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BAO CÁO 
V Báo cáo tài chInh nhà niróc tinh Quãng Tr näm 2021 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII- K' hçp thir 13 

Thirc hin Lut K toán 2015, UBND tinh 1p Báo cáo tâi chinh nhà nuOc 
nàm tài chInh 2021 tinh Quâng Trj gôm mt so ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Báo cáo tlnh hInh tài chinh nhà nu*c: 
1.1. Tng tài san: 29.357.365 triu dng 

Trong do: - Tài san ng&n hn: 6.667.460 triu dng 

- Tài san dài han: 22.689.905 triu dông 

1.2. Nq phái trá: 900.750 triu dông 

1.3. Tngngunvin: 28.456.615 triudng 

Trong do: - Ngutn vn hInh thành tài san: 5.8 16.201 triu dông 

- Thtng dulthâm hiit lüy k: 22.248.590 triu dng 

- Nguôn vin khác: 391.824 triu dng 

2. Báo cáo Kt qua hoit dng tài chInh nhà nu'&c: 

2.1. Tngthunhp: 

Trong do: - Doanh thu thuc NSNN: 

- Doanh thu không thuc NSNN: 

2.2. Tong chi phi: 

Trong do: - Chi phi tü nguôn NSNN: 

- Chi phi tr ngun ngoài NSNN: 

2.3. Thng du trong näm: 

3. Báo cáo Luu chuyn tin t: 

3.1. Liru chuyn tin thu.n tü hoat dng chü yêu: 

3.2. Li.ru chuyn tin thun tü hoat dng dâu tu: 

3.3. Luu chuyn tin thun tir hoat dng tài chInh: 

3.4. Luu chuyn tin thun trong kS': 

3.5. Tin và các khoãn tucmg di.rxng tin du k: 
3.6. Anh hiRing cüa chênh 1ch t)' giá: 
3.7. Tin và các khoân tucmg discing tin cui ks':  

15.093.214 triu dng 

9.539.429 triu dng 

5.553.785 triu dông 

6.440.534 triu dông 

5.509.755 triu dng 

30.779 triu dng 

8.652.679 triu dông 

5.264.579 triu dng 

-3.3 17.909 triu dng 

23.579 triu dng 

1.970.248 triu dng 

3.114.628 triu dng 
-262 triu dng 

5.084.614 triu dông 
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4.Thuyt minh Báo cáo tài chinh nhã nu*c: 
Phn thuy& minE nêu mOt  sé, cac ni dung lien quan ct lam rô hm v 

tInh hlnh kinh té xã hi, cac nguyen tàc, phucing pháp kê toán, tong hqp so 

1iu. . . (Co Phii biêu kern theo) 

UBND tinh kInh báo cáo Hi dng than dan tinE khóa VIII k' hcp thir 13  ./.,1 

Noi nll?in: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- S& Tài chInh; 
- KBNN tinh; 
- Li.ru: VT, TCTM. 

Vô Van Hung 



T MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

\ '/j 
Näm .  i'ià(.Aâu thirc hin Kê hoach phát triên kinh té - xä hi 5 

nam 202 1-2025, '- cnh nhirng yeu to thuan lçn co ban, tinh Quang Tr van 
con nhieu khó khan, thách thrc, nht là hu qua nng nê cüa trn lQ ljch si'r cuôi 
nàm 2020 và ánh hu&ng tiêu circ cüa di djch Covid-19. Quán trit phung 
châm cüa ChInh phü là "Doàn kêt, kj" cwo'ng, dói mó'i, sang tgo, khát vçrng phát 
trién" và chü dê dâ duqc Ban Thu?mg vi Tinh üy xác djnh là "Trách nhim, kj' 
citong - thu hat dâu tu - (go dà phát triên "; ngay tr dâu näm, UBND tinh dã tp 
trung chi dao  triên khai thrc hin dông b, quyêt 1it, hiu qua các mvc  tiêu, 
nhim vi dã dê ra', chU dng xây dmg các kjch bàn, giâi pháp2; tp trung thirc 
hin "miic tiêu kép"; vira ixu tiên 0 müc cao nhât cho cong tác phOng chông djch 
Covid-19; vtra duy trI, phiic hôi, phát triên kinh tê - xã hi. 

Dtthi sir quan tam chi dao  kjp th&i cüa Dãng, ChInh phü; sr lãnh dao  sâu 
sat, toàn din, thông nhât cüa Tinh ày; sir giám sat chat chê cüa 1-IDND tinh; s1r 
no lirc và quyêt tam cao cüa ca h thông chInh trj, sir dông thun cüa các tang 
1p nhan dan và dóng gop cUa cong dông doanh nghip, tInh hinh kinh tê - xä 
hi và quôc phOng - an ninh näm 2021 cüa tinh dã dat  drc nhiêu két qua quan 
trçng. 

