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 PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài Luận án 

Ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách địa phương nói riêng là công 

cụ tài chính quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của 

địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chính quyền các cấp đã rất quan 

tâm tới công tác quản lý ngân sách. Tuy nhiên, không ít bất cập phát sinh trong 

quản lý ngân sách ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương. Đây là nỗi trăn trở 

của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu.  

Để tập trung được nguồn lực đầy đủ, hợp lý và kịp thời vào ngân sách, đồng 

thời nuôi dưỡng nguồn thu để tạo nguồn ổn định và vững chắc cho ngân sách các 

thời kỳ sau thì cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thu ngân 

sách. Quản lý nhà nước đối với chi ngân sách sẽ giúp cho việc phân bổ và sử 

dụng ngân sách được hiệu quả, tránh lãng phí,... Ngân sách nhà nước và các vấn 

đề liên quan luôn là đề tài được các nhà nghiên cứu quan tâm và luôn mang tính 

thời sự. Đã có rất nhiều các công trình cả trong và ngoài nước nghiên cứu về 

ngân sách nhà nước, thu-chi ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách.  

Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương, là thành phố lớn thứ 2 ở khu 

vực phía Bắc, vì vậy phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng không chỉ ảnh 

hưởng đến thành phố mà còn các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Hải 

Phòng được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi về vị trí địa lý, về tài nguyên thiên 

nhiên, là thành phố có nhiều tiềm lực để phát triển kinh tế, có nhiều nguồn thu để 

tạo nguồn ổn định và bền vững cho ngân sách của thành phố và ngân sách trung 

ương, đặc biệt là nguồn thu từ cảng biển. Nguồn thu từ xuất nhập khẩu là lợi thế 

của thành phố Hải Phòng so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, tuy nhiên 

đây là khoản thu điều tiết về ngân sách trung ương 100%. Trong 5 năm (2011-

2015), thành phố đã đóng góp vào ngân sách trung ương là 175.485.572 triệu 

đồng, nhiều gấp 15 lần Đà Nẵng và 2,1 lần Quảng Ninh. Thu từ nội địa thấp 
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chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố. Sự phát triển của 

Hải Phòng được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chậm phát triển kinh tế-xã hội của 

thành phố là do hiệu lực, hiệu quả thu-chi ngân sách địa phương chưa cao, công 

tác quản lý nhà nước của chính quyền thành phố Hải Phòng đối với thu-chi ngân 

sách địa phương còn một số hạn chế, như: các nguồn thu chưa được tạo lập đầy 

đủ, kịp thời vào ngân sách, còn để xảy ra tình trạng nợ đọng, trốn thuế, thất thoát 

thu ngân sách. Năm 2011 nợ thuế/tổng thu ngân sách do ngành thuế thực hiện là 

9,6%, đến năm 2015 tỷ lệ này là 12,2%, như vậy ngành thuế chưa đạt được chỉ 

tiêu phấn đấu tỷ lệ nợ thuế/tổng thu ngân sách không quá 5%; Cơ cấu chi ngân 

sách của thành phố chưa hợp lý, bố trí vốn đầu tư phát triển còn quá thấp, chi 

thường xuyên còn ở mức cao, chưa tạo được động lực cho sự phát triển mạnh mẽ 

của Hải Phòng, cụ thể giai đoạn 2011-2015 chi thường xuyên chiếm tỷ trọng 

bình quân 49,18% trên tổng chi cân đối ngân sách địa phương, trong khi đó chi 

đầu tư phát triển chỉ đạt tỷ trọng bình quân là 17,11%. Thực trạng này đang trái 

với xu thế chung là tăng chi tích lũy, giảm chi thường xuyên; chưa xử lý nợ đọng 

xây dựng cơ bản triệt để. Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn 

thành phố đến 31/12/2015 là 3.056,4 tỷ đồng;…Trong thời gian tới chính quyền 

thành phố Hải Phòng cần có những giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước đối 

với thu-chi ngân sách địa phương, tạo nguồn tài chính ổn định và vững chắc để 

đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của thành phố, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh 

tế-xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu công 

tác quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố có ý nghĩa cả về 

mặt lý luận lẫn thực tiễn. 

