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BÁO CÁO  

 Thẩm tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020 

 

                Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

227/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm 

tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Điện Biên Năm 2020, trên cơ sở Báo cáo số 

391/BC-UBND, ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, ý kiến tham gia tại 

phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh các nội dung 

thẩm tra, cụ thể như sau:  

1. Về căn cứ pháp lý và bố cục của báo cáo 

- Căn cứ pháp lý: căn cứ tại khoản 2, điều 9 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, 

ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nhước
1
; Thông tư số 

133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài 

chính nhà nước
2
, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND là phù hợp với quy định 

- Báo cáo của UBNĐ tỉnh đảm bảo về bố cục, bảng biểu theo quy định tại 

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, ngày 14/3/2017 của Chính phủ. 

2. Về tình hình tài chính nhà nước và kết quả hoạt động tài chính nhà 

nước tỉnh năm 2020 

2.1. Về tài sản, công nợ và nguồn vốn của tỉnh năm 2020 

- Tổng tài sản thuộc phạm vi quản lý của nhà nước ở tỉnh tại thời điểm 

31/12/2020 là 43.764 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2019 (43.229 tỷ đồng), tăng 

535 tỷ đồng tương đương tăng 1,23% so với năm 2019, bao gồm: tài sản ngắn hạn 

là 3.262 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 40.502 tỷ đồng. 

- Tổng công nợ nhà nước tại thời điểm 31/12/2020 là 882 tỷ đồng tăng   

118 tỷ đồng (tương đương 15% tổng nợ phải trả) so với thời điểm 31/12/2019 (là 

764 tỷ đồng), trong đó: nợ phải trả ngắn hạn là 784 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn 

của Nhà nước là 98 tỷ đồng. 

- Tổng nguồn vốn của Nhà nước tại thời điểm 31/12/2020 là 42.883 tỷ 

đồng, tăng 418 tỷ đồng (tương đương tăng 1%) so với thời điểm 31/12/2019 (là 

42.465 tỷ đồng). 

2.2. Về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của tỉnh năm 2020 

                                           
1
 Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước, trình UBND 

tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh và gửi Kho bạc Nhà nước để lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc. 
2
 Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, xin ý kiến Sở Tài chính bằng văn bản (thời hạn 

trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xin ý kiến), trình UBND cấp tỉnh để báo cáo HĐND cấp tỉnh. 
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- Tổng thu nhập của Nhà nước thời điểm 31/12/2020: 11.292 tỷ đồng, tăng 

667 tỷ đồng (tăng 6%) so với năm 2019 (10.625 tỷ đồng). 

- Tổng chi phí của Nhà nước tại thời điểm 31/12/2020:  9.493 tỷ đồng, tăng 

1.258 tỷ đồng (tăng 15%) so với năm 2019. 

- Thặng dư tài chính của Nhà nước năm 2020 là 1.798 tỷ đồng. 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách:  

Qua thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Báo cáo tài chính nhà nước 

tỉnh Điện Biên năm 2020 được lập trên cơ sở của quy định của Luật Kế toán năm 

2015, báo cáo đã tổng hợp và thuyết minh đầy đủ các số liệu về hiện trạng và tình 

hình sử dụng các nguồn lực nhà nước của tỉnh về tài sản công, công nợ, nguồn 

vốn của nhà nước, xác định tổng thu nhập, tổng chi phí và thặng dư năm 2020, 

qua đó cung cấp thêm 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, giúp cho công tác quản lý, điều hành tài chính của tỉnh hiệu quả hơn. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với báo cáo tài chính nhà nước tỉnh 

năm 2020 theo nội dung trình của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh trong thời 

gian tới cần tăng cường các giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, 

tiết kiệm các chi phí tài chính, sớm hoàn thành các công trình, dự án, phát huy 

hiệu quả sau đầu tư.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Báo cáo tài 

chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020. Kính trình HĐND./. 

Nơi nhận: 
  - TT.HĐND tỉnh;  

  - UBND tỉnh; 

  - UBMTTQ VN tỉnh; 

  - Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

  - Các Ban HĐND tỉnh; 

  - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Phòng CT HĐND; 

  - Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH  

TRƯỞNG BAN 
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