Nn kinh t tip tiic phiic hi và phát trin, các chi tiêu v kinh t tang cao 
so vâi nám 2020; uâc th%rc hin cã näm 2021, dA thirc hin hoàn thành 20/24 clii 
tiêu kinh tê - xã hi chü yéu, trong do có 7 chi tiêu th?c hin vi.rqt kê hoach dê 
ra3. Tong san phâm trên dja bàn nàm 2021 (GSS2O1O) hOc tang 6,5% so vâi 
näm 2O2O; GRDP bmnh quân dâu nguOi näm 2021 dat  56,8 triu dông. Ca câu 
kinh tê tiêp tiic chuyên djch dung huOng, các tiêm nàng, lqi the tirng bhthc dirqc 
phát huy và dóng gop ngày càng nhiêu han vào tang trithng. 

Tng thu NSNN trên dja bàn: 5.5 16.789,10 triu dông, dat  193% dr toán 
Trung ucmg, trong do: 

- Thu ni dja 4.075.273,67 triu dng dt 171% dir toán Trung 1.rang tisang 
1rng so tAng thu là 1.694.173,67 triu dông. Trong do, thu ngân sách dja phuang 
huOng: 3.678.285,55 triu dng, dat  182% dir toán Trung 1.wng, thong duang sO 

'Nghj quyt O1INQ-CP ngay 01/01/2021 cüa ChInh phU v nhim vii, giái pháp chü yu thi,rc hin k hoch phát 
triên kinh té - xà hOi  và dir toán näm 2021 và Nghj quyêt O2INQ-CP ngày 01/01/202 1 cüa Chinh phü ye tiêp tiic 
thrc hin nhQng nhiém vii, giãi pháp chñ yéu cái thin môi tnring kinh doanh và nãng cao nàng Ic canh tranh 
quôc gia näm 2021; 
2 K hoach then khai thc hin Két Iun s 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cüa Tinh üy và Nghj quyét so 
83/20201NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh ye ké hoch phát trin kinh t - xa hOi  nAm 2021; Quyét 
djnh so 2818/QD-UBND ngày 30/9/202 1 ban hành Ke hoch hành dng cüa UBND tinh thirc hin Chirong trinh 
hành dng so 21-CTHD/TU ngày 17/8/202 1 cUa Tinh üy v thrc hiên Ngh quyêt D?i  hi Dãng b tinh lAn thr 
XVII; Chi thj s 03/CT-UBND ye dAy mnh thirc hin và giài ngân vn dâu ttr cong nAm 2021; Quyêt djnh sO 
2203/QD-UBND ngày 20/8/2021 ban hãnh KA hoach thirc hin nhim vii phát trin kinh té -  xâ hi các tháng 
cui nàm theo Nghj quyét so 75fNQ-CP ngày 14/7/2021 cOa Chinh phU, Két luân s 141-KL/TUcUa Tinh Oy 
ngày 14/7/2021 và Nghj quyét so 90/20211NQ-HDND ngày 16/7/202 1 cUa HDND tinh. 

Tang vn dAu nr toàn xà hi, Thu ngân sách trén dia bàn, San Iucrng hang thc cO h?t,  Trng rrng tp trung, 
T I ngirâi dan tham gia b hiAm y tA, T I h gia dInh nOng thOn sr dung nuàc hçip v sinh, S doanh nghip 
thành lap mài. 

Trong dO: Khu vi,rc NOng, lam nghip Va thusãn tang 3,02%, Khu vijc Cong nghip Va Xây dirng tang 
14,75%, Khu vrc Dich  v,,i tang 3,66%, Thue san pham tnr trcl cap san pham tang 8,18/0. 

!NH KJNH TE, xA HO! 



tang thu là 1.655.725,55 triu dng. Nu loai trr khoãn thu tin sü diing d.t, thu 
x so kiên thiêt,...ngân sách dja phung hu&ng là 2.325.989,96 triu 
dông/1 .482.560 triu dông, dat  157% dr toán. 

- Thu thu xut nhp khu, thu tiêu thi d.c bit và thu VAT hang nh.p 
khâu: 1.429.752,15 triu dông, dat  298% dir toán. Trong do: 

+ Thuê GTGT hang nhtp khu: 1.322.361,33 triu dông, dat  367% dir toán. 

+ Thuê xuât khâu: 53.725,99 triu dông, dat 54% dii toán. 

+ Thus nhâp khu: 35.785,47 triu dông, dat  179% dir toán. 

+ Thu khác: 17.879,36 triu dng, phát sinh ngoài dir toán. 