Theo tác giả được biết, cho đến thời điểm hiện tại đã có một số công trình 

nghiên cứu về thu, chi ngân sách và quản lý thu, chi ngân sách của thành phố 

Hải Phòng. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đó chỉ đề cập đến từng nội 
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dung cụ thể như thu thuế, nợ xây dựng cơ bản, thanh tra,…và ở phạm vi hẹp cấp 

huyện, cấp xã hay đơn vị,… Chưa có một công trình nghiên cứu về đề tài “ Hoàn 

thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng”. 

Từ những lý do nêu trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Hoàn thiện quản lý nhà 

nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận án tiến 

sĩ, thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế.  

2. Mục đích, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài Luận án 

Mục đích nghiên cứu: cung cấp một số luận cứ khoa học và đề xuất các 

giải pháp chủ yếu để thành phố Hải Phòng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước 

đối với thu-chi ngân sách địa phương, nâng cao hiệu quả thu-chi ngân sách của 

thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố một cách 

hiệu quả, bền vững. 

Ý nghĩa lý luận: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề cơ sở lý luận 

về ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và quản lý nhà nước đối với thu-

chi ngân sách địa phương. 

Ý nghĩa thực tiễn: trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm quản lý nhà nước đối 

với thu-chi ngân sách địa phương của một số tỉnh, thành phố để rút ra bài học 

cho thành phố Hải Phòng; phân tích một số hạn chế trong quản lý nhà nước đối 

với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng, chỉ rõ những nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến những hạn chế đó; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách ở địa phương này.  

3. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luâṇ, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án 

đươc̣ kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thu-chi 

ngân sách điạ phương 

Chương 2. Cơ sở lý luâṇ về quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách  

điạ phương 



 4 

Chương 3. Thưc̣ traṇg quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách của 

thành phố Hải Phòng  

Chương 4. Giải pháp hoàn thiêṇ quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân 

sách của thành phố Hải Phòng 
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CHƯƠNG 1. 

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI THU-CHI NGÂN SÁCH  ĐỊA PHƯƠNG 

 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến quản lý 

nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương 

1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài liên 

quan đến quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về tài chính công và quản lý tài chính công 

Vấn đề về quản lý tài chính công (TCC) đã có nhiều học giả nghiên cứu, có 

thể đề cập đến một số công trình sau: 

 Sách Quản lý tài chính của Trung Quốc, bản dịch, Nhà xuất bản (NXB) 

Chính trị quốc gia (2008) của tác giả Hạng Hoài Thành (2002). Cuốn sách bao 

gồm 16 chương. Nội dung cuốn sách đề cập một cách rất toàn diện các vấn đề 

quản lý tài chính, chẳng hạn: quản lý dự toán ngân sách, Kho bạc nhà nước, chi 

tiêu công, bảo hiểm xã hội, thuế và phí, nợ quốc gia, vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp…Ngoài ra, học giả còn trình bày quản lý kế toán, giám sát tài chính, tin 

học hóa trong quản lý tài chính và một vấn đề đáng quan tâm là quản lý tài chính 

trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Từ năm 1998 đến nay, Trung Quốc đã thúc 

