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             Hòa Bình,  ngày      tháng 7 năm 2021 

       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ Công văn số 5141/VPCP-KTTH ngày 28/7/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc chuẩn bị Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

5759/VPUBND-TH ngày 28/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

chuẩn bị Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021, căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao và tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính báo cáo như 

sau: 

Tính đến hết tháng 6/2021, Hoà Bình là tỉnh có số thu ngân sách nhà nước 

đạt tỷ lệ thấp nhất so với cả nước (cả nước đạt 58,2%, trong đó thu ngân sách 

trung ương đạt 54,6, thu ngân sách địa phương đạt 62,5%, tỉnh Hoà Bình đạt 

43,3%), ngoài khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì còn có 

ảnh hưởng bởi giá tính thuế của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình.  

Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước từ Công ty Thuỷ điện Hoà 

Bình được Thủ tướng Chính phủ giao là 9,5 tỷ kwh với giá tính thuế là 596 

đồng/kwh. Tuy nhiên, ngày 31/3/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 

có Công văn số 1575/EVN-TCKT thông báo giá tính thuế giá trị gia tăng áp 

dụng cho năm 2021 đối với các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, 

theo đó mức giá tính thuế giá trị gia tăng năm 2021 là 452,35 đồng/kwh, giảm 

143,65 đồng/kwh (tương ứng giảm 21,1%) so với giá tính dự toán thu ngân sách 

nhà nước cho tỉnh Hòa Bình, làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 136 tỷ 

đồng. 

Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tháo gỡ cho địa phương, có 

phương án kịp thời bù hụt thu từ Công ty Thuỷ điện Hoà Bình (136 tỷ đồng) để 

địa phương có nguồn lực đáp ứng nhu cầu thực hiện các chế độ, chính sách an 

sinh xã hội trên địa bàn, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến với Trung 

ương./. 
 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng QLNS; 

- Lưu: VT.              
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