
 

 
BÁO CÁO 

Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015; Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 

14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước, UBND tỉnh lập Báo cáo 

tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Báo cáo tài chính nhà nước (sau đây 

gọi tắt là BCTCNN) gồm 04 phụ lục báo cáo theo quy định với các nội dung chủ 

yếu như sau: 

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN 

Năm 2019 được xác định là năm bứt phá để đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016-2020.  Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn phải đối diện 

với không ít khó khăn, thách thức: ngành chăn nuôi gặp khó khăn khi dịch tả lợn 

Châu Phi lây lan trên diện rộng; tổng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 

giảm; hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó khăn do phía Trung Quốc tăng 

cường thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc... Thực hiện phương châm hành 

động của Chính phủ "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" và 

chủ đề năm 2019 của tỉnh "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp", ngay từ đầu năm 

2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh; bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu ý kiến kiến nghị, phản biện, giám 

sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh. 

UBND tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành, tập 

trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách phát triển kinh tế - xã hội, kịp 

thời xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ động đăng ký, làm việc, báo cáo đề xuất 

với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện để 

phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ 

chế chính sách.  

Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 

và nhân dân cả tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đạt một số 

kết quả. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 

4,83%, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ về 

chất lượng giáo dục, công tác khám chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác 
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quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa 

học và công nghệ được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại được 

quan tâm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh…  

Năm 2019 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiêṃ vu ̣ thu, chi ngân sách nhà 

nước (NSNN) năm 2019. Về công tác thu, làm tốt công tác quản lý thu, chú troṇg 

khai thác nguồn thu, mở rôṇg cơ sở thuế; đẩy maṇh công tác chống thất thu, buôn 

lâụ, gian lâṇ thương maị; quyết liêṭ xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra thuế... đồng thời phát huy tốt vai trò Ban Chỉ đạo thu NSNN các cấp. Về 

công tác chi, ngoài việc đảm bảo tài chính cho các nhiệm vụ chi thường xuyên 

theo dự toán đã được giao, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách, các cấp 

ngân sách nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cơ cấu lại ngân sách 

theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động ưu tiên dành nguồn cho các 

nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, 

dịch bệnh và xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán NSNN đã 

được giao; đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, 

điều chỉnh dự toán, kế hoạch đầu tư công... điều hành thực hiện chi ngân sách, 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Kết quả theo Báo cáo quyết toán thu – chi NSNN 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019: tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 6.994 tỷ đồng bằng 

142,1% dự toán Trung ương giao, bằng 128,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh 

giao; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 13.425 tỷ đồng, đạt 134% dự 

toán Trung ương giao, đạt 127% dự toán tỉnh giao. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1. Cơ sở tổng hợp số liệu 

BCTCNN tỉnh Lạng Sơn phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có 

nguồn gốc từ NSNN tỉnh Lạng Sơn hoặc do tỉnh quản lý. Số liệu trên BCTCNN 

tỉnh Lạng Sơn được tổng hợp từ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 555 

đơn vị (gồm 529 đơn vị dự toán cấp 1; Sở Tài chính; 12 đơn vị thuộc cơ quan 

Thuế, 12 đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước). 

Trong đó: 

- Số liệu Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, thành phố trực thuộc 

tỉnh Lạng Sơn do Kho bạc Nhà nước (KBNN) các huyện trên địa bàn tổng hợp từ 

báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị trên địa bàn (gồm đơn vị dự 

toán cấp 1 thuộc huyện, các xã, số liệu của các Chi cục Thuế khu vực, số liệu của 

KBNN trên chương trình Tabmis…). 

- Số liệu thu và phải thu NSNN do Cục Thuế cung cấp. 

- Số liệu vay nợ của tỉnh được tổng hợp từ KBNN Lạng Sơn và số liệu vay 

của tỉnh do Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính cung cấp. 

- Số liệu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh quản lý từ Sở Tài chính 

cung cấp. 

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, 

BCTCNN tổng hợp số vốn nhà nước (là tài sản nhà nước trên Báo cáo tình hình 
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tài sản, công nợ và nguồn vốn nhà nước); số lợi nhuận còn lại, lợi nhuận được 

chia, cổ tức của nhà nước tại các doanh nghiệp này. 