đẩy thực hiện cải cách chế độ quản lý dự toán, lấy cải cách dự toán ngành và 

phân loại thu chi dự toán làm nội dung chủ yếu và là trọng điểm của cải cách tài 

chính. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam khi hiện nay, công tác 

quản lý dự toán chưa được chú trọng, công tác quản lý chỉ tập trung vào khâu 

chấp hành và quyết toán; Chương 7, tác giả đề cập đến quản lý thu thuế. Trung 

Quốc đã hình thành thể chế quản lý thu thuế “quyền thu thuế tập trung, phân 

quyền có mức độ, thống nhất và phân chia kết hợp, phân cấp quản lý”. Nội dung 

cụ thể như sau: Quyền lập pháp thu thuế thuộc Đại hội đại biểu nhân dân toàn 

quốc và Ủy ban Thường vụ Đại hội, nhưng các cơ quan này cũng có thể trao 
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quyền cho Quốc vụ viện tiến hành lập pháp. Quốc vụ viện phụ trách đặt ra pháp 

quy hành chính thu thuế, công bố và thực thi điều lệ thu thuế, quyết định tăng 

giảm mục thuế, điều chỉnh thuế suất và thẩm xét chính sách giảm, miễn thuế. 

Otto Eckstein (1989), Public finance, foudation of Modern economices 

Series (Tài chính công, nền tảng của loạt kinh tế hiện đại). Hoc̣ giả này sử duṇg 

mô hình toán để nghiên cứu vấn đề TCC và quỹ tài chính. Trong quá trình sử 

duṇg mô hình toán để nghiên cứu vấn đề TCC ông cho rằng, môṭ trong những 

điểm quan trọng đối với viêc̣ quản lý TCC chính là quản lý thu và chi NS chính 

phủ. Trốn thuế đươc̣ xem như môṭ trong những hiêṇ tươṇg phải đươc̣ kiểm soát 

đối với bất kỳ chính phủ nào. Trốn thuế tỷ lê ̣thuâṇ với sư ̣lỏng lẻo trong quản lý 

TCC và nguyên nhân gốc rê ̃của nó là sư ̣sơ hở của luâṭ pháp. Viêc̣ chống thất 

thoát thuế phải bắt đầu bằng viêc̣ hoàn thiêṇ luâṭ pháp về quản lý TCC. 

Wolfgang Streeck and Daniel Mertens (2011), Fiscal austerity and Public 

Investment (Tài chính thắt chặt và đầu tư công), MPIFG Discussion Paper, Max 

Planck Institute for the Study of Socieeties, Germany. Hoc̣ giả này đăc̣ biêṭ coi 

trọng đầu tư công trong viêc̣ quản lý tài chính quốc gia. Thông qua phân tích 

thống kê và điều tra xa ̃hôị hoc̣ ông đa ̃đưa ra nhâṇ điṇh quan troṇg về viêc̣ quản 

lý đầu tư công và nhấn maṇh viêc̣ công khai minh bac̣h trong các quyết điṇh đầu 

tư công của các cơ quan quản lý nhà nước. Ông coi đây như là môṭ yêu cầu bắt 

buôc̣ đối với quản lý NS của cả cấp trung ương và cấp điạ phương. Sư ̣hài lòng 

của người dân đối với các quyết điṇh và tổ chức thưc̣ thi đầu tư công đươc̣ ông 

cho là tiêu chí quan troṇg để đánh gía hiệu quả đầu tư công cũng như hiêụ quả 

quản lý tài chính quốc gia. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu về thu-chi ngân sách nhà nước và quản lý thu-chi ngân 

sách nhà nước 

Về thuế cần phải kể đến cuốn Kinh tế học của Paul A.Samuelson (1948), do 

Vũ Cương- Đinh Xuân Hà- Nguyễn Xuân Nguyên- Trần Đình Toàn dịch, NXB 

Tài chính, năm 2011. Vấn đề về thuế được nghiên cứu trong Chương 17. Các 
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vấn đề về thuế được nghiên cứu gồm: các nguyên tắc đánh thuế, trong đó nhấn 

mạnh đến nguyên tắc lợi ích và khả năng thanh toán, nguyên tắc công bằng 

ngang và công bằng dọc; thuế lũy tiến và lũy thoái, thuế trực thu và thuế gián 

thu. Cuốn sách này còn giới thiệu tổng quát các nguyên tắc tổ chức hệ thống thuế 

và các loại thuế chính mà chính quyền liên bang, bang và địa phương thu. Thuế 

thu nhập và thuế quỹ lương là các nguồn thu chính của chính quyền liên bang. 

