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BÁO CÁO 

Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018 

 

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 tình hình tài chính nhà nước tỉnh năm 2018, với những nội 

dung chính như sau: 

Phần thứ nhất 

CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH 2018; 

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

TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG NAM 

 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Theo quy định của Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ, kể từ năm 2019, Hệ thống Kho bạc 

nhà nước chịu trách nhiệm tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc và 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định 

số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ, Báo cáo tài chính nhà nước đầu 

tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018.  

Báo cáo tài chính nhà nước là công cụ để các nhà lãnh đạo quản lý phân tích 

đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng 

các nguồn lực của Nhà nước (tài sản công, nợ công, thu nhập, chi phí, vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn vốn khác của Nhà nước...). So với các báo cáo 

quyết toán Ngân sách nhà nước, Báo cáo tài chính nhà nước sẽ cung cấp cho các cấp 

có thẩm quyền, nhân dân và các nhà đầu tư bức tranh đầy đủ và toàn diện hơn về 

tiềm lực tài chính của khu vực tài chính nhà nước. Về lâu dài, Báo cáo tài chính nhà 

nước góp phần nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch của thông tin tài chính 

nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình của Nhà nước và phù hợp với xu thế hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

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

VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2018 

 Năm 2018 là năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng. Với sự cố gắng nỗ lực của 
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toàn hệ thống chính trị, nền kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả to 

lớn, toàn diện, với việc thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08% cao hơn mục 

tiêu 6,7% Quốc hội đã đề ra. 

  Trong bối cảnh đó, hoạt động tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam đã có nhiều 

kết quả tích cực. Trước hết là việc đảm  bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi Ngân 

sách nhà nước 2018, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 là: 

23.687 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán Trung ương giao, tổng thu ngân sách địa phương 

năm 2018 là 30.044 tỷ đồng, đạt 153% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa 

phương năm 2018 thực hiện đạt 29.169 tỷ đồng, đạt 148% dự toán. 

 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 543.740 triệu đồng, 

từ các hoạt động khác là 2.095.685 triệu đồng, đã góp phần giảm gánh nặng cho chi 

tiêu Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số đơn vị sự nghiệp công với tư tưởng còn 

ỷ lại, trông chờ vào Ngân sách nhà nước, chưa chủ động tích cực phát triển nguồn 

thu dẫn đến số thặng dư, tiết kiệm của các đơn vị này chưa nhiều. 

 Doanh số thu chi của các quỹ tài chính nhà nước khác đều tăng so với năm 

2017. Trong đó đặc biệt là Quỹ phòng chống thiên tai đạt 19.938 triệu đồng, Quỹ dự 

trữ tài chính đạt 94.874 triệu đồng. 

  Năm 2018 cũng là năm đầu tiên thực hiện việc lập, tổng hợp Báo cáo tài chính 

nhà nước tỉnh. Đây là nội dung mới và khó đối với cả các nước đã phát triển trên thế 

giới. Việc tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước nói chung và Báo cáo tài chính nhà 

nước tỉnh nói riêng được thực hiện trong bối cảnh phạm vi khu vực nhà nước rộng, 

sử dụng nhiều chế độ kế toán, báo cáo khác nhau, trình độ nhận thức và áp dụng 

nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông tin còn khác nhau nên số liệu trên Báo cáo tài 

chính nhà nước còn chưa đầy đủ, thống nhất; các nội dung giải trình, phân tích còn 

chưa thực sự đầy đủ; toàn diện, đòi hỏi thời gian để tiếp tục hoàn thiện. 
  

Phần thứ hai 

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 2018  

 I. SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 Các số liệu và phân tích, giải trình chi tiết theo các Phụ lục đính kèm. 

 1. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước: (Chi tiết Phụ lục 1 đính kèm) 

 a) Tổng tài sản: 27.839.093 triệu đồng 

  b) Tổng nguồn vốn: 25.584.311 triệu đồng 

  

 2. Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính: (Chi tiết Phụ lục 2 đính kèm) 
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 a) Tổng doanh thu: 21.614.712 triệu đồng. 

 b) Tổng chi phí: 10.905.569 triệu đồng. 