- BCTCNN đã loại trừ giá trị giao dịch nội bộ phát sinh giữa các cấp ngân 

sách, giữa các cơ quan, đơn vị trong khu vực nhà nước (đã loại trừ số ngân sách 

Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương; số phải thu về cung cấp dịch vụ, 

phải trả nhà cung cấp và khoản đầu tư tài chính, nhận đầu tư tài chính, doanh thu-chi 

phí phát sinh nội bộ giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp trong khu vực nhà nước). 

- BCTCNN mới tổng hợp được phần tài sản và phần nguồn vốn tương ứng 

của nhà nước gồm tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, đầu tư tài chính, xây 

dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định trang bị cho đơn vị, vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, chưa bao gồm giá trị tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, thủy 

lợi, đê điều, đường thủy… thuộc địa phương quản lý do phần giá trị tài sản trên 

sẽ được cập nhật và đánh giá đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 

năm 2021. 

- Đối với một số cơ quan, đơn vị đang áp dụng chế độ kế toán đặc thù hoặc 

chưa kịp chuyển sang chế độ kế toán dồn tích như UBND xã, đơn vị chủ đầu tư, 

BCTCNN chỉ thực hiện tổng hợp một số thông tin quan trọng theo quy định của 

pháp luật như: tài sản thuần, thặng dư/thâm hụt trong năm, lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoặc tài sản, công nợ, nguồn vốn, thu, chi NSNN và ngoài 

NSNN… 

2. Quá trình xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước 

BCTCNN tỉnh năm 2019 được Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp từ Báo 

cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, Báo cáo cung 

cấp thông tin của các đơn vị dự toán cấp 1 khối tỉnh, Báo cáo cung cấp thông tin 

của Cục Thuế tỉnh, Báo cáo cung cấp thông tin của Sở Tài chính, Báo cáo cung 

cấp thông tin Vụ Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thống nhất và khớp đúng về các 

số liệu. 

BCTCNN tỉnh năm 2019 đã được xem xét, thảo luận tại các cuộc họp 

chuyên đề và được UBND tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 

2020 theo đúng  quy định. 

III. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH 

LẠNG SƠN NĂM 2019 

BCTCNN tỉnh được lập theo kỳ kế toán năm được tính từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 dương lịch. BCTCNN tỉnh Lạng 

Sơn bao gồm 4 báo cáo chính: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết 

quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo 

cáo tài chính.  

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

Trên cơ sở số liệu tổng hợp năm tài chính 2019, tổng tài sản nhà nước tại 

thời điểm ngày 31/12/2019 là 16.549 tỷ đồng; nguồn hình thành tài sản gồm tổng 

nguồn vốn nhà nước là 15.878 tỷ đồng, tổng nợ của nhà nước phải trả là 671 tỷ 

đồng, chi tiết như sau: 
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1.1.Về tài sản của nhà nước 

Tổng tài sản nhà nước tỉnh tại thời điểm 31/12/2019 là 16.549 tỷ đồng bằng 

109% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu nằm ở các khoản như sau:  

- Khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 2.045 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 12,36% tổng tài sản. Bao gồm: tiền mặt là 27 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng là 

2.016 tỷ đồng, tiền đang chuyển là 2 tỷ đồng.  

- Các khoản phải thu của nhà nước là 736 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,4% 

tổng tài sản. 

- Vốn nhà nước tại doanh nghiệp (đầu tư tài chính dài hạn) là 783 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 4,73% của tổng tài sản, trong đó vốn nhà nước tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn là 23 tỷ đồng; Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn là 

722 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Lạng Sơn là 18 tỷ đồng; Công 

ty cổ phần Chợ Lạng Sơn là 16 tỷ đồng; Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng 

giao thông tỉnh Lạng Sơn là 4 tỷ đồng.  

- Tài sản cố định (giá trị còn lại sau khấu hao, hao mòn) là 5.183 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 31% tổng tài sản, gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô 

hình tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Trong đó:  

+ Tài sản cố định hữu hình (trong đó bất động sản, nhà cửa, thiết bị) là 

3.162 tỷ đồng, chiếm 19,11% tổng tài sản. Tuy nhiên hiện nay về giá trị tài sản 

kết cấu hạ tầng phần giá trị tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, thủy lợi… do tỉnh 

Lạng Sơn quản lý đang trong quá trình cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 

sản công. Do đó, số liệu tài sản của nhà nước tại thời điểm 31/12/2019 chưa cập 

nhật giá trị tài sản kết cấu hạ tầng.  

