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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; Thông tư số 

133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn 

lập báo cáo tài chính nhà nước, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn lập 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 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 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra 

nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Kết quả thực hiện năm 2020 

có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI và tạo đà thúc đẩy phát triển cho các năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận 

lợi, tỉnh Lạng Sơn phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức như thiên tai, 

dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác 

động trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối 

cảnh đó, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

đã điều hành quyết liệt với quyết tâm chính trị cao; chủ động sáng tạo, linh hoạt 

tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa 

phòng chống dịch bệnh, khắc phục ảnh hưởng thiên tai, vừa phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu phát triển kinh tế. UBND tỉnh chủ động xây dựng kịch bản 

phát triển kinh tế - xã hội để ứng phó với diễn biến từng giai đoạn của dịch và 

tình hình thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy 

mạnh sản xuất công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ, hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương hỗ trợ vốn tiếp tục thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 

thu hút đầu tư... Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước 

(NSNN), chống thất thu ngân sách, thực hiện biện pháp tiết kiệm chi. Tăng 

cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, 

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, 

thường xuyên tổ chức họp chuyên đề, đôn đốc các sở, ban ngành, các huyện, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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 Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh 

nghiệp và Nhân dân các dân tộc, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả khá 

toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP) đạt 3,13%. Kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư, 

chủ động điều tiết các hoạt động thông quan hàng hóa vừa phòng chống dịch. 

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm và có 

nhiều tiến bộ, công tác khám chữa bệnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Củng cố 

quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. UBND tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020. Kết quả theo Báo cáo 

quyết toán thu - chi NSNN tỉnh Lạng Sơn năm 2020: tổng thu NSNN trên địa 

bàn đạt 7.251 tỷ đồng, bằng 123,6% dự toán Trung ương giao, bằng 117,9% dự 

toán HĐND tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 13.932 

tỷ đồng, đạt 157,7% dự toán Trung ương giao, đạt 152,8% 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 Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn kiểm tra, đối chiếu 

về tính hợp lý, hợp lệ và tổng hợp từ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 

(BCCCTTTC) của 528 đơn vị (gồm 501 đơn vị dự toán cấp 1; Sở Tài chính; 12 

đơn vị thuộc cơ quan Thuế, 12 đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Vụ ngân sách Nhà 

nước, Cục quản lý Công sản). Trong đó: 

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

tỉnh Lạng Sơn do KBNN các huyện trên địa bàn tổng hợp từ BCCCTTTC 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, phải thu và phải trả 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 NSNN - Bộ Tài chính cung cấp. 

- Số liệu tài sản kết cấu hạ tầng do Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính 

cung cấp. 

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

Lạng Sơn cung cấp. 

- BCTCNN đã loại trừ các giao dịch nội bộ như: giao dịch nội bộ phát 

sinh giữa các cấp ngân sách (bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu, số 

thu hồi và hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện); 

giao dịch nội bộ giữa các đơn vị dự toán cấp 1 (các khoản phải thu về cung cấp 

dịch vụ, nợ phải trả nhà cung cấp và khoản đầu tư tài chính, nhận đầu tư tài 

chính, doanh thu và chi phí). Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng 

trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản... cho các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp tỉnh.  
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2. Thuyết minh chênh lệch số liệu trên BCTCNN tỉnh năm 2019 

Số dư đầu trên BCTCNN tỉnh Lạng Sơn năm 2020 tăng so với số dư cuối 

trên BCTCNN năm 2019 tại chỉ tiêu tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản cố định hữu 

hình, tổng tài sản, tài sản dài hạn, thặng dư/thâm hụt lũy kế, tổng nguồn vốn là 

36.075 tỷ đồng. 

 Nguyên nhân do năm 2019, thời điểm lập BCTCNN tỉnh Lạng Sơn chưa có 

số liệu tài sản kết cấu hạ tầng, nhưng thời điểm lập BCTCNN toàn quốc đã tổng 

hợp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng năm 2019 do Cục quản lý Công sản cung cấp. 

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

BCTCNN tỉnh năm 2020 được Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp từ Báo 

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

của các đơn vị dự toán cấp 1 khối tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài Chính,Vụ Ngân 

sách Nhà nước, Cục quản lý Công sản đảm bảo khớp đúng về các số liệu. 

BCTCNN tỉnh năm 2020 đã được thống nhất ý kiến của các đơn vị liên 

quan, được xem xét, thảo luận tại các cuộc họp chuyên đề và được UBND tỉnh 

thống nhất thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2021 theo đúng quy định. 

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

LẠNG SƠN NĂM 2020 

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

01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020 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) 

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

tỉnh tại thời điểm cuối năm 2020. Tổng tài sản của Nhà nước tại thời điểm 

31/12/2020 là 53.305 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của Nhà nước được hình thành 

từ nguồn vốn của Nhà nước là 52.378 tỷ đồng và tài sản Nhà nước được hình 

thành từ nợ phải trả của Nhà nước là 927 tỷ đồng, chi tiết như sau: 

1.1.Về tài sản của Nhà nước 

Tổng tài sản của Nhà nước tỉnh tại thời điểm 31/12/2020 là 53.305 tỷ đồng 

bằng 101,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu nằm ở các khoản:  

- Khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 2.706 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 5,08% tổng tài sản, tăng 661 tỷ đồng (tăng 32,35%) so với năm 2019. Bao 

gồm: tiền mặt (40 tỷ đồng), tiền gửi ngân hàng (2.663 tỷ đồng), tiền đang 

chuyển (4 tỷ đồng).  

