chưa trình 

bày đầy đủ được chỉ tiêu tài sản kết cấu hạ tầng. Nguyên nhân: Do các ngành chưa 

phối hợp cung cấp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng. 

Theo đó, Báo cáo phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản nhà 

nước của tỉnh tại thời điểm cuối năm 2019 chưa được phản ánh đầy đủ, số liệu cụ 

thể như sau: 

1. Tổng tài sản nhà nước là: 60.935 tỷ đồng, gồm: 

a) Tài sản ngắn hạn là: 16.650 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,32% tổng tài sản.  

- Các khoản tiền (tiền mặt và tiền gửi) là: 13,449 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

22,07% tổng tài sản.  

- Đầu tư tài chính ngắn hạn: 2,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,004% tổng tài sản, 

đây là số liệu phát sinh của trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. 

- Các khoản phải thu là: 2.798 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,59% tổng tài sản, 

trong đó: số phải thu của ngành thuế là: 2.100 tỷ đồng; các đơn vị dự toán cấp I của 

tỉnh là: 334 tỷ đồng (Sở Y tế 164 tỷ đồng, Hội Nông dân 123 tỷ đồng, Ban Quản lý 

Dự án BCC tỉnh Quảng Nam 52 tỷ đồng, BQL Khu KTM Chu Lai 48 tỷ đồng, Sở 

Khoa học và Công nghệ 23 tỷ đồng…); các đơn vị dự toán cấp huyện là 364 tỷ 

đồng (số liệu chủ yếu của các BQL dự án huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện…). 

- Hàng tồn kho là: 400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,66% tổng tài sản (bao gồm 

vật tư, hàng hóa dự trữ của các đơn vị dự toán cấp I như: Sở Y tế 292 tỷ đồng; 

BQL khu KTM Chu Lai 48 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và PTNT 12 tỷ đồng; Sở Tài 

nguyên và Môi trường 5 tỷ…). 

- Tài sản khác là: 0,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,0004%. 

 b) Tài sản dài hạn là: 44.285 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,68% tổng tài sản. 

- Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (đầu tư tài chính dài hạn) tổng số là: 2.753 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,5% tổng tài sản (trong đó Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Quảng Nam là: 1.558 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị Quảng Nam: 43 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng 
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KCN Chu Lai là 144 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam 

là:45 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Nam là 12 tỷ, Quỹ Phát triển đất là 

407 tỷ đồng, Quỹ Đầu tư phát triển là 285 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã là 81 tỷ 

đồng, Quỹ Hỗ trợ ngư dân là: 65 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân là 55 tỷ đồng, Quỹ 

Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là 43 tỷ đồng…). 

- Xây dựng cơ bản dở dang là: 6.395 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,49% tổng tài 

sản, (số liệu được tổng hợp từ các đơn vị dự toán cấp I); trong đó: Cấp huyện là 

5.350 tỷ đồng (Số liệu của các BQL dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện….), 

cấp tỉnh là 1.045 tỷ đồng (BQL khu KTM Chu Lai 484 tỷ đồng, Sở Thông tin và 

Truyền thông 31 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và PTNT 29 tỷ đồng, Sở Giao thông vận 

tải 25 tỷ đồng...) 

- Tài sản cố định hữu hình là: 20.232 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 33,2% tổng 

tài sản:  

Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ: 12.977 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,3% 

tổng tài sản (Số liệu do Sở Giao thông vận tải cung cấp). 

Tài sản của các đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã bao gồm bất động sản, 

nhà cửa, thiết bị: 7.254 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,9% tổng tài sản; trong đó cấp 

huyện là 3.723 tỷ đồng, cấp tỉnh là: 3.531 tỷ đồng ( Sở Y tế 1.219 tỷ đồng, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 636 tỷ đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo 440 tỷ đồng;  Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 164 tỷ đồng, Trường Đại học Quảng Nam 134 

tỷ đồng…). 