Tng chi ngãn sách dja phtrng báo cáo 15.877.490,93 triu dng sau khi 
trü chi bô sung ngân sách cap dithi: 4.09 1.264,04 triu dông thI tong chi ngân 
sách dja phuong 11.786.226,89 triu dông, tang 38% so vâi dir toán trung irong 
giao, tang 29% so vâi dr toán HIDND tinh giao. Chi tiêt các khoán chi nhu sau: 

- Tng chi can di ngân sách dja phucing: 11.282.692,45 triu dng bao 
gôm chi thirc hin Chuang trInh miic tiêu Quôc gia, nhirn v1i, chi chuyên nguôn 
dat 132% dir toán Trung rnmg. Nêu ba1  trü so chi chuyên nguôn sang nàm sau 
thrc hin thI tong chi can clôi ngân sách dja phi.nmg là 8.64 1.627,90 triu dông, 
dat 101% so vâi dir toán Trung uang và dat  94% dir toán HDND tinh giao. 

- Chi chuyn giao: 4.09 1.264,04 triu dng. 

- Chi np trá ngân sách cp trên: 47 1.455,54 triu dng, trong do; Ngân 
sách cap tinh np trã ngân sách trung 1.rong: 367.490,54 triu dông; ngân sách 
cap huyn np trá ngân sách tinh: 93.345,52 triu dông; ngân sách xä np trà 
ngân sách huyn: 10.6 19,48 triu dông 

II. KY BAO CAO, IJO'N V TIEN T SU DUNG  E BÁO CÁO 

Báo cáo tài chInh nhà nuc tinh 1p theo k' k toán nàm, tInh tü ngày 01 
tháng0l dên3l tháng 12 nàm 2021. 

Dan vj tin t: Vit Nam dông (VND) 

III. CHUN MUC KE TOAN/CHE BQ KE TOAN AP DUNG 

Các Co quan, dan vj trong pham vi 1p Báo cáo tài chInh tuân thu quy 
djnh cüa Lu.t và các van bàn hufcng dan chê d kê toán theo linh v1rc phñ hqp 
vâidanvj: 

- Lut K toán s 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 nàm 2015; 

- Nghj djnh s 25/2017/ND-CP ngày 14/3/2017 v vic triên khai 1p Báo 
cáo tài chInh nhà nrc (BCTCNN); 

- Thông tix s 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 cüa B Tài chInh v 
vic hithng dn 1p  Báo cáo tài chInh nhà ntnc; 

- Thông tu 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 cüa B Tài chInh sfra di, 
bô sung mt so diêu cüa Thông tr 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 cüa B 
Tài chInh hrng dan 1p Báo cáo tài chInh nhà nuóc; 



- Thông tu so 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 cUa BO Tài chInh ye 
htthng dn ché d kê toán hành chInh, sir nghip; 

- Thông tu s 99/2018/TT-BTC ngày 1/11/20 18 cüa B Tài chInh v vic 
huóng dn 1p báo cáo tài chInh tong hçvp cüa don vi kê toán nba nuàc là don vj 
kê toán cap trên; 

- Thông tu 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 cüa B Tài chInh huâng dn 
chê dt kê toán áp dicing cho ban quán 1 dj an sir diing von dâu tu công; 

- Thông tu 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/20 19 cüa B Tài chInh huàng dan 
chê d ké toán ngân sách và tài chInh xà. 

iv. CAC CHNH SACH KE TOAN AP DUNG  CHO CAC 1UIOAN MUC 
TREN BAO CÁO TA! CHINH 

1. Nguyen tc thyc hin hçip nht báo cáo tài chInh nhà ntr&c 

1.1. Báo cáo tài chInh nhà nuóc tinh tng hqp tü Báo cáo tài chInh cüa Co 
quan nhà nuOc, don vj s11 nghip cong lip, tO chtrc kinh tê và các don vj có lien 
quan khác thuc khu virc nhà nuâc trên phm vi tinh Quàng Tn theo danh sách 
thrçic các Co quan tài chInh trén dja bàn cung cap, trong do: 

- Không tng hçp Báo cáo tái chInh cüa các dcm vi vào Báo cáo tài chInh 
nha nuc tinh, gOm: Cac to chrc chInh trj xã hi - nghê nghip, tO chirc xã hi, 
to chüc xã hi - nghê nghip (ngoai Dãng Cong san Vit Nam và 06 to chi'rc 
chInh trj - xã hi gôm M.t trn To quôc Vit Nam; Doàn thanh niên cong  san 
Ho ChI Minh; Hi Lien hip phii nü Vit Nam; Hi Nông dan Vit Nam; Hi 
Cru chiên binh Vit Nam; Cong doàn Vit Nam). 

- Tnghçp Báo cáo tài chInh cüa các don vj vào Báo cáo tài chinh nhà 
ntric tinh, gOm: 

+ Báo cáo cung cp thông tin tài chInh (CCTTTC) cüa Si Tài chInh. 