Số dư tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ trong chỉ tiêu tiền và tương đương tiền, 

chỉ bằng 1,46%, tăng 13 tỷ đồng (tăng 48%) so với năm 2019 chủ yếu tập trung 

tại khối giáo dục và khối y tế do phát sinh nguồn thu học phí, viện phí bằng tiền 

mặt và chi giải phóng mặt bằng chưa chi trả được tại Ban Quản lý dự án đầu tư 
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xây dựng huyện Cao Lộc 1,5 tỷ đồng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hữu 

Lũng 1,3 tỷ đồng… 

Tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ tiêu tiền và tương 

đương tiền bằng 98,38%. Trong đó: tiền gửi kho bạc là 2.415 tỷ đồng; tiền gửi 

ngân hàng không kỳ hạn là 240 tỷ đồng; tiền gửi khác1 là 8 tỷ đồng.  

- Các khoản phải thu của Nhà nước là 727 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,36% 

tổng tài sản, giảm hơn 9 tỷ đồng (giảm 1,25%) so với năm 2019. Trong đó, các 

khoản phải thu của cơ quan thuế (311 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 

các khoản phải thu của Nhà nước bằng 42,78%, giảm 219 tỷ đồng (giảm 

41,32%) so với năm 2019. 

Các khoản phải thu giảm do các khoản phải thu của cơ quan thuế giảm 

mạnh cho thấy cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp và chính sách 

thu nợ thuế, bên cạnh đó hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng lớn do đại địch Covid-19 dẫn đến số phải thu 

thuế năm 2020 giảm . 

- Hàng tồn kho là 79 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,15% tổng tài sản), tăng 20 

tỷ đồng (tăng 33,87%) so với năm 2019.  

Hàng tồn kho tăng chủ yếu do tăng hàng tồn kho của khối y tế nhằm đảm 

bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh (Sở 

Y tế là 33 tỷ đồng và các trung tâm y tế huyện là 38 tỷ đồng). 

- Tài sản ngắn hạn khác là 31 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,06% tổng tài sản), 

tăng 24 tỷ đồng, tập trung tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 19 tỷ 

đồng2, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 5 tỷ đồng. 

- Vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Đầu tư tài chính dài hạn) là 933 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 1,75% của tổng tài sản, tăng 151 tỷ đồng (tăng 19,25%) so 

với năm 2019. 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 tỉnh Lạng Sơn là 872 tỷ đồng; 

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

Chợ là 16 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông tỉnh Lạng 

Sơn là 4 tỷ đồng.  

Số vốn đầu tư vào doanh nghiệp tương đối lớn nhưng chủ yếu ở các 

doanh nghiệp nhà nước để thực hiện nhiệm vụ công ích, năm 2020 bổ sung thêm 

151 tỷ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình 

thủy lợi nhằm đầu tư vào các công trình đập, hồ chứa nước phục vụ công tác 

tưới tiêu, chống hạn cho sản xuất nông nghiệp. 

- Xây dựng cơ bản dở dang3 là 6.815 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,78% của 

tổng tài sản, tăng 6.804 tỷ đồng so với năm 2019. Tập trung lớn ở một số đơn vị: 
                   

1 Phản ánh các khoản tiền khác của xã gửi tại KBNN như: tiền gửi các quỹ tài chính ngoài ngân sách 

của xã, phường, tiền gửi các khoản thu hộ, chi hộ và các khoản tiền gửi vãng lai khác. 

2 Tạm thu đối với tiền đấu giá đất của Trung tâm Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn. 
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 4.940 tỷ đồng, Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn 1.474 tỷ đồng... 

Nguyên nhân tăng mạnh là do năm 2020 đã thực hiện tổng hợp số liệu xây 

dựng cơ bản dở dang của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực theo Thông 

tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Chỉ tiêu này cho thấy trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình dở dang hoặc đã 

hoàn thành chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng.  

- Tài sản cố định (giá trị còn lại sau khấu hao, hao mòn) là 41.971 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 78,74% 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 là 39.285 tỷ đồng, chiếm 73,7% tổng tài sản 

tăng 48 tỷ đồng ( tăng 0,12%) so với năm 2019. Trong đó: 

Tài sản kết cấu hạ tầng là 34.788 tỷ đồng, chiếm 65,26% tổng tài sản. Đối 

với tài sản kết cấu hạ tầng các công trình nước sạch là 169 tỷ đồng. Đối với tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là 34.619 tỷ đồng  

Bất động sản, nhà cửa, thiết bị là 4.498 tỷ đồng chiếm 8,44% tổng tài sản.  

+ Tài sản cố định vô hình4 là 2.685 tỷ đồng (chiếm 5,04% tổng tài sản) 

tăng 665 tỷ đồng (tăng 32,89%) so với năm 2019.  

Tài sản cố định trong năm 2020 tăng 1,7% so với năm 2019 cho thấy cơ sở 

vật chất, trang thiết bị làm việc tiếp tục được đầu tư và quy mô sản xuất được mở 

rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 - Tài sản dài hạn khác là 43 tỷ đồng, (chiếm 0,08% tổng tài sản) giảm 

7.682 tỷ đồng. 