- Tài sản cố định vô hình là: 2.965 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,87% tổng tài 

sản; trong đó cấp huyện là 921 tỷ đồng, cấp tỉnh là 2.044 tỷ đồng (Sở Y tế 707 tỷ 

đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo 600 tỷ đồng, Văn phòng Tỉnh ủy 429 tỷ đồng, 

Trường Cao đẳng y tế 99 tỷ đồng…). 

- Tài sản dài hạn khác là: 11.940 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,6% tổng tài sản; 

gồm tài sản thuần của các BQL DA tỉnh; BQLDA huyện, thị xã, thành phố; UBND 

xã, phường, thị trấn. Trong đó: Ban quản lý dự án huyện là 2.975 tỷ đồng; BQLDA 

ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh là 1.267 tỷ đồng; BQLDA ĐTXD các công 

trình giao thông tỉnh 2.329 tỷ đồng, BQL DA đầu tư xây dựng tỉnh 3.455 tỷ đồng, 

UBND các xã, phường, thị trấn: 1.913 tỷ đồng. 

2. Nợ phải trả là: 2.873 tỷ đồng, chiếm 4,71% tổng nợ phải trả và nguồn 

vốn. 

a) Nợ phải trả ngắn hạn là: 2.660 tỷ đồng, chiếm 4,37% tổng nợ phải trả và 

nguồn vốn (trong đó: Nợ ngắn hạn là 5 tỷ đồng; các khoản phải trả ngắn hạn khác 

là 2.655 tỷ đồng; gồm Nợ ngắn hạn và phải trả của các đơn vị cấp huyện là 1.607 

tỷ đồng; đơn vị cấp tỉnh là 1.052 tỷ đồng; cơ quan thuế huyện là 0,56 tỷ đồng). 

b) Nợ phải trả dài hạn là: 212 tỷ đồng, chiếm 0,35% tổng nợ phải trả và 

nguồn vốn.Trong đó: 



5 

 

 

 

- Nợ dài hạn: 183 tỷ đồng; gồm Nợ chính quyền địa phương là 156 tỷ đồng 

(dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành 

phố Hội An 104 tỷ đồng, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương LRAMP 41 tỷ đồng….) và nợ của Sở Y tế là 27 tỷ đồng (Số liệu vay 

Quỹ đầu tư phát triển để mua sắm máy móc thiết bị của các bệnh viện). 

- Các khoản phải trả dài hạn khác: 29 tỷ đồng; cấp huyện là 0,6 tỷ đồng, cấp 

tỉnh là 28 tỷ đồng (Trong đó: BQL khu KTM Chu Lai 26 tỷ đồng,….) 

3. Nguồn vốn là: 58.062 tỷ đồng, chiếm 95,29% tổng nợ phải trả và 

nguồn vốn, gồm:  

a) Nguồn vốn hình thành tài sản: 15.011 tỷ đồng (chiếm 24,64% tổng nợ phải 

trả và nguồn vốn). 

b) Thặng dư lũy kế: 30.122 tỷ đồng (chiếm 49,43% tổng nợ phải trả và 

nguồn vốn). 

c) Nguồn vốn khác: 12.928 tỷ đồng (chiếm 21,22% tổng nợ phải trả và 

nguồn vốn). 

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2019 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 

Khác với Báo cáo tình hình tài chính Nhà nước năm 2019 phản ánh tài sản và 

nguồn hình thành (lũy kế) của nhà nước đến hết 2019, Báo cáo kết quả hoạt động 

tài chính Nhà nước năm 2019 chỉ phản ánh số liệu doanh thu và chi phí của khu 

vực nhà nước theo từng năm của 2 năm liền kề (2018 và 2019).  