Còn đối với nguồn thu của chính quyền bang và địa phương thì thuế tài sản và 

thuế tiêu thụ lại chiếm ưu thế. Thuế tài sản chủ yếu đánh vào bất động sản, đất 

đai, nhà cửa. Mỗi địa phương đặt ra thuế suất hàng năm đánh vào giá trị đánh giá 

của tài sản. Các thành phố chủ yếu dựa vào thuế tài sản vì nhà cửa đất đai khó có 

thể chuyển đến thành phố khác để tránh bị thành phố này đánh thuế. Đặc biệt, 

cuốn sách đề cập đến hai hướng mà thuế có tác động lớn đến hoạt động kinh tế. 

Thứ nhất, thuế suất ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của dân chúng. 

Khi thuế suất ở một khu vực nào đó cao thì các nguồn lực sẽ chảy sang những 

khu vực thuế thấp hơn. Nếu những đầu tư rủi ro cao mà không được hưởng ưu 

đãi thuế thì nhà đầu tư sẽ thích đầu tư ở những lịch vực an toàn hơn. Thứ hai, 

tính toán về thuế thường có tác động đến thời điểm của nguồn thu nhập. Tại 

chương 17 cũng đã đề cập đến chi tiêu của Chính phủ Mỹ. Hệ thống tài chính 

công của Mỹ là một chế độ tài khóa liên bang. Chính quyền liên bang tập trung 

các chi tiêu của mình vào việc cung cấp các hàng hóa công cộng quốc gia. Chính 

quyền bang và địa phương chủ yếu chi cho các hàng hóa công cộng địa phương-

những hàng hóa mà lợi ích của nó nằm trong phạm vi địa phương. Học giả đã 

khẳng định, chi tiêu của chính phủ là một tác nhân lớn nhất trong nền kinh tế, 

đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định các hình thái tiêu dùng, đầu tư và lợi 

nhuận trong nền kinh tế.  

Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon (2011) đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế, tại 

Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với đề tài “Quản lý thu 

NSNN ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”. Luận án đã hệ thống hóa, làm sáng 
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tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thu NSNN trong nền kinh tế thị 

trường, như: khái niệm NSNN, khái niệm thu NSNN, đặc điểm và các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu NSNN; khái niệm, đặc điểm, vai trò, mục tiêu và nội dung quản 

lý thu NSNN (trong đó nhấn mạnh đến hoạch định chính sách thu NSNN, quản 

lý quá trình tổ chức thu NSNN); mô hình tổ chức bộ máy quản lý thu NSNN. 

Luận án đưa ra được một số kinh nghiệm quản lý thu NSNN của Việt Nam, Thái 

Lan, Singapore, Pháp, Anh và rút ra 7 bài học có thể vận dụng trong quản lý 

NSNN ở CHDCND Lào. Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý thu NSNN ở 

CHDCND Lào qua các thời kỳ, luận án đánh giá những thành công, hạn chế, 

nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý thu NSNN ở Lào. Luận án đã đề xuất 

5 định hướng và 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu NSNN 

ở Lào trong thời gian tới. Tuy nhiên, luận án chưa phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến quản lý thu NSNN và chưa đưa ra được các tiêu chí đánh giá hiệu quả 