+ Tài sản cố định vô hình (trong đó tài sản chủ yếu là quyền sử dụng đất, 

phần mềm, đề tài khoa học…) là 2.021 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản.  

 - Tài sản dài hạn khác  là 7.725 tỷ đồng, chiếm 46,68% tổng tài sản. 

1.2. Về công nợ của nhà nước 

Tổng nợ phải trả của nhà nước tại thời điểm 31/12/2019 là 671 tỷ đồng 

bằng 65% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 

- Nợ ngắn hạn là 503 tỷ đồng chiếm 75% tổng nợ phải trả, bao gồm: các 

khoản phải trả nhà cung cấp tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị dự toán cấp 1 là 

141 tỷ đồng; các khoản nhận trước của khách hàng tổng hợp từ báo cáo của đơn 

vị dự toán cấp 1 là 7 tỷ đồng; nợ phải trả ngắn hạn tổng hợp từ báo cáo các đơn vị 

dự toán cấp 1 là 306 tỷ đồng; tạm thu ngắn hạn tổng hợp từ báo cáo các đơn vị dự 

toán cấp 1 là 49 tỷ đồng. 

- Nợ dài hạn là 168 tỷ đồng chiếm 25% tổng nợ phải trả. Đây là số dư nợ 

vay của chính quyền địa phương tại thời điểm 31/12/2019.  

So với tổng tài sản nhà nước, tổng công nợ của nhà nước chiếm tỷ trọng 

không đáng kể 4%, trong đó vay nợ của chính quyền địa phương là 168 tỷ đồng. 

1.3. Về nguồn vốn của nhà nước 
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Tổng nguồn vốn nhà nước tại thời điểm 31/12/2019 là 15.878 tỷ đồng bằng 

112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu từ các nguồn vốn:  

- Nguồn vốn hình thành tài sản (giá trị còn lại của các tài sản cố định hữu 

hình và vô hình trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và 

nguồn vốn kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp công lập) là 5.147 tỷ đồng chiếm 

32% tổng nguồn vốn nhà nước. 

- Thặng dư lũy kế (kết quả hoạt động thu chi tài chính, ngân sách được 

hình thành, tích lũy qua các năm) là 2.780 tỷ đồng, chiếm 18% tổng nguồn vốn 

nhà nước. 

- Nguồn vốn khác là 7.951 tỷ đồng chiếm 50% tổng nguồn vốn nhà nước. 

Đánh giá chung: 

Tài sản cố định trong năm 2019 có sự gia tăng và bằng 109% so với năm 

2018 cho thấy sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và mở rộng quy 

mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh. Số thặng dư lũy kế năm 2019 đạt 2.780 tỷ đồng, đây là một nguồn lực tài 

chính tiềm năng mà nhà nước sẽ được hưởng lợi do chênh lệch của hoạt động 

thu, chi tài chính từ những năm trước đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019; 

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. Các 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. Chỉ tiêu tài sản kết 

cấu hạ tầng chưa được phản ánh trong báo cáo do phần giá trị tài sản này sẽ được 

cập nhật và đánh giá đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công năm 2021. 

2. Về Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước 2019 (Phụ lục II 

đính kèm) 

Khác với Báo cáo tình hình tài chính 2019 phản ánh tài sản và nguồn hình 

thành (lũy kế) của nhà nước đến 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động tài chính 

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).  