 3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: (Chi tiết Phụ lục 3 đính kèm) 

 4. Thuyết minh Báo cáo tài chính nhà nước: Thuyết minh Báo cáo tài chính 

nhà nước tỉnh bao gồm 2 phần: Phần thuyết minh (Chi tiết Phụ lục 4a đính kèm) và 

phần số liệu (Chi tiết Phụ lục 4b đính kèm). Phần thuyết minh nêu một số các nội 

dung liên quan để làm rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội, các nguyên tắc, phương 

pháp kế toán, tổng hợp số liệu… 

 II. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH NHÀ NƯỚC 

Năm 2018 là năm đầu tiên lập Báo cáo tài chính nhà nước nói chung và Báo 

cáo tài chính nhà nước tỉnh nói riêng. Đây là một nội dung nghiệp vụ mới và khó đối 

với khu vực nhà nước và cơ quan quản lý, đơn vị dự toán trong việc lập và tổng hợp, 

phân tích số liệu tài chính nhà nước. Vì vậy, một số nội dung, số liệu được tổng hợp 

từ các cơ quan đơn vị còn có thể còn chưa được đầy đủ, nhất là các số liệu về tài sản 

cố định (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tài sản vô hình…), cần phải tiếp tục cập 

nhật, điều chỉnh. Bên cạnh đó, phạm vi của Báo cáo tài chính nhà nước rất rộng, còn 

nhiều chế độ kế toán nhà nước khác nhau đối với các loại hình đơn vị sử dụng Ngân 

sách nhà nước… Đặc biệt, việc hiểu để có thể phân tích thực sự đầy đủ, chính xác về 

ý nghĩa của các số liệu tài chính trên các Báo cáo tài chính nhà nước giúp cho công 

tác quản lý của các cấp chính quyền cũng là một khó khăn đối với hệ thống Kho bạc 

nhà nước trong năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mới.  

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

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân (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. 
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2019\tháng 6\14-6-2019 BC NQ02 v2.docx 
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Đơn vị: Đồng

STT Chỉ Tiêu Mã Số
Thuyết 

Minh
31/12/2018

A TÀI SẢN 100  0 

I Tài sản ngắn hạn 110                     7.075.950.983.708 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 111 TM01                     4.664.625.222.354 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 112 TM02                            1.640.000.000 

3 Các khoản phải thu 113 TM03                     1.904.231.336.483 

4 Hàng tồn kho 114 TM04                        498.669.361.487 

5 Cho vay ngắn hạn 115 TM05  0 

6 Tài sản ngắn hạn khác 116                            6.785.063.384 

II Tài sản dài hạn 130                   20.763.142.049.774 

1 Đầu tư tài chính dài hạn 131 TM02                     2.638.044.996.383 

1.1. Vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp
132                     2.634.184.114.356 

1.2. Vốn góp 133  0 

1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác 134                            3.860.882.027 

2 Cho vay dài hạn 135 TM05  0 

3 Xây dựng cơ bản dở dang 136 TM08                     5.415.440.422.173 

4 Tài sản cố định hữu hình 137 TM06                     6.334.204.112.384 

4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng 138  0 

4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị 139                     6.334.204.112.384 

5 Tài sản cố định vô hình 140 TM07  2.206.100.288.878 

6 Tài sản dài hạn khác 141  4.169.352.229.956 

TỔNG TÀI SẢN (I+II) 142                   27.839.093.033.482 

Phụ lục 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Báo cáo số  214/BC-UBND ngày  11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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B NỢ PHẢI TRẢ 200                     2.254.782.131.907 

I Nợ phải trả ngắn hạn 210                     1.964.451.355.801 

1 Nợ ngắn hạn 211 TM09                            2.173.516.150 

Trong đó:  0 

- Nợ trong nước của Chính phủ 212  0 

- Nợ nước ngoài của Chính phủ 213  0 

- Nợ chính quyền địa phương 214  0 

2 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 215                     1.962.277.839.651 