+ Báo cáo CCTTTC cUa co quan thu trên dja bàn. 

+ Báo cáo CCTTTC cüa cac don vj Kho bac  Nba nuOc (KBNN) trên dja 
bàn. 

+ Doanh nghip CO VÔfl nba nuàc do dja phuong quàn 1: Chi tng hçip s 
von gop cOa nhà rnthc ti các doanh nghip. 

+ Báo cáo CCTTTC v tài san kt c.0 ha tAng duc giao quân 1 cüa S 
Giao thông vn tâi, Sâ Nông nghip và phát triên nông thôn, UBND các huyn. 

+ Don vj áp diing ch di k toán theo 99/2018/TT-BTC ngày 1/1 1/20 18 
cüa B Tài chInh. 

+ Don vi áp diing ch dO k toán theo Thông tu s 107/2017/ TT-BTC 
ngày 10/10/20 17 cCia BO Tài chInh. 

+ Don vj áp dung ch d k toán theo Thông ttr sO 79/2019/ TT-BTC ngây 
14/11/20 19 cüa BO Tài chinh. 

+ Don vj áp diing ch dO k toán theo Thông tu 70/2019/TT-BTC ngày 
03/10/2019 cüa Bô Tài chInh. 



- Näm 2021, KBNN Quáng Tn tng hqp và l.p BCTCNN tü Báo cáo tài 
chInh cüa 776 dcm vi dir toán cap I ngân sách tinh, don vj dir toán cap i ngãn 
sách huyn, Ciic Thuê và các Chi c11c Thuê, KBNN Quãng Trj và các KBNN 
huyn, Sr Tài chInh, TJBND huyn và các Si ngânh lien quan tài san két câu ha 
tang, tâi san cô djnh dc thu cap tinh. 

1.2. Các giao djch ni b sau day thrcic Ioai  trir trên Báo cáo tài chInh nhà 
nrnc tinh. 

- B sung can di ngân sách; b sung có mtc tiêu, thu hi, hoàn trá kinh 
phI gia ngãn sách cap tinh, ngân sách cap huyn và ngân sách cap xã. 

- Chi, tam  i'rng kinh phi hoat dng; chi, tam  mg, ng tnr&c kinh phi 
chuang trInh dir an, kinh phi dâu tu xay dmg ca bàn... cho các ca quan, dan vj, 
to chirc thuc ngân sách cap tinh, ngân sách cap huyn. 

- Giao djch ni b gitta các ca quan, don vj, t chirc thuc cüng pham vi 
lap Báo cáo tài chInh nhà nixâc tinh. 

2. Nguyen tc ghi nhn các khoán tin và tung throng tin 

Chi tiêu nay phán ánh toàn b giá trj tin và các khoãn tuccng duong tin 
cüa Nhà nuc trén phm vi tinh tai  thôri diem két thüc nãm báo cáo. 

S 1iu chi tiêu nay duçic tng hçip t1r các chi tiêu: "Tin và các khoãn 
tuclng duong tiên" trén Báo cáo tài chInh cüa các don vj d%r toán cap I và "Tiên 
cüa Qu Ngân sách Nhà nuâc, tiên cüa Qu5 Dr trü tài chInh" trên Báo cáo cung 
cap thông tin cüa KBNN cap tinh, huyn. 

3. Nguyen tc ghi nhn các khoãn du tir 

3.1 .Du tu tài chinh ng.n han 

Day là chi tiêu phân ánh tng giá gc các khoãn du ti' tài chInh cüa Nhà 
nuOc trên phm vi tinh có thi han  thu hôi ttr 12 tháng trâ xuông tai  thñ diem 
ket thüc narn báo cáo nhi.r: tiên gtri có kS' han, dâu t'.r trái phiéu... Chi tiêu nay 
không bao gôm các khoán dâu tu tài chInh ngàn han  phát sinh tr các giao djch 
nOi bO cUa các don vj trong phm vi l.p  báo cáo. 

3.2. Du ti.r tài chInh dài han 

Day là chi tiêu tng hqp phân ánh thng giá trj gôc các khoán du tu dài han 
cüa Nhà nuc trên phm vi tinh có thi han  thu hôi trén 12 tháng tai  thi diem 
kêt thüc näm báo cáo. Trong do: 

- Vn nba nuc tai  các doanh nghip: Chi tiêu nay phân ánh gia tn các 
khoân dâu tu, gop vOn, von cüa Nba nuâc tai  các doanh nghip, ngân hang và 
cac to chüc tài chinh tai  thyi diem kêt thüc näm báo cáo. 