 - Thu nhập của nhà nước phản ánh số thu phát sinh trong năm (gồm cả 

khoản đã thu được trong năm và khoản phải thu phát sinh trong năm đến cuối 

năm chưa thu được, không bao gồm các khoản phải thu thuộc nguồn thu của năm 

trước nhưng phát sinh thu trong năm nay), bao gồm: 

+ Thu của NSNN (thu thuế, phí, lệ phí, dầu thô, viện trợ…);  

+ Thu không thuộc NSNN, gồm: thu từ hoạt động dịch vụ, thu từ nguồn 

học phí, viện phí… và các khoản thu khác từ hoạt động tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập; thu của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 

- Chi của nhà nước, bao gồm: 

+ Chi từ nguồn NSNN;  

+ Chi từ nguồn ngoài NSNN (của các đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách).  
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(Chi của nhà nước gồm 05 nội dung chủ yếu: chi tiền lương, tiền công và 

chi khác cho con người; chi vật tư, công cụ và dịch vụ; chi hao mòn/khấu hao 

trong năm; chi tài chính; chi khác). 

2.1. Tổng thu nhập của nhà nước 

Tổng doanh thu tài chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn đến 31/12/2019 là 

12.583 tỷ đồng bằng 124,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số doanh 

thu chủ yếu: 

- Doanh thu thuộc NSNN chiếm tỷ trọng lớn là 11.902 tỷ đồng chiếm 

94,58% tổng doanh thu; doanh thu thuộc NSNN chủ yếu là doanh thu từ thuế là 

872 tỷ đồng chiếm 7,33% doanh thu thuộc NSNN; doanh thu phí, lệ phí là 799 tỷ 

đồng chiếm 6,71% doanh số thuộc NSNN và doanh thu khác là 10.226 tỷ đồng 

chiếm 85,92% doanh thu thuộc NSNN. 

- Doanh thu không thuộc NSNN chiếm tỷ trọng nhỏ là 682 tỷ đồng chiếm 

5,42% tổng doanh thu, gồm: các khoản thu phát sinh trong năm của đơn vị sự 

nghiệp công lập từ nguồn xã hội hóa (sản xuất kinh doanh, dịch vụ công, dịch 

vụ…) là 639 tỷ đồng, chiếm 94% doanh thu không thuộc NSNN; doanh thu hoạt 

động khác (doanh thu phát sinh trong năm của các quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách) là 42 tỷ đồng, chiếm 6% doanh thu không thuộc NSNN. 

2.2. Về tổng chi của nhà nước 

Tổng chi phí tài chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn là 8.547 tỷ đồng bằng 

117,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi phí từ nguồn NSNN cũng chiếm tỷ trọng lớn là 7.633 tỷ đồng chiếm 

89,3% tổng chi phí, gồm: chủ yếu là chi phí tiền lương, tiền công, chi phí khác 

cho con người (bao gồm tiền lương, tiền công, thưởng trả cho lao động theo hợp 

đồng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… ) là 4.239 tỷ đồng chiếm 55% chi từ 

nguồn NSNN; chi vật tư, công cụ, dịch vụ là 569 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7%; chi phí 

hao mòn là 811 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11%; chi khác (chi hỗ trợ của NSNN cho các 

tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, chi khác của xã,...) là 2.014 tỷ đồng, chiếm 

tỷ lệ 26% chi từ nguồn NSNN; chi tài chính (chi trả lãi vay, phí, lệ phí liên quan 

đến các khoản nợ của chính quyền địa phương) là 0,195 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ 

chưa đến 1% chi từ nguồn NSNN. 

Về giá trị, chi từ nguồn NSNN chưa bao gồm giá trị hao mòn của tài sản 

kết cấu hạ tầng đường bộ, thủy lợi… do tỉnh Lạng Sơn quản lý vì chưa cập nhật, 

đồng bộ cơ sở dữ liệu như đã nêu trên. 

- Chi phí từ nguồn ngoài NSNN chiếm tỷ trọng nhỏ là 915 tỷ đồng chiếm 

11% tổng chi phí.  

2.3. Về thặng dư của tài chính nhà nước 

Đến 31/12/2019, tổng doanh thu tài chính năm 2019 của tỉnh là 12.583 tỷ 

đồng, tổng chi phí tài chính năm 2019 của tỉnh là 8.547 tỷ đồng; chênh lệch thặng 

dư là 4.036 tỷ đồng bằng 143% so với cùng kỳ năm trước.  