II Nợ phải trả dài hạn 230 TM09                        290.330.776.106 

1 Nợ dài hạn 231                        226.641.746.337 

Trong đó:  0 

- Nợ trong nước  của Chính phủ 232  0 

- Nợ nước ngoài của Chính phủ 233  0 

- Nợ chính quyền địa phương 234                        208.866.502.337 

2 Các khoản phải trả dài hạn khác 235                          63.689.029.769 

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II) 236                     2.254.782.131.907 

C NGUỒN VỐN 300 TM10  0 

I Nguồn vốn hình thành tài sản 310                   12.452.475.209.571 

II Thặng dư/Thâm hụt lũy kế 320                     8.453.885.529.151 

III Nguồn vốn khác 330                     4.677.950.162.853 

TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III) 340                   25.584.310.901.575 
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STT Nội Dung Mã Số
Thuyết 

Minh
Năm 2018

I. THU NHẬP 01 0

1 Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước 02             18.975.286.878.018 

1.1 Doanh thu thuế 03 TM11             14.444.012.032.598 

1.2 Doanh thu phí, lệ phí 04 TM12                  574.083.517.366 

1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí thiên 

nhiên
05 TM13  0 

1.4 Doanh thu từ vốn góp và các 

khoản đầu tư của nhà nước
06 TM14                      2.200.460.344 

1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại 07 TM15                    58.729.190.441 

1.6 Doanh thu khác 08 TM16               3.896.261.677.269 

2
Doanh thu không thuộc ngân sách nhà 

nước
20               2.639.425.109.371 

2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ
21                  543.740.398.964 

2.2 Doanh thu hoạt động khác 22               2.095.684.710.407 

TỔNG THU NHẬP (1+2) 30             21.614.711.987.389 

II. CHI PHÍ 31 TM05  0 

1 Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước 32 TM08               8.701.747.171.471 

1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi 

phí khác cho con người
33 TM06               6.464.690.160.058 

1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 34                  500.741.260.717 

1.3 Chi phí hao mòn 35                  425.885.203.058 

1.4 Chi phí tài chính 36 TM07                      4.025.629.067 

1.5 Chi phí khác 37               1.306.404.918.571 

2
Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà 

nước
50               2.203.821.408.378 

2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi 

phí khác cho con người
51                  417.182.648.818 

2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 52                  673.802.490.643 

2.3 Chi phí khấu hao 53 TM09                    18.237.100.183 

2.4 Chi phí tài chính 54                         614.931.765 

Phụ lục 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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2.5 Chi phí khác 55               1.093.984.236.969 

TỔNG CHI PHÍ (1+2) 70             10.905.568.579.849 

III.
THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-

II)
71             10.709.143.407.540 
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STT Nội Dung Mã Số Thuyết Minh Năm 2018

I.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT 

ĐỘNG CHỦ YẾU
01 0

I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo 02 0

I.2. Điều chỉnh các khoản: 03 0

Khấu hao, hao mòn tài sản cố định 04 0

(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư 05 0

Chi phí lãi vay 06 0

(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 07 0

(Tăng)/Giảm các khoản phải thu 08 0

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả 09 0

Các khoản điều chỉnh khác 10 0

I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ 

yếu (I.1 +I.2)
20 7.578.618.197.532

II.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 0

II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài 

sản cố định và các tài sản dài hạn khác
22 -4.584.809.338.316

II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố 

định và các tài sản dài hạn khác
23 7.831.014.317

II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư 24 -184.681.473.316

II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán 

cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư
25 0

II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi 

nhuận được chia
26 1.562.308.200

II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu 

tư (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)
27 -4.760.097.489.115

III.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT 

ĐỘNG TÀI CHÍNH
40 0

III.1. Tiền thu từ khoản đi vay 41 15.155.406.265

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Kèm theo Báo cáo số  214/BC-UBND ngày  11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục 3 
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III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay 42 -73.750.000.000

III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác 43 0

III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác 44 0

III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 

chính (III.1+III.2+III.3+III.4)
45 -58.594.593.735

IV.
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 

(I.3+II.6+III.5)
60 2.759.926.114.682

V.
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu 

kỳ
61 740.926.989.269

VI. Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 62 0

VII.
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối 

kỳ (IV+ V+VI)
63 3.500.853.103.951

2
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Phụ lục 4a 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số  214/BC-UBND ngày  11 /12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI 

 Năm 2018 là năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng. Với sự cố gắng nỗ 

lực của toàn hệ thống chính trị, nền kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được những 

kết quả to lớn, toàn diện, với việc thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa giữ 

vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 

7,08% cao hơn mục tiêu 6,7% Quốc hội đã đề ra. 