Nguyên nhân giảm mạnh là do năm 2020 các ban quản lý dự án chuyên 

ngành, khu vực tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp 

dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và các UBND xã thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 

nên đã phản ánh đúng tính chất của các loại tài sản tại các chỉ tiêu để tổng hợp 

vào BCTCNN thay vì chỉ lấy chỉ tiêu tài sản thuần (chênh lệch giữa tổng tài sản 

và tổng nợ phải trả của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác thuộc khu vực 

Nhà nước tại thời điểm kết thúc năm báo cáo) được phản ánh vào chỉ tiêu tài sản 

dài hạn khác như những năm trước.  

1.2. Về công nợ của Nhà nước 

                                                       

3 Xây dựng cơ bản dở dang gồm: Chi phí xây dựng cơ bản 6.804 tỷ đồng, chi mua sắm không phát sinh, 

chi sửa chữa nâng cấp tài sản 11 tỷ đồng. Đây là giá trị các chi phi mua sắm, xây dựng cơ bản và nâng cấp TSCĐ 

dở dang hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng tại các cơ quan nhà nước, tổ chức có sử dụng 

NSNN, các cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, các đơn vị sự nghiệp công lập. 

4 Tài sản không có hình thái vật chất chủ yếu là quyền sử dụng đất, quyền tác quyền, quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền với giống cây trồng, phần mềm ứng dụng, đề tài khoa học, phát minh, sáng chế... 
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Tổng nợ phải trả của Nhà nước tại thời điểm 31/12/2020 là 927 tỷ đồng, 

bằng 138,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bao gồm: 

- Nợ ngắn hạn là 826 tỷ đồng chiếm 89,12% tổng nợ phải trả, tăng 323 tỷ 

đồng (tăng 64,33%) so với năm 2019. Bao gồm: vay ngắn hạn là 2 tỷ đồng; các 

khoản phải trả nhà cung cấp tổng hợp tại một số đơn vị dự toán cấp 1 là 475 tỷ 

đồng (trong đó tập trung chủ yếu tại ngành y tế như Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 57 tỷ 

đồng, các Trung tâm Y tế huyện); các khoản nhận trước của khách hàng tổng 

hợp tại các đơn vị dự toán cấp 1 là 14 tỷ đồng; nợ phải trả ngắn khác 270 tỷ 

đồng (chủ yếu là tiền phải trả về giải phóng mặt bằng của các Trung tâm Phát 

triển quỹ đất như: Trung tâm Phát triển quỹ đất Cao Lộc 78 tỷ đồng, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố 53 tỷ đồng); số tạm thu5 tại một số đơn vị dự toán 

cấp 1 là 65 tỷ đồng. 

- Nợ dài hạn là 100,8 tỷ đồng, chiếm 10,88% tổng nợ phải trả, giảm 67 tỷ 

đồng (giảm 40%) so với năm 2019. Chủ yếu là dư nợ vay của chính quyền địa 

phương (100,7 tỷ đồng). 

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

trọng không đáng kể 1,74%. Chỉ tiêu nợ phải trả phản ánh nghĩa vụ tài chính của 

các đơn vị sử dụng ngân sách đối với bên ngoài (các khoản nợ) và của chính 

quyền địa phương. Do vậy cần theo dõi và đánh giá khách quan về tình hình nợ 

trong khu vực Nhà nước từ đó có biện pháp để xử lý các khoản nợ đọng.  

Nợ dài hạn giảm là do dư nợ vay của chính quyền địa phương giảm 67 tỷ 

đồng (giảm 40%) so với năm 2019. Nguyên nhân là do chi trả nợ gốc (92 tỷ 

đồng) lớn hơn số nợ phát sinh trong năm 2020 (25 tỷ đồng).  

1.3. Về nguồn vốn của Nhà nước 

Tổng nguồn vốn nhà nước tại thời điểm 31/12/2020 là 52.378 tỷ đồng 

bằng 100,82% so với năm 2019. Trong đó:  

- Nguồn vốn hình thành tài sản là 10.568 tỷ đồng chiếm 20,18% tổng 

nguồn vốn của Nhà nước, tăng hơn 5.421 tỷ đồng so với năm 2019. Nguồn vốn 

hình thành tài sản tăng mạnh là do chỉ tiêu tài sản cố định hữu hình, tài sản cố 

định vô hình, vốn nhà nước tại doanh nghiệp… tăng. 

- Thặng dư lũy kế là 41.458 tỷ đồng, chiếm 79,15% tổng nguồn vốn của 

Nhà nước, tăng hơn 2.604 tỷ đồng (tăng 6,7%) so với năm 2019.  

Thặng dư tăng so với cùng kỳ năm trước cho thấy đây 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. Về mặt vật chất, nguồn lực tài 

                   

5 Đây là các khoản tạm ứng kinh phí hoạt động từ NSNN về quỹ tiền mặt (đối với các BQLDA được 

NSNN cấp kinh phí hoạt động); các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài mà nhà tài trợ, nhà cho vay chuyển tiền vào 

TK tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng; Thu về phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí chưa nộp NSNN; các khoản ứng 

trước dự toán của năm sau; các khoản rút dự toán đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước cho nhà thầu; Thu hoạt động 

quản lý dự án, công trình được trích để lại BQLDA và các khoản tạm thu khác, như thu bán hồ sơ thầu công trình 

đầu tư xây dựng cơ bản; lãi tiền gửi Ngân hàng; các khoản tạm thu chưa xác định là doanh thu của đơn vị . 
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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.  