Đánh giá chung: 



 

 

7 

Doanh thu và chi phí thuộc NSNN chiếm tỷ trọng lớn và là nguồn hình 

thành chủ yếu cho các khoản thặng dư tài chính năm 2019. 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. Theo số liệu báo cáo đến hết năm 2019, có 729/799 đơn vị sự nghiệp công 

của tỉnh do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên; điều đó cũng 

phản ánh nguồn thu sự nghiệp của tỉnh còn thấp nên phần lớn các đơn vị vẫn chủ 

yếu chi từ nguồn NSNN.  

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phụ lục III đính kèm) 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình 

hình lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ 

các hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo; 

số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo của Nhà nước 

trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.1. Số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 2019 

là: 1.810 tỷ đồng. 

3.2. Lưu chuyển tiền tệ từ các hoạt động 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu của nhà nước (phản ánh 

chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi ra từ hoạt động 

thường xuyên của nhà nước, không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động 

tài chính) đến thời điểm 31/12/2019 là 3.392 tỷ đồng. Thể hiện dòng tiền từ hoạt 

động chủ yếu là hoạt động thu tiền vào. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (phản ánh chênh lệch giữa 

tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi ra từ hoạt động đầu tư) đến thời 

điểm 31/12/2019 là -3.009 tỷ đồng. Thể hiện dòng tiền từ hoạt động đầu tư 

chủ yếu là hoạt động chi tiền ra (thể hiện số âm trên BCTCNN). 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (phản ánh chênh lệch giữa 

tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi ra từ hoạt động tài chính) đến 

thời điểm 31/12/2019 là -152 tỷ đồng. Thể hiện dòng tiền từ hoạt động tài chính 

chủ yếu là hoạt động chi tiền ra. 

3.3. Lưu chuyển tiền thuần trong năm 2019  

Phản ánh chênh lệch giữa số thu vào của hoạt động chủ yếu (3.392 tỷ 

đồng), chi ra từ hoạt động đầu tư (3.009 tỷ đồng) và chi ra từ hoạt động tài chính 

(152 tỷ đồng) là 231 tỷ đồng. Thể hiện dòng tiền thu vào trong năm 2019 là 231 

tỷ đồng 

3.4. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ là: 2.045 tỷ đồng bằng số dư đầu 

tiền và các khoản tương đương tiền (1.810 tỷ đồng) cộng với dòng tiền thu vào 

của năm 2019 (lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: 231 tỷ đồng) cộng với chênh lệch 

tỷ giá (theo quy định về đánh giá lại tỷ giá với tiền bằng ngoại tệ (4 tỷ đồng)). 

4. Thuyết minh BCTCNN (Phụ lục IV đính kèm) 

Thuyết minh BCTCNN tỉnh bao gồm phần thuyết minh (phần lời) và phần 

số liệu. Phần thuyết minh chỉ nêu một số nội dung liên quan để làm rõ hơn về 
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tình hình kinh tế - xã hội, các nguyên tắc, phương pháp kế toán, tổng hợp số 

liệu… và giải thích rõ hơn một số số liệu chi tiết trong báo cáo mà các số liệu 

tổng hợp trên 3 BCTCNN nêu trên chưa chi tiết được. Phần số liệu được nêu chi 

tiết hơn đối với một số số liệu quan trọng trong 3 báo cáo đã nêu, như: chi tiết về 

đầu tư vốn nhà nước tỉnh tại doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn …), chi tiết các nguồn doanh 

thu từ các loại thuế (thu nhập doanh nghiệp; VAT…), phí, lệ phí và doanh thu 

khác…. Phần số liệu cũng chưa thể hiện số liệu tài sản kết cấu hạ tầng do chưa có 

số liệu thông tin tài sản kết cấu hạ tầng của tỉnh Lạng Sơn trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia do Cục Quản lý công sản theo dõi. 

5. Mối quan hệ giữa Báo cáo tài chính nhà nước và Báo cáo quyết toán 

ngân sách nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

BCTCNN và Báo cáo quyết toán NSNN do phạm vi, phương pháp lập và 

các nguồn cung cấp số liệu khác nhau vì vậy có một số điểm khác biệt giữa các 

chỉ tiêu số liệu. Một số khác biệt trọng yếu giữa các chỉ tiêu như sau: 