  Trong bối cảnh đó, hoạt động tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam đã có 

nhiều kết quả tích cực. Trước hết là việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi 

Ngân sách nhà nước năm 2018, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

năm 2018 là: 23.687 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán Trung ương giao, tổng thu 

ngân sách địa phương năm 2018 là 30.044 tỷ đồng, đạt 153% dự toán HĐND tỉnh 

giao; chi ngân sách địa phương năm 2018 thực hiện đạt 29.169 tỷ đồng, đạt 148% 

dự toán. 

 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 

543.740 triệu đồng, từ các hoạt động khác là 2.095.685 triệu đồng, đã góp phần 

giảm gánh nặng cho chi tiêu Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số đơn vị sự 

nghiệp công tư tưởng còn ỷ lại, trông chờ vào Ngân sách nhà nước, chưa chủ 

động tích cực phát triển nguồn thu dẫn đến số thặng dư, tiết kiệm của các đơn vị 

này chưa nhiều. 

 Doanh số thu chi của các quỹ tài chính nhà nước khác đều tăng so với năm 

2017. Trong đó đặc biệt là Quỹ phòng chống thiên tai đạt 19.938 triệu đồng, 

Quỹ dự trữ tài chính đạt 94.874 triệu đồng. 

  Năm 2018 cũng là năm đầu tiên thực hiện việc lập, tổng hợp Báo cáo tài 

chính nhà nước tỉnh. Đây là nội dung mới và khó đối với cả các nước đã phát 

triển trên thế giới. Tại Việt Nam, việc tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước nói 

chung và Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh nói riêng được thực hiện trong bối 

cảnh phạm vi khu vực nhà nước rộng, sử dụng những chế độ kế toán, báo cáo 

khác nhau, trình độ nhận thức và áp dụng nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông 

tin còn khác nhau nên số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước còn chưa đầy đủ, 

thống nhất; các nội dung giải trình, phân tích còn chưa thực sự đầy đủ; toàn 

diện, đòi hỏi thời gian để tiếp tục hoàn thiện. 
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 II. KỲ BÁO CÁO, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG ĐỂ BÁO CÁO 

1. Kỳ lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh  

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh được lập theo kỳ kế toán năm được tính 

từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm dương lịch. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng để báo cáo  

Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh là Đồng 

Việt Nam (“VND”). 

III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN/CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

BCTCNN tỉnh được lập dựa trên các căn cứ pháp lý và chế độ kế toán 

sau: 

Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về việc triển khai lập Báo 

cáo tài chính nhà nước; 

Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước; 

Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị 

kế toán cấp trên. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC KHOẢN 

MỤC TRÊN BCTC TỈNH 

1. Nguyên tắc thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính nhà nước: 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài 

chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các 

đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực nhà nước tỉnh, dùng để tổng hợp và 

thuyết minh về tình hình tài chính nhà nước, kết quả hoạt động tài chính nhà 

nước và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi tỉnh. 