- Nguồn vốn khác6 là 352 tỷ đồng, chiếm 0.67% tổng nguồn vốn của Nhà 

nước, giảm 7.599 tỷ đồng so với năm 2019. Bao gồm: các Quỹ của các đơn vị 

dự toán cấp 1 là 205 tỷ đồng (Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 112 tỷ đồng); tài sản thuần 

khác của các đơn vị là 147 tỷ đồng (Tài sản thuần khác tập trung chủ yếu ở khối 

y tế và giáo dục là nguồn cải cách tiền lương lũy kế qua các năm). Nguồn vốn 

khác giảm là do tài sản khác giảm. 

2. Về Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính nhà nước 2020 (Phụ lục II 

đính kèm) 

Báo cáo kết quả hoạt động tài chính phản ánh số liệu doanh thu và chi phí 

của khu vực Nhà nước.  

2.1. Tổng thu nhập của Nhà nước 

Tổng doanh thu tài chính năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn là 12.789 tỷ đồng 

bằng 101,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số doanh thu chủ yếu: 

- Doanh thu thuộc NSNN chiếm tỷ trọng lớn là 11.896 tỷ đồng, chiếm 

93,02% tổng doanh thu, giảm 6 tỷ đồng (giảm 0,05%) so với năm 2019. Bao 

gồm: doanh thu từ thuế là 955 tỷ đồng, chiếm 8,03% doanh thu thuộc NSNN; 

doanh thu phí, lệ phí là 583 tỷ đồng, chiếm 4,9% doanh số thuộc NSNN; doanh 

thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước (Cổ tức, lợi nhuận được chia, 

lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ do Cơ quan thuế cung cấp) là 2,7 tỷ 

đồng chiếm 0,02% doanh số thuộc NSNN; doanh thu khác7 là 10.355 tỷ đồng, 

chiếm 87,05% doanh thu thuộc NSNN.  

- Doanh thu không thuộc NSNN chiếm tỷ trọng nhỏ là 893 tỷ đồng, chiếm 

6,98% tổng doanh thu, tăng hơn 211 tỷ đồng (tăng 30,92%) so với năm 2019. 

Bao gồm: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (các khoản thu 

phát sinh trong năm của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn xã hội hóa) là 777 

tỷ đồng, chiếm 87,02% 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, các nguồn phí được khấu trừ, để lại, các khoản thu nhập khác của các đơn 

vị dự toán cấp 1) là 116 tỷ đồng, chiếm 12,98% doanh thu không thuộc NSNN.  

                   

6 Giá trị các nguồn vốn khác như các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị thuộc khu vực Nhà nước; chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa được xử lý; 

các tài sản thuần khác… 

7 Doanh thu khác chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu thuộc NSNN bao gồm: Thu nhập từ bán, 

chuyển nhượng TSCĐ của Nhà nước 8 tỷ đồng, thu nhập từ cho thuê TSCĐ của Nhà nước 117 tỷ đồng, thu từ 

cấp quyền khai thác khoáng sản 23 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên (đã loại trừ giao dịch nội 

bộ bổ sung lại cho ngân sách cấp dưới và thu hồi, nhận hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 

dưới), các khoản thu phạt, tiền chậm nộp do cơ quan thuế quản lý là 10.206 tỷ đồng. 



 

 

8 

Các khoản thu nhập, đặc biệt là doanh thu từ thuế trong những năm gần 

đây tăng. Tuy nhiên, một số nguồn thu không ổn định như tiền sử dụng đất (năm 

2020 là 605 tỷ đồng chiếm 63,35% doanh thu từ thuế) và phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (năm 2020 là 393 tỷ đồng, chiếm 67,7% doanh thu 

phí, lệ phí) vẫn chiếm tỷ lệ lớn. 

2.2. Về tổng chi phí của Nhà nước 

Tổng chi phí tài chính năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn là 9.970 tỷ đồng, 

bằng 116,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi phí từ nguồn NSNN chiếm tỷ trọng lớn là 9.145 tỷ đồng, chiếm 

91,72% tổng chi phí, tăng 1.512 tỷ đồng (tăng 19,81%) so với năm 2019, 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 4.575 tỷ đồng, chiếm 50,03% chi từ nguồn NSNN; chi vật 

tư, công cụ, dịch vụ là 740 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,09% chi từ nguồn NSNN; chi 

phí hao mòn 1.628 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,8% chi từ nguồn NSNN; chi khác8 là 

2.201 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24,07% 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 

0,469 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ chưa đến 1% chi từ nguồn NSNN.  

- Chi phí từ nguồn ngoài NSNN (các đơn vị sự nghiệp công lập) chiếm tỷ 

trọng nhỏ là 825 tỷ đồng chiếm 8,28% tổng chi phí, bằng 90,22% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó: chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con 

người là 472 tỷ đồng chiếm 57,17% chi phí từ nguồn ngoài NSNN; chi phí vật 

tư, công cụ và dịch vụ là 204 tỷ đồng chiếm 24,71% chi phí từ nguồn ngoài 

NSNN; chi phí khấu hao là 34 tỷ đồng; chi phí tài chính (lãi, phí) là 0,17 tỷ 

đồng; chi phí khác9 là 115 tỷ đồng. 

Chi phí từ nguồn NSNN chiếm tỷ trọng lớn, trong cơ cấu chi NSNN đang 

phải thực hiện chi trả chủ yếu cho các khoản chi tiền lương, tiền công và chi phí 

khác cho con người. Năm 2020 chi phí này tăng là do thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm như chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

tả lợn Châu phi; kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị, các cơ chế, chính sách ban hành mới. 