- S lieu cUa chi tiêu nay dugc thng hqp hi chi tiêu "Vn nhà nuâc tai  cac 
doanh nghip, ngân hang và các to chüc tài chinh do dja phuong quàn 1" trên 
Báo cáo cung cap thông tin tài chinh cüa Si Tài chInh. 

- Vn gop: Chi tiêu nay phán ánh giá trj các khoân du ti.r, gop v,n vào các 
don vj khác bang tiên ho.c bang hin 4t có th?ii gian thu hôi trên 12 tháng. 

S6 1iu cüa chi tiêu nay duçic tang hçip tü các chi tiêu "Vn gop" trên Báo 
cáo tong hcip thông tin tài chInh huyn và Bao cao cung cap thông tin tài chInh 
cüa các don vj dtr toán cap I thuc ngân sách cap tinh. 



- Du tu tài chInh dài han  khác: Chi tiêu nay phãn ánh giá trj cüa các khoán 
dau tu khac (ngoài 2 loai nêu trên) có thai han  thu hôi trên 12 tháng kê tr thai 
diem két thüc nàm báo cáo nhu: tiên gtiri có kS' han, trái phiéu. 

4. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu 
Day là chi tiêu phán ánh toàn b giá trj cüa các khoán phãi thu tai  thyi dim 

kêt thüc näm báo cáo, bao gôm: phái thu thuê, phi, 1 phi; phái thu khách hang; 
trã trithc cho ngi.r?ii ban và các khoân phãi thu khác. Chi tiêu nay không bao gôm 
các khoãn phái thu phát sinh tii các giao djch ni b. 

S lieu cüa chi tiêu nay duçcc xác djnh bang cách cong  chi tiêu "Các khoàn 
phài thu" trén Báo cáo tài chInh cüa cac dan vj dir toán cap I; Báo cáo cung cap 
thông tin tài chInh cüa ca quan Thuê. Loai tth so lieu phâi thu nti b gita the 
dan vj dij toán cap I. 

5. Nguyen tãc ghi nhn các khoãn cho vay 
Các khoán cho vay duçic ghi nhn can Cu giá trj thóa thuân, hçip dng, cam 

kêt gia ben cho vay và ben di vay. Các khoán cho vay bao gôm cho vay ngàn 
han và cho vay dài han.  Các khoân cho vay có k' han  tr 12 tháng trä xuông 
duqc phân l°a  là cho vay ngàn han.  Các khoàn cho vay có kS' han trên 12 tháng 
duc phân ba1  là cho vay dài han. 

6. Nguyen tc ghi nhn tài san c djnh 
6.1 .Tài san c djnh hru hInh 

Day là chi tiéu tng hcip phân ánh toàn b giá trj con lai  (nguyen giá tnt di 
hao mOn lüy kê và khâu hao lily kê) cüa các loai tài san cô djnh hCru hInh cüa 
Nhà nixóc trén phm vi tinh tai  thyi diem két thñc kr báo cáo và ducic chi tiêt 
theo: Tài san kêt câu ha tang; Bat dng san, nhà ci1a, thiêt bj. 

- Tài san kt c.0 ha tang: Duqc tng hçip tr báo cáo cung cp thông tin Sâ 
Nôngnghip và Phát triên nông thôn, UBND các huyn, thành phô, thj xã cung 
cap ye tài san két câu ha tang nuâc sach  nông thôn; So 1iu do Sâ Giao thông 
vn tài, UBND các huyn, thành phô, thj xã cung cap ye so lieu kiêm kê tài san 
kêt câu ha tang giao thông dung b. 

- Bt dng san, nhà cüa, thit bj: S lieu cüa chi tiêu nay dizc tong hçp tü 
giá trj cOn 'ai cüa chi tiêu "Tài san cô djnh hüu hInh" trên Báo cáo cung cap 
thông tin tài chInh cüa các dan vj dir toán câpl, các Ban quail 1 dir an sir diing 
von dâu tu công, các UBND xã, phithng, thj trân. 

6.2.Tài san cô djnh vô hInh 

Day là chi tiêu tng hçip phân ánh toàn b giá trj cOn lai  cüa các loai  tài san 
cô djnh vô hInh cüa Nhà nuc trên phm vi tinh duqc giao cho các dan vj quân 
l và sr dung tai  thii diem kêt thüc k' báo cáo. 

So 1iu cOa chi tiêu nay duqc thng hqp tr chi tiêu tisang 1ng trên trên Báo 
cáo cung cp thông tin tài chInh cOa các don vj dir toán câpl, các Ban quãn l 
dr an sTr diing von dâu tu công, các UBND xã, phu&ng, thj trân. 