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị tiền và các khoản tương đương tiền 

của Nhà nước trên phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: “Tiền và các khoản 

tương đương tiền” trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, Báo cáo 

cung cấp thông tin tài chính của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; chỉ tiêu “Tiền” trên 

Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Thuế, các đơn vị dự toán cấp I 

thuộc ngân sách cấp tỉnh. 
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3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư 

a) Đầu tư tài chính ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng giá gốc các khoản đầu tư tài chính của Nhà 

nước trên phạm vi tỉnh có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống tại thời điểm 

kết thúc năm báo cáo như: Tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu, đầu tư vào các 

loại chứng khoán nợ khác... Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn phát sinh từ các giao dịch nội bộ của các đơn vị trong phạm vi 

lập báo cáo. 

b) Đầu tư tài chính dài hạn: Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị 

gốc các khoản đầu tư dài hạn của Nhà nước trên phạm vi tỉnh có thời hạn thu hồi 

trên 12 tháng tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. Trong đó: 

- Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các 

khoản đầu tư, góp vốn, vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và 

các tổ chức tài chính tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

- Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu “Vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính do địa phương quản lý” trên 

Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Sở Tài chính. 

-Vốn góp: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư, góp vốn vào các 

đơn vị khác bằng tiền hoặc bằng hiện vật có thời gian thu hồi trên 12 tháng. 

 Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu “Vốn góp” trên Báo 

cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 

tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

- Đầu tư tài chính dài hạn khác: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị của các 

khoản đầu tư khác (ngoài 2 loại nêu trên) có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ 

thời điểm kết thúc năm báo cáo như: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu... 

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu 

Đây là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời 

điểm kết thúc năm báo cáo, bao gồm: phải thu các khoản lãi cho vay; phải thu cổ 

tức, lợi nhuận được chia từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước; phải thu 

thuế, phí, lệ phí; phải thu khách hàng; trả trước cho người bán và các khoản phải 

thu khác. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu phát sinh từ các giao 

dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng chỉ tiêu “Các 

khoản phải thu” trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện; Báo cáo cung 

cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và 

số liệu các khoản phải thu thuế và thu nội địa khác thuộc ngân sách cấp tỉnh 

(được xác định trên cơ sở “Các khoản phải thu” trên Báo cáo cung cấp thông tin 

tài chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết theo quy định). 

Sau đó, loại trừ số liệu phải thu nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 

chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và KBNN cấp huyện. 



4 

 

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản cho vay  

a) Cho vay ngắn hạn: Không phát sinh chỉ tiêu này trên phạm vi tỉnh. 

b) Cho vay dài hạn: Không phát sinh chỉ tiêu này ở tỉnh. 

6. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định 

a) Tài sản cố định hữu hình 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi 

hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế) của các loại tài sản cố định hữu hình của 

Nhà nước trên phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo và được chi tiết 

theo: Tài sản kết cấu hạ tầng; Bất động sản, nhà cửa, thiết bị. 

- Tài sản kết cấu hạ tầng: Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ 

tiêu tương ứng trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và tổng giá trị 

còn lại tại thời điểm cuối năm báo cáo của Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho tỉnh 

quản lý trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Quản lý công sản 

(không gồm các tài sản kết cấu hạ tầng giao cho huyện quản lý). 

Bất động sản, nhà cửa, thiết bị: Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ 

chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và giá trị còn 

lại của chỉ tiêu “Tài sản cố định hữu hình” trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 

chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

b) Tài sản cố định vô hình 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi 

hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế) của các loại tài sản cố định vô hình của Nhà 

nước trên phạm vi tỉnh được giao cho các đơn vị quản lý và sử dụng tại thời 

điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 

tổng hợp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu “Tài sản cố định vô hình” trên 

Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 

sách cấp tỉnh. 

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm 

TSCĐ, xây dựng cơ bản và nâng cấp TSCĐ dở dang cuối kỳ chưa hoàn thành 

hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng tại các đơn vị trong 

khu vực nhà nước trên phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu “Xây dựng cơ bản dở 

dang” trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và Báo cáo cung cấp 

thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay 

Các khoản vay được ghi nhận sau khi 2 bên đã ký khế ước nhận nợ và tiền 

được thực chuyển vào tài khoản của bên vay.  
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9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận ngay từ khi phát sinh lợi ích về mặt pháp lý 

được quyền hưởng của bên thụ hưởng mà không kể đã thực nhận được tiền hay 

chưa. 

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

Chi phí được ghi nhận ngay từ khi phát sinh  nghĩa vụ về mặt pháp lý phải 

chi trả của bên thụ hưởng mà không kể đã thực nhận được tiền hay chưa. 

