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Nội dung 

• Tổng quan về tài chính công của Việt 

nam  

• Những thách thức với chính sách tài 

khóa và quản lý tài chính công trung 

hạn và dài hạn 

3/13/2019 2 



Quy mô Thu – Chi cân đối NSNN (% GDP)  
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Tốc độ tăng thu – chi NSNN 
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Quy mô thu ngân sách nhà nước so sánh các nước 
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   2006    2009    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

Trung bình các nước thu 

nhập thấp 26,5 22,0 23,5 23,6 23,4 23,3 23,1 23,0 

Các nước có xuất khẩu dầu 33,9 25,5 26,3 25,9 25,0 24,7 24,2 24,0 

Các nước khu vực châu Á 23,3 21,8 22,5 22,6 22,1 22,2 22,3 22,4 

Các nước Mỹ La tinh 26,0 27,8 29,9 30,4 29,9 29,1 29,1 29,0 

Các nước khu vực sa mạc 

Sahara 27,1 19,3 21,6 22,0 21,8 22,0 22,0 21,9 

Các nước khác 28,9 24,8 25,5 25,7 25,7 24,9 24,3 23,9 

Việt nam 28,7 27,4 24,9 23,1 22,3 23,8 23,7 23,9 

 



Cơ cấu thu NSNN theo phân loại VN 



So sánh cơ cấu thu của Việt nam với các nước 
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So sánh quy mô chi VN – thế giới 
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Chi lương và biên chế công chức 
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Cơ cấu chi TW - ĐP 



 
THÁCH THỨC VỚI CHÍNH 

SÁCH TÀI KHÓA VÀ QUẢN LÝ 

TÀI CHÍNH CÔNG 



Thách thức với chính sách thu NSNN 

 
– Nhiều nguồn thu NSNN chưa bền vững:  

• Vấn đề “căn bệnh Hà lan” 

 

– Ưu đãi thuế và hệ quả với NSNN 

 

– Hiệu quả thu thuế khi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 

nước và nền kinh tế 

 

– Khả năng cải cách chính sách cho tăng thu NSNN 

trong ngắn hạn và trung hạn 
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Thách thức với chính sách liên quan đến chi NSNN 

• Kỷ luật ngân sách 

– Chấp hành dự toán ngân sách 

– Chi chuyển nguồn 

• Quy mô chi tiêu ngân sách 

– Giữ quy mô chi ổn định khi nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng 

lên 

– Liệu có nên giảm quy mô chi tiêu NSNN  

• Điều chỉnh cơ cấu chi tiêu  

• Chi đầu tư phát triển 

– Liệu có nên tăng đầu tư công để khuyến khích tăng 

trưởng? 
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Tăng hay giảm đầu tư công ??? 
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Bội chi trên GDP: tỷ lệ bội chi cao 
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So sánh nợ/GDP của VN với quốc tế - IMF 2017 



Thách thức về bội chi và nợ công  

• Nguồn bù đắp bội chi 

– Bù đắp bội chi và vấn đề hiệu ứng lấn át khi vay nợ 

– Vay nước ngoài và vấn đề tỷ giá 

– Thâm hụt ngân sách và vấn đề cân đối tài khoản vãng lai khi tiết 

kiệm quốc gia thấp 

 

• Các rủi ro về Nợ công 

– Rủi ro của các khoản nợ tiềm ẩn 

– Rủi ro trả nợ công trong ngắn hạn và trung hạn 

– Rủi ro về tổng nợ quốc gia 

– Rủi ro nợ chính quyền địa phương 

– Rủi ro khác : tỷ giá, kỳ hạn… 
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Những vấn đề của đầu tư công 

• Hiệu quả đầu tư thấp 

• Đầu tư cho nông nghiệp thấp so với yêu cầu 

• Vai trò lớn của đầu tư từ khu vực nhà nước, nhất là 

từ NSNN 

• Lập kế hoạch phân bổ và thực hiện vốn đầu tư công 

kém hiệu quả 

• Kỷ luật trong đầu tư công kém 

• Hợp tác công tư trong đầu tư các công trình hạ tầng 
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Thách thức với phân cấp tài khóa 

• Thách thức về kỷ luật ngân sách địa phương 

– Dự toán NSNN 

– Thực hiện dự toán NSNN 

• Thách thức về phân chia nguồn thu  

– Phân chia nguồn thu đi liền với cung cấp hàng hóa công ở địa 

phương 

– Phân chia nguồn thu đảm bảo khuyến khích nuôi dưỡng nguồn 

thu và hiệu quả thu 

• Thách thức về phân cấp chi tiêu 

– Chi tiêu NSNN ở địa phương và vấn đề hiệu quả xã hội chung 

– Quyền hạn, trách nhiệm và năng lực khi phân cấp chi tiêu 

– Chi đầu tư ở địa phương và vấn đề phát triển vùng 

• Vấn đề cho địa phương vay nợ trong hệ thống NSNN 

lồng ghép 
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Những thách thức về cơ chế quản lý tài 

chính  
• Đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp 

công còn chậm,  

• Vấn đề xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công và 

cung cấp hàng hóa công cộng  

• Hệ thống thanh tra, giám sát tài chính công còn hạn chế 

• Công tác cải cách hành chính, bộ máy nhằm hạn chế chi 

thường xuyên liệu có hiệu quả??  

• Công khai minh bạch trong quản lý NSNN 
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Chỉ số công khai và minh bạch NSNN ở địa phương 
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