7. Nguyen tc ghi nhn chi phi xãy diyng co ban d& dang 
Chi tiêu nay phãn ánh tng giá trj các chi phi lien quan dn vic mua sm 

TSCD, xây dirng ca bàn và nâng cap TSCD d& dang cuôi kS'  chua hoàn thanh 



hoc dã hoàn thành nhixng chua bàn giao diza vào sir ding tai  các dcin vi trong 
khu virc nhà nric trén phm vi tinh. 

S 1iu cüa chi tiêu nay &rçlc tng hqp tir chi tieu "Xây drng c bàn di 
dang" trén Báo cáo tài chInh cUa các don vj dir toán cap i, các Ban quàn 1 dir an 
sir diing von dâu tu công, các UBND xã, phithng, thj trân. 

8. Nguyen tàc ghi nhn các khoãn vay 

Can cü ghi nhn các khoán phãi trà bao gôm: 

- Phái trà nhà cung cp: Can c1r giá trj các khoán con nçi (chua trâ tin) nhà 
cung cap nguyen 4t lieu, hang boa, djch vi.1, TSCD, nhà thâu XDCB,... cho so 
hang hóa, djch vi, tài san dâ nhn nhi.rng chua thanh toán. 

- Nhn 1rng trin9c cüa nguii mua: Can cur khoãn tin nguii mua dã urng 
trithc nhung chuxa duqc nhn hang hóa, djch vi. 

- Các khoãn phái trà khác: Giá trj các tài san thüa chua xác djnh nguyen 
nhân, ch? giâi quyêt; các khoãn tam  thu chua xü l; các khoân cOn nq ngithi lao 
dng. 

9. Nguyen tàc ghi nhn doanh thu 

Can cur ghi than  doanh thu bao gm: 

- Doanh thu thu& Thu; phi, l phi; du thô và khI thiên nhiên; v6n gop và 
các khoán dâu tu cüa nhà nurc: can cü so thu cüa NSNN do co quan thuê quàn 
l phát sinh trong näm theo tä khai cüa nguâi np thuê, van bàn xác djnh nghia 
viu thuê cüa Co quan nba nixâc có thâm quyên sau khi dã tInh tth di khoãn giãm 
thu phát sinh trong näm báo cáo 

- Doanh thu tü vin trg không hoàn lai:  Can cur giá trj khoàn vin trçi nhn 
duorc dã hoàn thành thu tiic thanh toán vâi nba tài tri. 

- Doanh thu tt'r hoat  dng san xutt kinh doanh djch vii: Doanh thu cung cp 
djch vii duçic ghi then can cü giá trj phân djch vu phâi cung cap dA hoàn thành 
và chäc chän thu duqc lcii Ich kinh té ti'r vic cung cap djch vu và két qua cüa 
vic cung cap djch vi duqc xác djnh mt cach dáng tin cay. Doanh thu ban hang 
hóa dugc ghi thin  khi xác djnh mt cách chàc chan, chi phi lien quan duqc xác 
djnh, phân 1&n rüi ro và igi ich gän lien vâi quyên sâ hthi hang hóa dã chuyên 
giao cho ngu&i mua và khOng cOn näm gii:t quyên quân l và quyên kiêm soát 
dOi vói hang hóa. 

10. Nguyen tc ghi nhn chi phi 

Chi phi ducic ghi nhn ngay tai  thai dim phát sinh ho.c khi cO khá nàng 
tuong di chic chin sê phát sinh trong tuong lai, không phân bit dä chi tin hay 
chua. Chi phi lien quan dn hoat dng san xut, kinh doanh djch vi phài tuân 

thu nguyen tc phü hqp vâi doanh thu (khi ghi nhn mt khoãn doanh thu thI 
phâi ghi nhn mt khoãn chi phi tuang 1rng lien quan dn vic t?o  ra doanh thu 

dO). 



31/12/2021 
Doii vi:  Ddng 

31/12/2020 
31.735.236.827 

3.081.462.797.742 
1.429.942.864 

3 1.761.950.460 
5.046.696.894.942 

6.155.369.555 
0 0 

2.802.974.282 3.819.353.300 
2.802.974.282 3.819.353.300 

0 

1.993.930.210.000 

0 

1.895.185.000.000 

684.516.057.795 

699.847.932.339 

437.482.447.990 

285.743.721.458 
1.384.363.990.134 

31/12/2021 

723.226.169.448 

Don vi:  Thing 
31/12/2020 

99.936.679.970 186.047.078.938 

CAC sO L1U TREN CAC BCTC 

5.084.614.214.957 3.114.627.977.433  

Dan vi:  Ddng 
31/12/2021 31/12/2020 

1.993.930.210.000 1.895.185.000.000  
1.997.749.563.300 1.897.987.974.282  

Dan vj: Thing 
31/12/2021 31/12/2020 

Dan vi: Ddng 
01/01/2021 31/12/2021 

8.054.668.378.240 8.117.766.155.440 
2.93 1. 163.98 1.600 3.159.504.335.342 
5.123.504.396.640 4.958.261.820.098 