của hoạt động quản lý thu NS; chưa chỉ rõ các căn cứ đề xuất giải pháp và điều 

kiện thực hiện các giải pháp. Nội dung quản lý thu NSNN được trình bày trong 

luận án là chưa nhất quán từ đầu đến cuối, cụ thể: Luận án cho rằng quản lý thu 

NSNN được hiểu là quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách thu 

NSNN.  Theo cách hiểu như vậy, luận án khẳng định quản lý thu NSNN bao 

gồm quá trình xây dựng các chính sách, chế độ thu, quá trình tổ chức hệ thống 

cơ quan thu, triển khai các phương pháp thu, kiểm tra giám sát hoạt động thu và 

giải quyết tranh chấp trong quá trình thu NSNN. Khi đề cập đến nội dung quản 

lý thu NSNN, luận án trình bày có hai nội dung lớn, đó là hoạch định chính sách 

thu NSNN và quản lý quá trình tổ chức thu NSNN; Đi vào phân tích thực trạng 

quản lý thu NSNN ở Lào, luận án lại xây dựng thành 3 nội dung là: chính sách 

thu NSNN; Quản lý quá trình thu NSNN và bộ máy thu NSNN. Như vậy, nội 

dung quản lý thu NSNN chưa được trình bày nhất quán trong các phần của luận 

án.  
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Michael Spackman (2002), Multi-year perspective in Budgeting and public 

investment planing (quan điểm dài hạn trong lập kế hoạch ngân sách và đầu tư 

công), OECD, Pari, April 2002. Hoc̣ giả này cho rằng, khi có quá nhiều muc̣ tiêu 

thì viêc̣ lâp̣ kế hoac̣h NS và kế hoac̣h đầu tư công se ̃khó khăn và cũng không thể 

đem laị hiêụ quả cao. Vì thế, trong môṭ thời gian nhất điṇh chỉ nên tâp̣ trung vốn 

NSNN cho môṭ số muc̣ tiêu quan trọng hơn. Do đó, trước khi tiến hành xây dưṇg 

kế hoac̣h NS và kế hoac̣h đầu tư công phải xác điṇh đươc̣ muc̣ tiêu cơ bản cần 

ưu tiên. Các kế hoac̣h đầu tư công phải đươc̣ thông qua ở cấp cao nhất và phải 

đươc̣ cấp cao nhất kiểm soát chăṭ che.̃ Đồng thời, kế hoac̣h đầu tư công đươc̣ 

công khai trước công chúng. 

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước liên 

quan đến quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương 

1.1.2.1. Các  nghiên cứu chung về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà 

nước 

Phạm Ngọc Dũng và Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2008) chủ biên cuốn sách 

Quản lý NSNN theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam, NXB Lao 

động- Xã hội, Hà Nội. Những nội dung chính được nghiên cứu trong tác phẩm 

này là: 

- Qua phân tích bản chất của phương thức quản lý NS theo kết quả đầu ra, 

có thể thấy quản lý NS theo kết quả đầu ra có ý nghĩa rất to lớn và cần thiết phải 

chuyển phương thức quản lý NS theo đầu vào sang phương thức quản lý NS theo 

đầu ra. Đây là một yêu cầu tất yếu khách quan của quá trình phát triển nền kinh 

tế- xã hội, xuất phát từ  yêu cầu thực tiễn cần phải nâng cao hiệu quả các khoản 

chi tiêu NS; 

- Quy trình quản lý NSNN theo kết quả đầu ra: Nhìn chung quy trình vẫn 

tuân thủ ba khâu là: xây dựng dự toán NS; tổ chức chấp hành dự toán NS; và 

quyết toán NS. Tuy nhiên, nội dung bên trong của từng khâu đã có sự thay đổi 

căn bản; 
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- Kinh nghiệm của một số nước (như Cộng hòa Pháp, New Zealand và Hoa 

Kỳ) về quản lý NS theo kết quả đầu ra và rút ra một số bài học cho Việt Nam; 

- Đánh giá thực trạng quản lý NSNN  hướng theo kết quả đầu ra ở Việt 

Nam; 

- Một số giải pháp có thể áp dụng quản lý NSNN theo kết quả đầu ra ở Việt 

Nam là:  nhóm giải pháp về thể chế, về kế hoạch, về quản lý tài chính, NS và 

xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá theo kết quả. 