II. THUYẾT MINH CÁC SỐ LIỆU TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

1. Tiền và tương đương tiền 

Đơn vị: VNĐ 

  

 

2018 

Tiền mặt 33.748.553.820 

Tiền gửi tại ngân hàng 4.629.768.550.328 

Tiền đang chuyển 1.108.118.206 

Các khoản tương đương tiền 0 

Cộng 4.664.625.222.354 

 

2. Đầu tư tài chính 

Đơn vị: VNĐ 

Nội Dung 2018 

Ngắn hạn  0  

Tiền gửi có kỳ hạn           1.640.000.000  

Khác   

Cộng           1.640.000.000  

Dài hạn  0  

Vốn nhà nước tại các DNNN, 

Công ty CP, Công ty TNHH 
   2.634.184.114.356  

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  0  

Tiền gửi có kỳ hạn  0  

Khác           3.860.882.027  

Cộng    2.638.044.996.383  

Tổng cộng đầu tư tài chính    2.639.684.996.383  



6 

 

3. Các khoản phải thu 

Đơn vị: VNĐ 
  

 

2018 

Phải thu hoạt động sản xuất kinh 

doanh dịch vụ 
609.417.034.527 

Phải thu khác 1.294.814.301.956 

Cộng 1.904.231.336.483 

4. Hàng tồn kho 

Đơn vị: VNĐ 
 

 

2018 

Vật tư, hàng hóa dự trữ 0 

Cộng 498.669.361.487 

5. Xây dựng cơ bản dở dang 

Đơn vị: VNĐ 

 

31/12/2018 

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 5.357.601.262.837 

Trong đó:(chi tiết một số tài sản)  

Chi phí mua sắm  2.952.970.000 

Trong đó:(chi tiết một số tài sản)  

Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản 54.886.189.336 

Trong đó:(chi tiết một số tài sản) 0 

Cộng 5.415.440.422.173 

6. Nợ 

Nội Dung  2018 

Ngắn hạn  0  

Nợ trong nước của Chính phủ  0  

Nợ nước ngoài của Chính phủ  0  

Nợ của chính quyền địa phương  0  

Khác           2.173.516.150  

Cộng           2.173.516.150  

Dài hạn  0  

Nợ trong nước của Chính phủ  0  

Nợ nước ngoài của Chính phủ  0  

Nợ của chính quyền địa phương       208.866.502.337  

Khác         17.775.244.000  

Cộng       226.641.746.337  

Tổng cộng       228.815.262.487  



7. Nguồn vốn 

Đơn vị: VNĐ 

 

Nguồn vốn hình 

thành tài sản 

Thặng dư/thâm 

hụt lũy kế Nguồn vốn khác Tổng cộng 

 
    

Số dư tại ngày  

31/12/2017 
0 0 0 0 

Các khoản điều chỉnh 

Điều chỉnh do thay đổi 

chính sách kế toán 

0 0 0 0 

Điều chỉnh sai sót kỳ 

trước 
              0              0              0                0 

 
0 0 0 0 

 
    

Các khoản điều chỉnh về 

vốn 
0 0 0 0 

Thặng dư/thâm hụt trên 

BCKQHĐTCNN 
0 0 0 0 

Các khoản tăng/giảm 

khác 
0 0 0 0 

Số dư tại ngày 

31/12/2018 
12.452.475.209.571 8.453.885.529.151 4.677.950.162.853 

25.584.310.901.57

5 

8. Doanh thu thuế: 

Đơn vị: VNĐ 

 

 

TT Khoản mục 2018 

TT. Khoản mục 0 

1. Doanh thu thuế thu nhập cá nhân 397.158.462.549 

2. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp 779.387.944.404 

3. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 41.774.119 

4. Doanh thu thuế tài nguyên  413.609.060.500 

5. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.391.101.356 

6. Doanh thu thuế giá trị gia tăng 3.194.649.778.042 

7. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt 9.270.678.739.821 

8. Doanh thu thuế xuất khẩu 0 

9. Doanh thu thuế nhập khẩu 0 

10. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường 378.095.171.807 

Các loại doanh thu thuế khác 0 

Cộng 14.444.012.032.598 
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9. Doanh thu về phí, lệ phí 