01/01/2021 31/12/2021 

51.335.688.068 60.353.304.829 
17.465.444.999 20.005.902.951 
33.870.243.069 40.347.401.878 

1.  
TiM 
TiM gui ti ngãn hang 
Tién dang chuyên 
Các khoãn ti.rang ducmg tiM 
Cong 

A ,. 2. Dau hr tai chinh 
Ngn hn 
CQng 
Dài h3n 
Vn nhâ nu&c tai  các DNNN, 
Cong ty CP, Cong ty TNHH 
Cong 
Tang cong dAu hr tài chInh 

3. Cic khoãn phãi thu 
Phãi thu hoat dng san xuAt kinh 
doanh djch viz 
Phãi thu khac 
Cong 

A 4. Hang ton kho 
Cong 
5. Cho vay: Không phát sinh 

6. TM san c djnh hfru hInh 
6.1 TM san k& du h tkng 

Throng bQ 

Nguyen giá 
KMu hao, hao mOn lily ká 
Giá fri cOn Iai 

KhIc (Nir&c sch tp trung) 

Nguyen giá 
Khtu hao, hao mOn lOy k 
Giá trj cOn 'a 



T6ng cong 
01/01/2021 31/12/2021 

Nguyen giá 8.106.004.066.308 8.178.119.460.269 
Kh&u hao, hao mon lily 2.948.629.426.599 3.179.510.238.293 
Giá frj cOn 1a 5.157.374.639.709 4.998.609.221.976 



6.2. Bt dng san, nhã cfra, thik hj Nhã, v4t kin tnic Phno'ng tin 4n till Khác 
Dan vi: Ddng 

Tang cong 

Nguyen giá 

01/01/202 1 5 .853.029.895.793 123.339.545.958 1.406.913 .68 1. 139 7.383.283.122.890 

Tang trong nàm 2.073.984.402.176 16.904.757.572 103.220.494.165 2. 194. 109.653 .913 

Giãm trong nàm 153.583.898.534 1.488.961.436 36.866.452.694 191.939.312.664 

3 1/12/202 1 7.773.430.399.435 138.755.342.094 1.473.267.722.610 9.385.453.464.139 

Khu hao, hao mon 1u5' k 

0 1/0 1/202 1 1.182.856.083.931 71.274. 108.58 1 589.587.137.458 1.843.717.329.970 

Tang trong näm 2.054.570.509.700 8.284.507.130 641.095.603.694 2.703.950.620.524 

Giãm trong nàm 928.3 15 .680.826 1.328.331.458 15.846.540.551 945.490.552.83 5 

3 1/12/202 1 2.309.110.912.805 78.230.284.253 1.214.836.200.601 3.602.177.397.659 

Giá trj cOn 'a 

0 1/0 1/202 1 4.670.173.811.862 52.065.437.377 817.326.543.681 5.539.565.792.920 

3 1/12/202 1 5.464.319.486.630 60.525 .057.84 1 258.431.522.009 5.783.276.066.480 

Dmz vj: Dng 



7. TM san vô hinh 
Quyn sir dyng 

dat Ban quyn Chwo'ng trInh 
A A phan mem Khác Tong cong 

Nguyen giá 

01/01/2021 1.785.737.999.807 190.000.000 12.749.166.500 4.964.469.000 1.803.641.635.307 

Tang trong nàm 1.472.391.202.213 0 9 12.117.000 233.995.000 1.473.537.314.213 

Giâm trong nàm 13.440.382.474 56.650.000 384.742.000 119.043.000 14.000817.474 

3 1/12/2021 3.244.688.819.546 133 .350.000 13 .276.54 1.500 5.079.421.000 3.263.178.132.046 

Khu hao, hao man 1u5 
kê 

01/01/2021 1.366.769.870 9.500.000 1.066.185.205 2 1.000.000 2.463.455.075 

Tang trong nàm 10.451.728.959 0 164.6 18.400 63.100.000 10.679.447.359 

Giãm trong nàm 251.204.870 9.500.000 65.070.729 14.420.000 340. 195.599 

3 1/12/202 1 11.567.293.959 0 1.165.732.876 69.680.000 12.802.706.835 

Giá trj con 1i 

0 1/0 1/202 1 1.784.371.229.937 180.500.000 11.682.981.295 4.943.469.000 1.801. 178. 180.232 

3 1/12/202 1 3.233.121.525.587 133.350.000 12.110.808.624 5.009.741.000 3.250.375.425.211 