Kinh nghiệm của một số nước cho thấy cần thiết phải chuyển từ phương 

thức quản lý NS theo kết quả đầu vào sang phương thức quản lý theo kết quả đầu 

ra. Tuy nhiên, do đây là phương thức quản lý hiện đại, không dễ dàng tiếp cận 

(phương pháp này mới chỉ được áp dụng ở một số nước có nền kinh tế thị trường 

phát triển), trong khi ở Việt Nam chưa hội tụ đủ các điều kiện để thực hiện (như 

chế độ thông tin đầy đủ, hệ thống pháp luật đồng bộ, thao tác kỹ thuật mang tính 

chuyên nghiệp cao), nên cần thiết phải có lộ trình thay đổi cho phù hợp. 

Trong Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước (Chương trình 

chuyên viên chính), Phần III Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, Học viện 

Hành chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2012, quản lý thu NSNN được quan 

niệm là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình 

hoạt động thu các khoản đóng góp vào NSNN. Tài liệu cũng khẳng định quản lý 

thuế là nội dung quan trọng nhất của quản lý thu NSNN. Quản lý chi NSNN là 

việc đề xuất các chính sách chi NS, lập kế hoạch, tổ chức, điều hành chi NS và 

kiểm tra mọi khoản chi tiêu từ NSNN. Để quản lý tốt NSNN phải đáp ứng được 

bốn nguyên tắc: tính trách nhiệm, tính minh bạch, tính tiên liệu và sự tham gia 

của xã hội.  

Nguyên tắc trách nhiệm: đó là trách nhiệm giải trình về các hoạt động 

NSNN (trách nhiệm đối với cơ quan quản lý cấp trên và trách nhiệm đối với 

công chúng, đối với xã hội) và việc lường trước được các tác động có thể xảy ra 
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khi đưa ra các quyết định về NS. Tăng cường trách nhiệm giải trình phải gắn liền 

với quy trình trách nhiệm trong quản lý NS.  

Nguyên tắc công khai, minh bạch: Mọi thông tin về tài chính và NS đều 

phải được công khai hóa, được công bố kịp thời, đáng tin cậy và dễ hiểu. Tính 

minh bạch được xem là cơ sở thiết yếu cho cải tiến công tác quản lý tài chính 

hiệu quả và hiệu lực.  

Nguyên tắc tiên liệu: Tiên liệu thể hiện ở chỗ mọi đạo luật hay quy định về 

NS phải rõ ràng, có báo trước và được thực thi một cách thống nhất, có hiệu lực. 

Thiếu khả năng tiên liệu này thì các cơ quan công quyền cũng như khu vực tư 

nhân thiếu sự định hướng về chiến lược phát triển của quốc gia để quyết định các 

hoạt động của mình. 

Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của xã hội: Sự tham gia của người dân 

được thực hiện trong suốt chu trình NS, từ lập dự toán, chấp hành đến quyết toán 

NS, thể hiện nguyên tắc dân chủ trong quản lý NS. Sự tham gia đầy đủ sẽ làm 

cho NS minh bạch hơn, các thông tin NS trung thực, chính xác hơn. Đồng thời, 

việc tăng cường sự tham gia của người dân sẽ tạo điều kiện thực hiện sự giám sát 

của người dân, của xã hội đối với các hoạt động của Nhà nước. 

Tác giả hoàn toàn nhất trí với quan điểm này.   

Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính công ở địa phương 

(2007)- Dự án SLGP-00039111 Tăng cường năng lực chính quyền địa phương 

(Strengthening Local Government Project, mã số SLGP-00039111, do UNDP tài 

trợ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tài liệu đã nghiên cứu nội dung quản lý NSNN 

trên 4 phương diện: Quản lý quá trình thu NSNN; Quản lý quá trình chi NSNN; 

Quản lý và thực hiện các biện pháp cân đối thu, chi NSNN; Phân cấp quản lý 

NSNN. 