 

                   

8 Chi phí khác từ nguồn NSNN: Chi khác từ bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu (đã loại trừ 

chỉ tiêu giao dịch nội bộ), hỗ trợ địa phương khác, hỗ trợ của NSNN cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề 

nghiệp, chi ngân sách xã 799 tỷ đồng; Chi phí hoạt động khác là 1.402 tỷ đồng. Một số đơn vị phát sinh chi phí 

lớn là: Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Hữu Lũng8 110 tỷ đồng, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lang 

Sơn8 81 tỷ đồng, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Văn Quan 73 tỷ đồng, Phòng lao động thương 

binh và xã hội huyện Bắc Sơn 71 tỷ đồng… 

9 Chi phí khác từ nguồn ngoài NSNN: bao gồm các khoản chi còn lại của đơn vị dự toán cấp 1 không 

bao gồm các khoản chi phí đã nêu trên và phát sinh lớn tại ngành y tế như: Sở y tế tỉnh Lạng Sơn 30 tỷ đồng, 

Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng 8 tỷ đồng... 
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2.3. Về thặng dư của tài chính nhà nước 

Đến 31/12/2020, tổng doanh thu tài chính của tỉnh là 12.789 tỷ đồng, tổng 

chi phí tài chính của tỉnh là 9.970 tỷ đồng; chênh lệch thặng dư là 2.819 tỷ đồng 

bằng 69,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thặng dư từ NSNN hơn 2.751 

tỷ đồng và khu vực ngoài ngân sách là 68 tỷ đồng. 

Thặng dư là tín hiện khả quan trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng 

lớn của dịch Covid-19 nhất là tại khu vực ngoài NSNN. Các hoạt động tài chính 

phát sinh chủ yếu từ thu, chi NSNN nên thặng dư chủ yếu cũng từ NSNN tạo ra. 

Đây là một kết quả tích cực, tạo nguồn lực tài chính cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.  

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 2020. Theo số liệu báo cáo 

đến hết năm 2020, có 708/778 đơn vị sự nghiệp công của tỉnh do NSNN đảm 

bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. Điều này phản ánh các khoản thu, chi 

NSNN nhà nước vẫn là hoạt động tài chính chủ yếu của nhà nước và mức độ xã 

hội hóa các khoản thu, chi (sự nghiệp, dịch vụ…) từ khu vực nhà nước còn thấp. 

Thặng dư tài chính ngoài ngân sách năm 2020 (68 tỷ) tăng so với năm 

2019 (-232 tỷ đồng) là kết quả khả quan cho thấy các đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh đã bước đầu triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chủ động 

khai thác nguồn thu mở rộng các loại hình dịch vụ phù hợp như: đối với sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo đã mở rộng loại hình đào tạo, liên kết đào tạo; sự 

nghiệp y tế mở rộng phòng khám chữa bệnh chất lượng cao…; thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí trong chi tiêu tài chính… 

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 

2020 là: 2.045 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 31/12/2020 là 2.373 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 



 

 

10 

thời điểm 31/12/2020 là -1.647 tỷ đồng10. 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 31/12/2020 là -65 tỷ đồng11. Thể hiện dòng tiền từ hoạt động tài chính 

chủ yếu là hoạt động chi tiền ra. 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính âm có thể coi đó là sự 

phát triển chủ động trong các khoản trả nợ vay, tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển. 

3.3. Lưu chuyển tiền thuần trong năm 2020  

Phản ánh chênh lệch giữa số thu vào của hoạt động chủ yếu (2.373 tỷ đồng), 

chi ra từ hoạt động đầu tư (1.647 tỷ đồng) và chi ra từ hoạt động tài chính (65 tỷ 

đồng) là 661 tỷ đồng. Thể hiện dòng tiền thu vào trong năm 2020 là 661 tỷ đồng. 

3.4. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ là: 2.706 tỷ đồng bằng số dư đầu 

tiền và các khoản tương đương tiền (2.045 tỷ đồng) cộng với dòng tiền thu vào 

của năm 2020 (lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: 661 tỷ đồng) cộng với chênh lệch 

tỷ giá (theo quy định về đánh giá lại tỷ giá với tiền bằng ngoại tệ (0,3 tỷ đồng)). 

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

Thuyết minh BCTCNN là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của 

BCTCNN dùng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được 

trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả tình hình 

tài chính nhà nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh BCTCNN tỉnh bao 

gồm phần thuyết minh (phần lời) và phần số liệu. Phần thuyết minh chỉ 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…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, chi tiết các nguồn doanh thu từ các loại thuế. Dựa vào thuyết minh 

BCTCNN, người sử dụng báo cáo sẽ nắm rõ và chính xác hơn về tình hình tài 

chính thực tế của địa phương. 

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

toán ngân sách nhà nước tỉnh Lạng Sơn  

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

                   

10 Đối với hoạt động đầu tư có số dư âm -1.647 tỷ đồng thể hiện trong năm chi mua sắm, đầu tư xây 

dựng TSCĐ bằng 1.650 tỷ đồng, chi cho vay góp vốn 7 tỷ đồng, trong khi số thu về hoạt động đầu tư chỉ có 10 

tỷ đồng bao gồm các khoản: tiền thu thanh lý nhượng bán TSCĐ 8 tỷ đồng; tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi 

nhuận được chia 2 tỷ đồng.  