Đơn vị: VNĐ 
 

TT Khoản mục 2018 

TT. Khoản mục 0 

1. Doanh thu từ phí 264.788.887.210 

2. Doanh thu từ lệ phí 309.294.630.156 

Cộng 574.083.517.366 

10. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước 

Đơn vị: VNĐ 
 

TT Khoản mục 2018 

1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của 

DNNN sau khi trích lập các quỹ 
421.932.082 

2. Doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận 

được chia 
1.778.528.262 

3. Doanh thu khác 0 

Cộng 2.200.460.344 

11. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại 

Đơn vị: VNĐ 
 

TT Khoản mục 2018 

1. Các Chính phủ 0 

2. Các tổ chức quốc tế 27.659.770.216 

3. Các tổ chức phi Chính phủ 31.069.420.225 

4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ 

chức khác 
0 

Cộng 58.729.190.441 

12. Doanh thu khác                                                               ĐVT đồng 

Nội Dung 2018 

TT. Khoản mục  0  

1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng 

TSCĐ của Nhà nước 
          12.410.290.769  

2. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của nhà 

nước 
         338.020.157.264  

3. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản           56.240.087.730  

4. Thu khác       3.489.591.141.506  

Cộng       3.896.261.677.269  

 



1. Tiền và tương đương tiền

Nội Dung
Mã 

Số

Tiền mặt 01

Tiền gửi tại ngân hàng 02

Tiền đang chuyển 03

Các khoản tương đương 

tiền
04

Cộng 05

2. Đầu tư tài chính

Nội Dung
Mã 

Số

Ngắn hạn 06

Tiền gửi có kỳ hạn 07

Khác 08

Cộng 09

Dài hạn 10

Vốn nhà nước tại các 

DNNN, Công ty CP, Công 

ty TNHH

11

Đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác
12

Tiền gửi có kỳ hạn 13

Khác 14

Cộng 15

Tổng cộng đầu tư tài chính 16

3. Các khoản phải thu

Nội Dung
Mã 

Số

Phải thu hoạt động sản 

xuất kinh doanh dịch vụ
17

Phải thu khác 18

Cộng 19

31/12/2018

         33.748.553.820 

    4.629.768.550.328 

           1.108.118.206 

 0 

           3.860.882.027 

    2.638.044.996.383 

    2.639.684.996.383 

31/12/2018

       609.417.034.527 

           1.640.000.000 

 0 

    2.634.184.114.356 

 0 

 0 

    4.664.625.222.354 

31/12/2018

 0 

           1.640.000.000 

    1.294.814.301.956 

    1.904.231.336.483 

(Kèm theo Báo cáo số 214/BC-UBND ngày  11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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4. Hàng tồn kho

