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Phụ lục IV 
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       /     /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020)

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI
Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối 

với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. 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 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.

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 đặc biệt là Quỹ phòng chống thiên tai đạt 32.959 triệu đồng 

II. KỲ BÁO CÁO, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG ĐỂ BÁO CÁO
2.1. 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.
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2.2. 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 số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.

 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về việc triển khai lập Báo cáo 
tài chính nhà nước (BCTCNN).

Căn cứ 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.

Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.
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
3.1. 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.
    3.2. 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; KBNN cấp huyện.
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5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản cho vay 
5.1.Cho vay ngắn hạn

 Không phát sinh chỉ tiêu này trên phạm vi tỉnh.
5.2.Cho vay dài hạn

Không phát sinh chỉ tiêu này ở tỉnh.
6. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định

6.1.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 giá trị 
còn lại tại thời điểm cuối năm trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Sở Giao 
thông vận tải (số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ).

6.2.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. 

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
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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.

V. THUYẾT MINH CÁC SỐ LIỆU TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Tiền và tương đương tiền

Đơn vơ: VNĐ

31/12/2020 31/12/2019
Tiền mặt 58.830.243.829 36.605.902.469
Tiền gửi tại ngân hàng 14.106.708.211.997 13.408.978.886.464
Tiền đang chuyển 2.248.133.343 3.535.147.023
Các khoản tương đương tiền 0 0
Cộng 14.167.786.589.169 13.449.119.935.956

2. Đầu tư tài chính

Đơn vị: VNĐ

31/12/2020 31/12/2019
Ngắn hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Khác
Cộng
Dài hạn

2.350.000.000
0

2.350.000.000

2.280.000.000

2.280.000.000

Vốn NN tại các DNNN, CTCP, CTTNHH
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.925.935.708.672 2.752.512.935.003

Tiền gửi có kỳ hạn 0 0
Khác

Cộng

630.000.000

2.926.565.708.672

0

2.752.512.935.003
Tổng cộng đầu tư tài chính 2.928.915.708.672 2.754.792.935.003
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3. Các khoản phải thu

                                                                                                      Đơn vị: VNĐ

31/12/2020 31/12/2019
Phải thu hoạt động sản xuất kinh 
doanh dịch vụ 2.401.706.283.340 698.489.691.215

Phải thu khác 2.242.842.446.902 2.099.961.819.062
Cộng 4.644.548.730.242 2.798.451.510.277

4. Hàng tồn kho

Đơn vơ: VNĐ

31/12/2020 31/12/2019

Vật tư, hàng hóa dự trữ 423.554.578.189 399.854.909.439

Cộng 423.554.578.189 399.854.909.439

5. Tài sạn cạ đạnh hạu hình

            Tài sạn kạt cạu hạ tạng
Đơn vơ: VNĐ

Nội dung
Đường bộ

Khác (Hệ 
thống đường 

nước)
Tổng cộng

Nguyên giá  0  0 
01/01/2020 15.370.510.784.440 533.183.854.000 15.903.694.638.440 

  Tăng trong năm  5.384.866.000 0  5.384.866.000 

  Giảm trong năm  0 0  0 

31/12/2020 15.375.895.650.440 533.183.854.000 15.909.079.504.440 

Khấu hao, hao mòn lũy kế  0  0 

01/01/2020   2.343.390.541.410 200.649.974.397   2.544.040.515.807 

  Tăng trong năm      462.937.511.513 18.738.161.139      481.675.672.652 

  Giảm trong năm  0 0  0 

31/12/2020 2.806.328.052.923 219.388.135.536   3.025.716.188.459 

Giá trị còn lại  0  0 

01/01/2020 13.027.120.243.030 332.533.879.603 13.359.654.122.633 

31/12/2020 12.569.567.597.517 313.795.718.464 12.883.363.315.981 
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6. Xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị: VNĐ
31/12/2020 31/12/2019

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 19.567.420.351.455 5.582.741.743.530
Trong đó:(chi tiết một số tài sản)
Chi phí mua sắm 1.114.790.899 771.898.161.529
Trong đó:(chi tiết một số tài sản)
Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản 14.597.258.951 40.114.173.700
Trong đó:(chi tiết một số tài sản) 0 0
Cộng 19.583.132.401.305 6.394.754.078.759