11 Đối với hoạt động tài chính có số dư âm là hơn -65 tỷ đồng phản ánh các khoản chi về hoạt động tài 

chính như: chi hoàn trả các khoản vay, chi các hoạt động tài chính khác gần 94 tỷ; trong khi số tiền thu về hoạt 

động tài chính bằng 29 tỷ đồng chủ yếu là thu từ khoản đi vay lại của địa phương. 
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các nguồn cung cấp số liệu khác nhau vì vậy có một số điểm khác biệt 

giữa các chỉ tiêu số liệu. Khác với báo cáo quyết toán NSNN tỉnh được lập trên 

cơ sở số thực thu thực chi bằng tiền của quỹ NSNN, BCTCNN tỉnh được tổng 

hợp từ phạm vi rộng hơn, là toàn bộ khu vực Nhà nước thuộc tỉnh. Ngoài ra, 

BCTCNN còn bao gồm số liệu tài chính của các quỹ tài chính nhà nước khác 

(như: quỹ dự trữ tài chính…); số liệu thu chi sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp 

công lập không phản ánh qua thu, chi NSNN (các khoản phí được khấu trừ để 

lại cho đơn vị); giá trị tài sản kết cấu hạ tầng và bất động sản khác thuộc khu 

vực Nhà nước của tỉnh Lạng Sơn... BCTCNN tỉnh không chỉ dựa trên số liệu kế 

toán thực thu, chi bằng tiền (kế toán tiền mặt), mà còn dựa trên số liệu kế toán 

theo nguyên tắc doanh thu và chi phí được ghi nhận ngay từ khi khu vực Nhà 

nước phát sinh các quyền và nghĩa vụ tài chính với các đối tượng liên quan (kế 

toán dồn tích). Một số khác biệt trọng yếu giữa các chỉ tiêu như sau: 

5.1. Khác biệt giữa số liệu doanh thu thuộc NSNN và số quyết toán thu 

NSNN 2020 

Tổng thu Ngân sách địa phương trên Báo cáo quyết toán NSNN là 22.274 

tỷ đồng, thu thuộc NSNN trên BCTCNN là 11.896 tỷ đồng thấp hơn Báo cáo 

quyết toán 10.378 tỷ đồng. Chênh lệch tại một số chỉ tiêu trọng yếu sau: 

Đơn vị: tỷ đồng 

S 

TT 
Nội dung 

BCTC 

NN 

Báo cáo 

quyết toán 

Chênh 

lệch 
Nguyên nhân 

1 

Thuế thu 

nhập cá 

nhân 88 94 -6 

Số thu trên Báo cáo quyết toán là số 

thực thu trong năm 2020 (trong đó 

gồm số thực thu theo thông báo, tờ 

khai, Quyết định của cơ quan thu 

trong năm 2020 và cả số phải thu 

của những năm trước nhưng đến 

năm 2020 mới nộp vào NSNN). 

Trong khi doanh thu trên BCTCNN 

gồm số thực thu và số phải thu theo 

thông báo, tờ khai, Quyết định của 

cơ quan thu trong năm 2020 (không 

bao gồm khoản thu của những năm 

trước). Trong năm 2020, những sắc 

thuế và khoản phí và lệ phí này có số 

phải thu của những năm trước nộp 

vào ngân sách lớn hơn số phải thu 

theo tờ khai, thông báo, quyết định 

của cơ quan thu trong năm 2020 

chưa được nộp vào ngân sách. 

2 

Thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 44 93 -49 

3 
Thu tiền sử 

dụng đất 
605 807 -202 

4 
Doanh thu 

về phí 
461 493 -32 
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S 

TT 
Nội dung 

BCTC 

NN 

Báo cáo 

quyết toán 

Chênh 

lệch 
Nguyên nhân 

5 
Doanh thu 

về lệ phí 
122 185 -63 

Riêng Thuế thu nhập cá nhân có đặc 

thù là nộp thừa trong năm và được 

thể hiện trong số thu của báo cáo 

quyết toán NSNN năm 2020 

6 
Thuế tài 

nguyên 
183 176 7 

Trong năm 2020, những sắc thuế và 

khoản phí và lệ phí này có số phải 

thu của những năm trước nộp vào 

ngân sách nhỏ hơn số phải thu theo 

tờ khai, thông báo, quyết định của cơ 

quan thu trong năm 2020 chưa được 

nộp vào ngân sách. 

Đối với thuế giá trị gia tăng: người 

nộp thuế được gia hạn nộp thuế và 

tiền thuê đất theo Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 

của Chính phủ. Nên số đã thực nộp 

vào NSNN nhỏ hơn số phải thu theo 

tờ khai của cơ quan thu. 