5.1. Khác biệt giữa số liệu doanh thu thuộc ngân sách nhà nước và số 

quyết toán thu ngân sách nhà nước 2019 

So với tổng nguồn thu NSNN trên Báo cáo quyết toán NSNN là 21.568 tỷ 

đồng, thu thuộc NSNN trên BCTCNN là 11.902 tỷ đồng thấp hơn 9.666 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- So với thu thuế trên Báo cáo quyết toán NSNN là 920 tỷ đồng, doanh thu 

thuế trên báo cáo tài chính là 872 tỷ đồng thấp hơn 48 tỷ đồng. Số chênh lệch này 

được thể hiện ở một số khoản thu như: 

+ Doanh thu thuế thu nhập cá nhân (78 tỷ đồng) trên BCTCNN thấp hơn so 

với báo cáo quyết toán (90 tỷ đồng) là 12 tỷ đồng. Trong đó 12 tỷ đồng trên báo 

cáo quyết toán là số phải thu trong năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới nộp vào 

NSNN (số liệu này lấy trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan 

thuế năm 2018) và do đặc thù của thuế thu nhập cá nhân là nộp thừa trong năm 

và được thể hiện trong số thu của báo cáo quyết toán NSNN năm 2019. Trong khi 

doanh thu trên BCTCNN gồm khoản đã và phải thu của năm 2019, không bao 

gồm khoản thu của những năm trước, nộp trước dẫn đến việc chênh lệch về số 

liệu giữa hai báo cáo. 

+ Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp (48 tỷ đồng) trên BCTCNN thấp 

hơn so với báo cáo quyết toán (51 tỷ đồng) là 3 tỷ đồng. Trong đó 3 tỷ đồng trên 

báo cáo quyết toán là số phải thu trong năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới nộp 

vào NSNN (số liệu này lấy trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan 

thuế năm 2018). Trong khi doanh thu trên BCTTNN gồm khoản đã và phải thu 

của năm 2019 không bao gồm khoản thu của những năm trước. 

+ Doanh thu thuế giá trị gia tăng (513 tỷ đồng) trên BCTCNN thấp hơn so 

với báo cáo quyết toán (546 tỷ đồng) là 33 tỷ đồng. Trong đó 33 tỷ đồng trên báo 

cáo quyết toán là số phải thu trong năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới nộp vào 

NSNN (số liệu này lấy trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan 
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thuế năm 2018). Trong khi doanh thu trên BCTTNN gồm khoản đã và phải thu 

của năm 2019 không bao gồm khoản thu của những năm trước. 

- So với thu về phí, lệ phí trên Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là 

851 tỷ đồng doanh thu về phí, lệ phí  trên báo cáo tài chính là 799 tỷ thấp hơn 52 

tỷ đồng. Trong đó:  

+ Doanh thu về phí (626 tỷ đồng) trên BCTCNN thấp hơn so với báo cáo 

quyết toán (633 tỷ đồng) là 7 tỷ đồng. Trong đó 7 tỷ đồng trên báo cáo quyết toán 

là số phải thu trong năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới nộp vào NSNN (số liệu 

này lấy trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan thuế năm 2018). 

Trong khi doanh thu trên BCTCNN gồm khoản đã và phải thu của năm 2019 

không bao gồm khoản thu của những năm trước. 

+ Doanh thu từ lệ phí (173 tỷ đồng) trên BCTCNN thấp hơn so với báo cáo 

quyết toán (218 tỷ đồng) là 45 tỷ đồng. Trong đó 45 tỷ đồng trên báo cáo quyết 

toán là số phải thu trong năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới nộp vào NSNN (số 

liệu này lấy trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan thuế năm 

2018). Trong khi doanh thu trên BCTTNN gồm khoản đã và phải thu của năm 

2019 không bao gồm khoản thu của những năm trước. 

- So với thu khác trên Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là 19.797 

tỷ đồng doanh thu khác trên báo cáo tài chính là 10.231 tỷ thấp hơn 9.566 tỷ đồng 

do không bao gồm một số chỉ tiêu trọng yếu sau:  

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang không ghi nhận vào doanh 

thu NSNN trên BCTCNN là 1.498 tỷ đồng. 

+ Thu kết dư chuyển sang không ghi nhận vào doanh thu NSNN trên 

BCTCNN là 388 tỷ đồng. 