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: 22.841 tỷ đồng, trong đó: 

a) Doanh thu thuộc NSNN là: 20.319 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn 88,96% tổng 

thu nhập (chủ yếu là doanh thu từ thuế là 13.306 tỷ đồng, chiếm 58,26%; doanh thu 

phí, lệ phí là 842 tỷ đồng, chiếm 0,03%; Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư 

của Nhà nước là 6 tỷ đồng; Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại là 25 tỷ đồng chiếm 

0,11%; doanh thu khác là 6.139 tỷ đồng, chiếm 26,88%, trong đó: Thu khác của cơ 

quan thuế là 3.240 tỷ đồng bao gồm các khoản tiền chậm nộp (gồm: thu tiền sử dụng 

đất là 2.507 tỷ đồng; thu tiền thuê mặt nước là 488 tỷ đồng; thu tiền chậm nộp là 91,7 
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tỷ đồng; thu phạt do cơ quan thuế quản lý là 28,8 tỷ đồng; thu tiền khai thác khoáng 

sản là 111,5 tỷ đồng; các khoản thu khác 12,6 tỷ đồng); nhận hỗ trợ địa phương khác 

là 3,2 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 2.522 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 11,04% tổng thu nhập (trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ là: 2.272 tỷ đồng, chiếm 9,95%; doanh thu từ hoạt động khác là: 

250 tỷ đồng, chiếm 1,1%). 

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. 

2. Tổng chi phí là: 13.362 tỷ đồng, trong đó: 

a) Chi phí từ nguồn NSNN là: 11.425 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,5% tổng chi 

phí (trong đó: chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người là: 5,169 tỷ 

đồng, chiếm 38,68%; chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ là: 695 tỷ đồng, chiếm 5,2%; 

chi phí hao mòn là: 1.084 tỷ đồng, chiếm 8,1%; chi phí khác là: 4.476 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng 33,49% 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 0,6 tỷ đồng, chiếm 0,0045%).  

b) Chi phí từ nguồn ngoài NSNN là: 1.937 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,49% 

tổng chi phí (trong đó: chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người 

là: 639 tỷ đồng, chiếm 4,78%; chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ là: 1.011 tỷ đồng, 

chiếm 7,55 %; chi phí khấu hao là: 21 tỷ đồng, chiếm 0,16%; chi phí khác là: 265 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,98%; chi phí tài chính 0,1 tỷ đồng, chiếm 0,001%). 

3. Thặng dư năm là: 9.479 tỷ đồng 

Thặng dư tài chính nhà nước năm 2019 giảm 11,5% so với thặng dư năm 

2018 trên báo cáo tình hình tài chính nhà nước (thặng dư năm 2018 là 10.709 tỷ 

đồng).  

 Doanh thu thuộc NSNN trừ đi chi phí từ nguồn NSNN (20.319 tỷ đồng trừ 

11.425 tỷ đồng) chênh lệch thặng dư là: 8.894 tỷ đồng, chiếm 93,8% tổng thặng dư 

trong ngân sách và ngoài ngân sách. 

 Doanh thu không thuộc NSNN trừ đi chi phí từ nguồn ngoài NSNN (2.522 

tỷ đồng trừ 1.937 tỷ đồng) chênh lệch thặng dư là: 585 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng 

thặng dư trong ngân sách và ngoài ngân sách. 

Thực chất của số thặng dư lũy kế này trên BCTCNN tỉnh 2019 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 
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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 như đã nêu.  

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. 

III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Chi tiết theo Phụ lục III đính 

kèm) 

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 2019 như sau: 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu là 14.791 tỷ đồng; lưu chuyển 

tiền thuần từ hoạt động đầu tư là 5.963 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

tài chính là 44 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 8.784 tỷ đồng. 

Tiền và các khoản tương đương tiền năm trước mang sang là 4.665 tỷ đồng. 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm 2019 là 13.449 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 2020 và các năm tiếp theo. 

IV. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm) 

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 nêu trên.  

  Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân (b/c); 

- Kho bạc Nhà nước (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, NC, KTN, KTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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