7 

Thuế sử 

dụng đất phi 

nông nghiệp 

8 5 3 

8 
Thuế giá trị 

gia tăng 
546 528 18 

9 
Thu chuyển 

nguồn 
 1.343 -1.343 

Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang không ghi nhận vào 

doanh thu NSNN trên BCTCNN 

10 Thu kết dư  380 -380 

Thu kết dư chuyển sang không ghi 

nhận vào doanh thu NSNN trên 

BCTCNN 

11 

Thu chuyển 

giao ngân 

sách huyện, 

xã 

 8.272 -8.272 

Đây là giao dịch nội bộ bị loại trừ 

nội bộ khi tổng hợp BCTTNN tỉnh 

12 

Thu từ ngân 

sách cấp 

dưới nộp lên 

 55 -55 

Đây là khoản thu đã ghi nhận vào 

năm trước nên không ghi nhận vào 

doanh thu NSNN trên BCTCNN 

 

5.2. Khác biệt giữa số chi phí từ nguồn NSNN 2020 và số quyết toán chi 

NSNN 2020 

Chi từ nguồn NSNN trên báo cáo quyết toán NSNN là 22.204 tỷ đồng, chi 

trên BCTCNN là 9.145 tỷ đồng thấp hơn báo cáo quyết toán 13.059 tỷ đồng do 
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một số nội dung trọng yếu không thể hiện trên BCTCNN chỉ thể hiện trong báo 

cáo quyết toán ngân sách tỉnh. Cụ thể như sau:  

Đơn vị: tỷ đồng 

S 

TT 
Nội dung 

BC 

TCNN 

Báo cáo 

quyết toán 

Chênh 

lệch 
Nguyên nhân 

1 Chi đầu tư 

phát triền 

 3.068 -3.068 Do chi đầu tư và chi mua sắm 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 

2 Chi mua sắm 

tài sản cố 

định bằng 

nguồn chi 

thường 

xuyên 

 1.526 -1.526 

3 Chi chuyển 

giao Ngân 

sách 

 8.272 -8.272 Đây là giao dịch nội bộ bị loại trừ 

nội bộ khi tổng hợp BCTTNN tỉnh 

4 Chi nộp ngân 

sách cấp trên 

 55 -55 Đây là khoản chi đã được ghi nhận 

tại ngân sách cấp trên vào năm trước 

nên không ghi nhận lại trên 

BCTCNN năm 2020 

5 Cấp vốn điều 

lệ cho các 

quỹ, quỹ phát 

triển đất… 

 138 -138 

 

Báo cáo quyết toán tổng hợp số chi 

trên tuy nhiên không tổng hợp trên 

BCTCNN. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

 BCTCNN tỉnh Lạng Sơn năm 2020 cung cấp thông tin 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 của địa phương. Qua BCTCNN tỉnh, thông tin tài 

chính nhà nước được minh bạch hóa, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài 

chính hiện đại, hướng đến phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán công 

quốc tế. 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. Từ đó, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, kiểm tra, giám sát hoạt 

động tài chính nhà nước cũng như phân tích khả năng tài chính của địa phương 

để đưa ra các giải pháp quản lý sử dụng có hiệu quả. Trong đó: 

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

của Nhà nước của tỉnh tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 53.305 tỷ đồng; nguồn 

hình thành tài sản gồm tổng nguồn vốn của Nhà nước là 52.378 tỷ đồng, tổng nợ 

của Nhà nước phải trả là  927 tỷ đồng. Số thặng dư lũy kế là 41.458 tỷ đồng cho 
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thấy đây là 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 là căn cứ cho 

việc lập kế hoạch tài chính nhà nước trong các năm tiếp theo. 

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

tài chính năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn đến 31/12/2020 là 12.789 tỷ đồng, tổng chi 

phí là 9.970 tỷ đồng, giá trị thặng dư là 2.819 tỷ đồng, giảm 1.217 tỷ đồng so với 

năm 2019. Do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều hoạt động kinh tế bị ngừng trệ hoặc 

sụt giảm khiến thu NSNN bị ảnh hưởng, trong khi đó nhu cầu chi tiêu cho công 

tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả của dịch bệnh tăng cao nên giá trị thặng 

dư năm 2020 giảm đáng kể so với năm 2019. Tuy nhiên số thặng dư vẫn đạt khá 

cao là kết quả tích cực 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 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. Lưu chuyển tiền thuần cuối năm 2020 là 661 tỷ đồng. 

 Số liệu trên BCTCNN năm 2020 được phản ánh đầy đủ hơn các năm 

trước, bao gồm: giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giá trị tài 

sản kết cấu hạ tầng của các công trình nước sạch thuộc địa phương quản lý, do 

phần giá trị tài sản đã được cập nhật và đánh giá đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản công năm 2020 (số liệu này không được phản ánh trên BCTCNN 

năm 2019); Đối với một số cơ quan, đơn vị đang áp dụng chế độ kế toán đặc 

thù như UBND xã, đơn vị chủ đầu tư, BCTCNN đã phản ánh được đầy đủ số 

liệu theo hướng dẫn tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 

2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, 

Thông tư Số 79/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư 

công (các năm trước đối với các đơn vị này BCTCNN chỉ thực hiện tổng hợp 

chỉ tiêu tài sản thuần). 

2. Một số hạn chế, tồn tại  

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 

cơ cấu nguồn thu không ổn định còn chiếm tỷ trọng lớn như nguồn thu tiền sử 

dụng đất (năm 2020 là 605 tỷ đồng chiếm 63,35% doanh thu từ thuế), phí sử 

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

vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (năm 2020 là 393 tỷ đồng, chiếm 

67,7% doanh thu phí, lệ phí), thể hiện tính bền vững chưa cao, tỉnh phải thực 

hiện các biện pháp xử lý hụt thu, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 đang diễn 

ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và 

người dân, làm tác động lớn đến tình hình tài chính của đất nước nói chung và 

tỉnh Lạng Sơn nói riêng.  

Chi phí cho hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao, chi cho đầu 

tư phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong cơ cấu chi từ NSNN, các khoản 
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chi cho con người chiếm hơn 50%. Đối với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền gần 

2.706 tỷ đồng thì có gần 40 tỷ đồng tiền mặt. Tuy số dư tiền mặt chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong chỉ tiêu tiền và tương đương tiền (chỉ bằng 1,46%). Nhưng tại một số 

đơn vị số dư tiền mặt lớn điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. 