Nội Dung
Mã 

Số

Vật tư, hàng hóa dự trữ 20

Cộng 21

5. Xây dựng cơ bản dở dang

Nội Dung
Mã 

Số

Chi phí đầu tư xây dựng 

cơ bản
66

Trong đó:(chi tiết một số 

tài sản)
67

Chi phí mua sắm 68

Trong đó:(chi tiết một số 

tài sản)
69

Chi phí sửa chữa nâng cấp 

tài sản
70

Trong đó:(chi tiết một số 

tài sản)
71

Cộng 72

6. Nợ

Nội Dung
Mã 

Số

Ngắn hạn

Nợ trong nước của Chính 

phủ
73

Nợ nước ngoài của Chính 

phủ
74

Nợ của chính quyền địa 

phương
75

Khác 76

Cộng 77

Dài hạn

Nợ trong nước của Chính 

phủ
78

Nợ nước ngoài của Chính 

phủ
79

Nợ của chính quyền địa 

phương
80

Khác 81

Cộng 82

Tổng cộng 83

           2.173.516.150 

           2.173.516.150 

         54.886.189.336 

 0 

    5.415.440.422.173 

31/12/2018

 0 

31/12/2018

    5.357.601.262.837 

 0 

           2.952.970.000 

 0 

31/12/2018

 0 

       498.669.361.487 

       226.641.746.337 

       228.815.262.487 

 0 

 0 

 0 

       208.866.502.337 

         17.775.244.000 

 0 

 0 

 0 
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7. Nguồn vốn

Nội dung Mã Số Nguồn vốn khác

Số dư tại ngày 

31/12/2017
84 0

Các khoản điều chỉnh 85 0

Điều chỉnh do thay đổi 

chính sách kế toán
86 0

Điều chỉnh sai sót kỳ 

trước
87 0

Số dư trình bày lại tại 

ngày 01/01/2018
88 0

Các khoản điều chỉnh về 

vốn
89 0

Thặng dư/thâm hụt trên 

Báo cáo KQHĐTCNN
90 0

Các khoản tăng/giảm 

khác
91 0

Số dư tại ngày 

31/12/2018
92    4.677.950.162.853 

8. Doanh thu thuế

Nội Dung Mã Số

TT. Khoản mục

1. Doanh thu thuế thu 

nhập cá nhân
93

2. Doanh thu thuế thu 

nhập doanh nghiệp
94

3. Doanh thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp
95

4. Doanh thu thuế tài 

nguyên 
96

5. Doanh thu thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp
97

6. Doanh thu thuế giá trị 

gia tăng
98

7. Doanh thu thuế tiêu 

thụ đặc biệt
99

8. Doanh thu thuế xuất 

khẩu
100

9. Doanh thu thuế nhập 

khẩu
101

10. Doanh thu thuế bảo 

vệ môi trường
102

Các loại doanh thu thuế 

khác
103

Cộng 104

0

0

0

0

Thặng dư/ thâm 

hụt lũy kế

  8.453.885.529.151 

0

0

0

0

Nguồn vốn hình 

thành tài sản

0

0

0

0

  12.452.475.209.571 

0

0

0

0

0

0

 25.584.310.901.575 

Tổng cộng

0

0

0

0

0

0

2018

0

       397.158.462.549 

    9.270.678.739.821 

 0 

 0 

       378.095.171.807 

 0 

       779.387.944.404 

                41.774.119 

       413.609.060.500 

         10.391.101.356 

    3.194.649.778.042 

  14.444.012.032.598 
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9.Doanh thu về phí, lệ phí

Nội Dung
Mã 

Số

TT. Khoản mục

1. Doanh thu từ phí 105

2. Doanh thu từ lệ phí 106

Cộng 107

14. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước

Nội Dung
Mã 

Số

TT. Khoản mục

1.  Doanh thu từ lợi nhuận 

còn lại của DNNN sau khi 

trích lập các quỹ

113

2. Doanh thu từ cổ tức, lợi 

nhuận được chia
114

3. Doanh thu khác 115

Cộng 116

11. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại

Nội Dung
Mã 

Số

TT. Khoản mục

1. Các Chính phủ 117

2. Các tổ chức quốc tế 118

3. Các tổ chức phi Chính 

phủ
119

4. Cá nhân, kiều bào nước 

ngoài, tổ chức khác
120

Cộng 121

 0 

              421.932.082 

           1.778.528.262 

 0 

           2.200.460.344 

       574.083.517.366 

 0 

         27.659.770.216 

         31.069.420.225 

 0 

         58.729.190.441 

2018

 0 

       264.788.887.210 

       309.294.630.156 

2018

 0 

2018

1



12. Doanh thu khác

Nội Dung
Mã 

Số

TT. Khoản mục

1. Thu nhập từ bán, 

chuyển nhượng TSCĐ của 

Nhà nước

122

2. Thu nhập từ cho thuê 

TSCĐ của nhà nước
123

3. Thu từ cấp quyền khai 

thác khoáng sản
124

4. Thu khác 125

Cộng 126     3.896.261.677.269 

 0 

         12.410.290.769 

       338.020.157.264 

         56.240.087.730 

    3.489.591.141.506 

2018
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