7. Nợ

Đơn vị: VNĐ

31/12/2020 31/12/2019
Ngắn hạn
Nợ trong nước của Chính phủ
Nợ nước ngoài của Chính phủ
Nợ của chính quyền địa phương
Khác
Cộng
Dài hạn
Nợ trong nước của Chính phủ
Nợ nước ngoài của Chính phủ

Nợ của chính quyền địa phương             

1.889.400.000
1.889.400.000

307.248.779.925     

    

5.122.293.585
    5.122.293.585

156.783.090.885
Khác 69.341.891.219 26.948.043.000
Cộng 376.590.671.144 183.731.133.885
Tổng cộng 378.480.071.144 188.853.427.470

8. Nguạn vạn
Đơn vơ: VNĐ

Nguồn vốn hình 
thành tài sản

Thặng dư/thâm 
hụt lũy kế Nguồn vốn khác Tổng cộng

-Số dư tại ngày 31/12/2019 15.011.526.308.703 30.504.504.457.508 12.928.122.163.344 58.444.152.929.555
  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
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Số dư trình bày lại tại ngày 
01/01/2020 15.011.526.308.703 30.504.504.457.508 12.928.122.163.344 58.444.152.929.555

  Các khoản điều chỉnh về vốn 9.783.923.140.214 8.067.866.969.998 -11.404.496.458.689 6.447.293.651.523
 Thặng dư/thâm hụt trên BCKQHĐTCNN 0 8.402.093.042.949 0 8.402.093.042.949
 Các khoản tăng/giảm khác 9.783.923.140.214 -334.226.072.951 -11.404.496.458.689 -1.954.799.391.426

- Số dư tại ngày 31/12/2020 24.795.449.448.917 38.572.371.427.506 1.523.625.704.655 64.891.446.581.078

9. Doanh thu thuế:

    Đơn vơ: VNĐ

10. Doanh thu về phí, lệ phí

Đơn vơ: VNĐ

 11. 
Doanh 
thu từ 
vốn góp 
và các 
khoản đầu tư của Nhà nước

Đơn vơ: VNĐ

TT Khoản mục 2020 2019
1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của 
DNNN sau khi trích lập các quỹ 4.583.887.146 4.533.640.052
2. Doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được 
chia 1.561.647.516 1.532.844.046

3. Doanh thu khác 0 0
Cộng 6.145.534.662 6.066.484.098

TT Khoản mục 2020 2019
TT. Khoản mục 0 0
1. Doanh thu thuế thu nhập cá nhân 710.184.479.217 687.331.877.264
2. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp 685.454.599.028 855.349.376.712
3. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 46.229.754 36.533.680
4. Doanh thu thuế tài nguyên 522.205.392.717 407.206.164.497
5. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 18.708.657.158 15.348.195.343
6. Doanh thu thuế giá trị gia tăng 3.383.436.571.534 3.047.744.401.428
7. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt 7.358.094.787.512 8.085.600.884.616
8. Doanh thu thuế xuất khẩu 0 0
9. Doanh thu thuế nhập khẩu 0 0
10. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường 204.734.178.764 207.572.344.651
Các loại doanh thu thuế khác 0 0
Cộng 12.882.864.895.684 13.306.189.778.191

TT Khoản mục 2020 2019
TT. Khoản mục 0 0
1. Doanh thu từ phí 127.052.832.416 302.592.115.949
2. Doanh thu từ lệ phí 327.582.896.478 539.788.330.841
Cộng 454.635.728.894 842.380.446.790
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12. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại

Đơn vơ: VNĐ

TT Khoản mục 2020 2019
1. Các Chính phủ 0 0
2. Các tổ chức quốc tế 0 0
3. Các tổ chức phi Chính phủ

4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ chứ 
khác

14.992.229.916 25.118.969.731

Cộng 14.992.229.916 25.118.969.731

13. Doanh thu khác

Đơn vơ: VNĐ

2020 2019
TT. Khoản mục 0 0
1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng TSCĐ của 
Nhà nước 12.813.916.295 12.700.234.741

2. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của nhà nước 1.101.672.890.902 488.423.149.312

3. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản 50.519.571.230 56.154.393.824

4. Thu khác 5.260.389.543.129 5.581.745.776.132
Cộng 6.425.395.921.556 6.139.023.554.009