BCTCNN tỉnh năm 2020 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.  

Đối với số vốn đầu tư tại tại các doanh nghiệp gần 933 tỷ đồng, tuy nhiên 

chủ yếu là tại các doanh nghiệp nhà nước để thực hiện nhiệm vụ công ích, 

không phải đầu tư để hoạt động sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, do 

vậy số thu về cổ tức và lợi nhuận của các doanh nghiệp này mới chỉ có hơn 2,3 

tỷ đồng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trên tổng số vốn nhà nước nắm giữ (0,25%). 

BCTCNN tỉnh năm 2020 đã được cập nhật bổ sung thêm tài sản kết cấu 

hạ tầng các công trình nước sạch và một phần tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ giao địa phương quản lý tại chỉ tiêu tổng tài sản của Nhà nước. Tuy 

nhiên do chưa có văn bản hướng dẫn đối với một số loại tài sản nên các sở, ban 

ngành của tỉnh chưa tổng hợp được tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, thủy 

lợi, đường thủy nội địa...; giá trị đất đai chưa giao quyền sử dụng; tài sản có giá 

trị lịch sử, văn hóa như cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di 

tích lịch sử được sếp hạng; tài sản nhà nước khác như: tài sản hạ tầng văn hóa, 

thể thao, du lịch, chợ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… 

BCTCNN là loại hình báo cáo mới được xây dựng để phù hợp với thông 

lệ quốc tế, vì vậy là nghiệp vụ khó đối với các cơ quan quản lý, đơn vị dự toán, 

các cơ quan tổng hợp trong việc lập, phân tích số liệu tài chính nhà nước. Bên 

cạnh đó, phạm vi của BCTCNN rất rộng, số liệu được tổng hợp từ nhiều đơn vị 

với nhiều chế độ kế toán nhà nước, loại hình đơn vị sử dụng NSNN khác nhau.  

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI 

CHÍNH NHÀ NƯỚC NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

1. Giải pháp về công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh 

- 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, nuôi 

dưỡng các khoản thu từ thuế. Tăng cường và 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. 

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. Tổ chức 

thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, 

thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định; khẩn trương xử lý theo chế 

độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm 
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nộp và các khoản thuế được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến 

nghị thu vào NSNN. 

 Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần 

kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân 

sách ổn định, vững chắc.  

 Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, 

tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không 

còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung NSNN; tăng cường khai 

thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (đất đai, tài nguyên, tài sản khu vực sự 

nghiệp công, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông...) đặc biệt là khai thác vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật. 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Các cơ quan chức năng cần 

phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu 

thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận 

thuế. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn 

đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt 

chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật. 

- Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, đẩy 

mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, 

siết chặt kỷ cương kỷ luật ngân sách.  

 Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, dành 

nguồn cho đầu tư phát triển để tạo nguồn thặng dư tăng thêm cho những năm 

tiếp theo. 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; 

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

triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên ngay từ khâu phân bổ dự toán, 

nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, 

tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy nhanh 

việc giải ngân vốn đầu tư công, tiết kiệm các chi phí tài chính, giảm tỷ lệ xây 

dựng cơ bản dở dang để nhanh chóng đưa công trình xây dựng cơ bản đi vào sử 

dụng, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn tổ 

chức bộ máy theo đúng Nghị quyết mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Tiếp tục 

thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phòng 

chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và có nguồn gốc từ 

NSNN; Cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, 

đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm xây dựng nền hành chính hiện đại, 
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thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên tất cả các 

lĩnh vực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch việc sử 

dụng NSNN, đảm bảo chi NSNN theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi và quy định pháp luật. Xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý ngân sách 

và tài sản của Nhà nước. 

- Xem xét đánh giá hiệu quả đầu tư của khoản vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp, mở rộng các lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra giải pháp 

quản lý để nâng cao số thu về cổ tức và lợi nhuận thu nộp của các doanh nghiệp 

vào NSNN.  

- 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; công khai, minh bạch tài chính.  

2. Giải pháp về công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước  

- Chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ 

động rà soát tài sản của Nhà nước (bao gồm tài sản hạ tầng đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa, đường hàng không, tài sản hạ tầng khác…; tài sản cố định 

đặc thù là cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử 

được sếp hạng…), đảm bảo thực hiện theo dõi, hạch toán kế toán đầy đủ, chính 

xác và tổng hợp thông tin, phân tích đánh giá biến động để tổng hợp trên 

BCTCNN. 

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn chủ động khai thác số liệu trên hệ 

thống Tổng kế toán nhà nước, kết xuất các chỉ tiêu báo cáo chi tiết từng đơn vị 

làm cơ sở cho việc phân tích số liệu được thuận lợi, sát với thực trạng quản lý tài 

chính tại địa phương. 

- Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong lập BCCCTTTC đảm bảo số liệu 

phản ánh trung thực mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo tính đúng đắn, 

tính cân đối theo quy định; tăng cường công tác học tập nghiệp vụ, nghiên cứu 

các văn bản hướng dẫn về chế độ kế toán, lập BCTCNN nhằm đảm bảo chất 

lượng và thời gian. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường trực HĐND tỉnh;    
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);                                                                
- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(MTH).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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