+ Thu chuyển giao ngân sách huyện, xã bị loại trừ nội bộ khi tổng hợp 

BCTTNN tỉnh là 7.732 tỷ đồng. 

+ Các khoản phải thu tiền chậm nộp do cơ quan thuế quản lý là 53 tỷ đồng 

được tổng hợp trong số thu khác trên BCTCNN năm 2019 nhưng do chưa nộp 

vào NSNN năm 2019 nên không có trên báo cáo quyết toán. 

5.2. Khác biệt giữa số chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước 2019 và số 

quyết toán chi ngân sách nhà nước 2019 

Chi từ nguồn NSNN trên BCTCNN (7.632 tỷ đồng) thấp hơn chi NSNN 

trên báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh (21.157 tỷ đồng) là 13.525 tỷ đồng do một 

số nội dung trọng yếu sau:  

+ Chi đầu tư 3.298 tỷ đồng không thể hiện trên BCTCNN chỉ thể hiện 

trong báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh. Do chi đầu tư sẽ hình thành nên tài sản 

cố định hữu hình tại chỉ tiêu tài sản trên BCTCNN do các đơn vị dự toán cấp 1, 

Cục Quản lý công sản cung cấp và thực hiện phân bổ dần vào chi phí khấu hao, 

hao mòn qua các năm. Trong khi báo cáo quyết toán lại ghi nhận tổng chi phí đầu 

tư được quyết toán. 

+ Chi chuyển giao ngân sách trên BCTCNN đã loại trừ khi tổng hợp chi 

phí toàn tỉnh là 7.732 tỷ đồng. 
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+ Chi chuyển nguồn không thể hiện trên BCTCNN là 1.343 tỷ đồng. 

+ Chi mua sắm tài sản cố định bằng nguồn chi thường xuyên không thể 

hiện trên BCTCNN là 1.084 tỷ đồng. Do chi mua sắm tài sản cố định sẽ hình 

thành nên tài sản cố định hữu hình (bất động sản, thiết bị…) tại chỉ tiêu tài sản 

trên BCTCNN do các đơn vị dự toán cấp 1 cung cấp và thực hiện phân bổ dần 

vào chi phí khấu hao, hao mòn qua các năm. Trong khi báo cáo quyết toán lại ghi 

nhận tổng chi phí đầu tư được quyết toán. 

+ Một số chỉ tiêu khác thể hiện trên báo cáo quyết toán nhưng không tổng 

hợp vào BCTCNN: chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1 tỷ đồng), cấp vốn điều lệ 

cho các quỹ (29 tỷ đồng)…là 68 tỷ đồng.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

BCTCNN tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được tổng hợp từ báo cáo tình hình tài 

chính của các đơn vị thuộc phạm vi phải nộp báo cáo, là công cụ để các cấp lãnh 

đạo tỉnh 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 NSNN, BCTCNN 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. Trong đó: 

- Báo cáo tình hình tài chính nhà nước cung cấp được số liệu tổng tài sản 

nhà nước của tỉnh tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 16.549 tỷ đồng; nguồn hình 

thành tài sản gồm tổng nguồn vốn nhà nước là 15.878 tỷ đồng, tổng nợ của nhà 

nước phải trả là 671 tỷ đồng. Số thặng dư lũy kế là 2.780 tỷ đồng. Trong đó số tài 

sản cố định trên BCTCNN tỉnh năm 2019 lớn hơn các năm trước thể hiện sự đầu 

tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và quy mô sản xuất để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước cung cấp tổng doanh thu tài 

chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn đến 31/12/2019 là 12.583 tỷ đồng, tổng chi 

phí tài chính là 8.547 tỷ đồng, chênh lệch thặng dư là 4.036 tỷ đồng bằng 143% 

so với cùng kỳ năm trước. Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các 

cơ quan chuyên môn trong công tác chỉ đạo thu NSNN và tiết kiệm chi NSNN. 

- Báo cáo tình hình tài chính nhà nước và Báo cáo kết quả hoạt động tài 

chính nhà nước cho thấy số thặng dư đều dương và có sự gia tăng qua các năm 

phản ánh rõ nguồn lực tài chính tiềm năng của tỉnh trong  phát triển kinh tế - xã 

hội. Số liệu này sẽ là một căn cứ cho việc lập kế hoạch NSNN, kế hoạch tài chính 

nhà nước trong các năm tiếp theo.  