Dan vj: Ddng 
8.Xâydyiigcobãndö'dang 31/12/2021 31/12/2020 

ChiphidAutuxaydi,rngcabãn 6.652.902.810.065 5.640.421.568.695 

CM phI mua 359.259.000 28.324.038.500 

CM phI süa chfta nãng cp tài san 7.003.061.474 3.419.249.939 

Cong 6.660.265.130.539 5.672.164.857.134 

Doiz vi:  Dng 
9.Nç 31/12/2021 31/12/2020 
NgAn h3n 0 0 
Khac 5. 146.968. 161 80.000.000 
Cong 5.146.968.161 80.000.000 
Dli h3n 0 0 

Ncr cüa chInh quyn dja phuong 128.153.850.000 109.832.560.000 

Kháe 29.955.996.072 30.027.776.080 
Cong 158.109.846.072 139.860.336.080 
T6ng cong 163.256.814.233 139.940.336.080 



10. Ngun s4n 
Ngun von hInh 

thành tài san 
Thãng din thâm 

- A hytluyke 
Nguàn v6n khác 

Don vi: E*ing 

Tng c4ng 

S duti ngày 3 1/12/2020 

DiM chinh do thay di chinh 
sach ke toan 

S6dutrInhbày1itingày 
01/01/2021 

Các khoãn diM chinh v vn 

Thng du/thãm ht trén Báo cáo 
KQHDTCNN 

Các khoán tAng/giãm k.hác 

8.426.512.200.606 

665.572.268.790 

9.092.084.469.396 

-3.339.345.908.920 

0 

-3.339.345.908.920 

13.756.394.011.879 

13.756.394.011.879 

8.492.031.398.963 

8.652.514.348.953 

-160.482.949.990 

370.050.893.508 

370.050.893.508 

21.773.055.593 

0 

21.773.055.593 

22.552.957.105.993 

665.572.268.790 

23.218.529.374.783 

5.174.458.545.636 

8.652.514.348.953 

-3.478.055.803.3 17 

s6 dtr t3i ngày 31/12/2021 5.816.201.327.395 22.248.590.410.842 391.823.949.101 28.456.615.687.338 



11. Doanh thu thuê 

TT. Khoán mvc 

2021 

Dctn vj: Dng 

2020 

1. Doanhthu thu thu nhtp Ca nhân 

2. Doanh thu thu thu nhp doanh 
nghip 
3. Doanh thu thu sü diing dt nông 
nghip 
4. Doanh thu thu tài nguyen 
5. Doanh thu thuê sü diing dat phi 
nông nghip 

6. Doanh thu thu giá trj gia tang 

7. Doanh thu thu tiêu thii dc biêt 

8. Doanh thu thuê xuât khâu 
9. Doanh thu thuê nhâp khâu 
10. Doanh thu thuê báo ye môi 
trithng 
Các 1oi doanh thu thuê khác 

18 1.252.047.179 

113.363.819.864 

11.362.500 

91.521.844.768 

6.916.389.526 

1.060.390.816.891 

142.674.096.533 

0 
0 

181.098.403 .55 1 

0 

106.822.167.215 

78.584.082.695 

135. 191.376 

73.885.276.593 

5.896.107.908 

862.408.799.237 

126.271.174.557 

0 
0 

186.755.105.406 

0 
Cong  1.777.228.780.812 1.440.757.904.987 

Don vj: Dng 

12.Doanh thu v phi, 1 phi 2021 2020 
TT. Khoán muc  

1. Doanh thu tü phi 44.070.595.759 34.406.092.085 

2. Doanh thu tir 1 phi 257.420.797.961 179.921.760.779 

Cong 301.491.393.720 214.327.852.864 

A A A 'A •A A 

13. Doanh thu ye dau tho, khi thien nhien: Khong phat srnh. 
Don vi: Dóng 

14. Doanh thu tir vn gop và các 2021 2020 
khoãn du tir cüa Nhà nithc 

TT. Khoán muc 

Cong 13.356.394.695 11.985.604.156 



195.784.850.155 32.073.341.321 

11.548.882.005 

7.189.528.361.510 

7.173.267.300 

8.116.632.988.264 

DoWn vi: Dóng 
15. Doanh thu tfrviên tro 2021 2020 

TT. Khoãn miic 
Các to chüc quOc tê 48.043.081.863 0 

Cong 48.043.081.863 0 

Dcm vi:  Dng 

16.Doanh thu khác 2021 2020 

U. Khoãn muc 

1. Thu nhp tr ban, chuyn 
nhuqng TSCD cüa Nhà rnrâc 

2. Thu nh.p tir cho thuê TSCD 
cüa nhà nizic 
3. Thu tü cp quyn khai thác 
khoán2 san 
4. Thu khác 

2.447.683.200 7.881.362.560 

Cong 7.399.309.776.870 8.163.760.959.445 
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