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình 

hình lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ 

các hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo; 

số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo của nhà nước 

trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn.  
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2. Một số hạn chế, tồn tại  

- BCTCNN là một nội dung nghiệp vụ mới và khó đối với các 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 đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác lập báo 

cáo và rà soát số liệu. Bên cạnh đó, phạm vi của BCTCNN rất rộng, số liệu được 

tổng hợp từ nhiều đơn vị và còn nhiều chế độ kế toán nhà nước khác nhau đối với 

các loại hình đơn vị sử dụng NSNN.  

- Qua phân tích số liệu về doanh thu trên BCTCNN tỉnh và báo cáo quyết 

toán thu NSNN, nhận thấy tổng thu NSNN của tỉnh tăng qua các năm tuy nhiên 

nguồn thu chưa bền vững còn chiếm tỷ trọng lớn (thu từ tiền sử dụng đất và phí  

sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong 

khu vực cửa khẩu còn chiếm 46% tổng số thu nội địa). Chi phí cho hoạt động 

thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao, chi cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng 

được yêu cầu. 

- Phần giá trị tài sản của nhà nước và nguồn vốn tương ứng tại BCTCNN 

chưa phản ánh đầy đủ, chỉ tiêu này sau khi có dữ liệu thể hiện trên phần mềm 

tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phần 

mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sẽ hoàn thiện và cập 

nhật trong báo cáo.   

- BCTCNN tỉnh năm 2019 phản ánh các khoản thu, chi NSNN vẫn là hoạt 

động tài chính chủ yếu của nhà nước; điều đó cũng phản ánh nguồn thu sự nghiệp 

của tỉnh còn thấp, các đơn vị vẫn chủ yếu chi từ nguồn NSNN.   

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ THỰC HIỆN LẬP BÁO 

CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước những năm 

tiếp theo,  UBND tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu NSNN trên địa bàn  

Tiếp tục duy trì và chủ động đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả các khoản 

thu từ thuế, phí, lệ phí. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy 

mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, chú 

trọng đến hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền - hỗ trợ nhằm tạo sự thuận 

lợi nhất cho người nộp thuế.  

Tăng cường, đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế,  Hải quan 

và các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác 

quản lý thu đảm bảo phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu, đồng thời đa 

dạng hóa các nguồn thu ngoài thuế, đặc biệt là các khoản thu phí của đơn vị sự 

nghiệp theo hướng đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác tự chủ tài chính khu 

vực sự nghiệp công, thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại… 

2. Điều hành chi NSNN theo dư ̣ toán đươc̣ giao, đảm bảo chăṭ che,̃ đẩy 

maṇh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bac̣h viêc̣ sử duṇg NSNN, 

siết chăṭ kỷ cương kỷ luâṭ ngân sách.  
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Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên, 

dành nguồn cho đầu tư phát triển. Các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động rà soát, 

sắp xếp các nhiệm vụ chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ 

chi không cần thiết; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe 

công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước 

ngoài... triêṭ để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên ngay từ khâu phân bổ dự 

toán và cả trong quá trình thực hiện, nâng cao mức đô ̣tư ̣chủ tài chính của đơn vi ̣ 

sư ̣nghiêp̣ công lâp̣.  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chi đầu tư xây dựng cơ 

bản; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, nhanh chóng đưa công 

trình vào sử dụng để  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xa ̃hôị. 

3. Tăng cường công tác quản lý tài sản công và các giải pháp để hoàn 

thiện, thống nhất số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng; rà soát thực hiện, hạch toán kế 

toán, nhập đầy đủ thông tin tài sản công của tỉnh Lạng Sơn trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia do Cục Quản lý công sản theo dõi, quản lý và sẽ được tổng hợp trình 

bày trên BCTCNN những năm tiếp theo. 

4. Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành về công tác quản lý tài 

chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, làm 

công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách, nhằm đảm bảo thực 

hiện đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý theo quy định.  

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập BCTCNN cho toàn thể các đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian của BCTCNN. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT;  

- KBNN tỉnh, Cục Thuế; 

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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