 Phân cấp quản lý NSNN được nhìn nhận như là một biện pháp quản lý hoạt 

động của NSNN. Thực chất của việc phân cấp là việc phân chia trách nhiệm 

quản lý hoạt động của NSNN theo từng cấp chính quyền nhằm làm cho hoạt 
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động của NSNN lành mạnh và đạt hiệu quả cao. Phân cấp quản lý thu, chi 

NSNN được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất, tập trung dân chủ, có phân 

công rành mạch theo quyền hạn, trách nhiệm của các cấp chính quyền. Tư tưởng 

chỉ đạo trong phân cấp quản lý NSNN theo Luật NSNN (2002) là phân định rành 

mạch nhiệm vụ thu chi của từng cấp; tập trung đại bộ phận nguồn thu lớn, ổn 

định cho NSTW, đồng thời, tạo cho NSĐP có quyền chủ động, linh hoạt trong 

huy động nguồn thu, quyết định nhiệm vụ chi gắn với địa bàn. 

Bùi Đại Dũng (2007) đã ấn hành sách tham khảo “Hiệu quả chi tiêu ngân 

sách dưới tác động của vấn đề  nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới”, NXB 

Chính trị Quốc gia. Cuốn sách này nghiên cứu 3 nội dung: cơ sở lý luận về hiệu 

quả chi tiêu NS và lý thuyết về nhóm lợi ích; hiệu quả chi tiêu NS dưới tác động 

của các nhóm lợi ích; kinh nghiệm xử lý vấn đề nhóm lợi ích nhằm nâng cao 

hiệu quả chi tiêu NS ở nước ngoài và một số kiến nghị cho Việt Nam. Khi phân 

tích vấn đề tổ chức hoạt động của nhà nước và hành vi lạm quyền, Bùi Đại Dũng 

đã đề cập đến quan điểm của Montesquieu. Đó là: “chỉ có quyền lực mới có thể 

ngăn chặn được quyền lực” và cho rằng xã hội cần phải có quyền lực thứ tư để 

ngăn ngừa sự lạm quyền của cả ba quyền (lập pháp, hành pháp và tư pháp). Đó 

là quyền lực của dân chúng với công cụ thông tin đại chúng và yêu cầu công 

khai, minh bạch. Bàn về hiệu quả trong chi tiêu NS, cuốn sách trên đã làm rõ 

một số quan điểm về hiệu quả như: hiệu quả Pareto, hiệu quả theo quan điểm của 

một số nhà triết học phương Đông (Lão Tử, Mạnh Tử),…Đồng thời, Bùi Đại 

Dũng đã phân tích thước đo hiệu quả chi tiêu NS và những yếu tố ảnh hưởng cơ 

bản đến hiệu quả chi tiêu NS. Mặt khác, công trình này đã nghiên cứu đến nhóm 

lợi ích và hiệu quả chi tiêu NS dưới tác động của các nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích 

vừa có ảnh hưởng tích cực vừa có tác động tiêu cực đến hiệu quả chi tiêu NS. 

Nhưng các phân tích ở đây chủ yếu đề cập đến những tác động tiêu cực nhằm đi 

đến lý giải kinh nghiệm thành công trong cải cách ở một số nước trên thế giới và 

rút ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu NSNN Việt 
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Nam. Đây là những luận cứ quan trọng mà tác giả có thể tham khảo khi nghiên 

cứu các tiêu chí đánh giá hiệu quả chi NS. 

Nguyễn Thị Minh (2008), Học viện Tài chính đã hoàn thành Luận án Tiến sĩ 

kinh tế “Đổi mới quản lý chi NSNN trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt 

Nam”. Luận án đã phân tích thực trạng quản lý chi NSNN ở Việt Nam dưới 4 

góc độ là: phương thức quản lý chi theo yếu tố đầu vào; quản lý chi theo chương 

trình, dự án; quản lý chi NSNN theo kết quả đầu ra và quản lý chi theo chu trình 

NS và khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Luận án đã đánh giá được những kết quả và 

ưu điểm, chỉ ra được 7 hạn chế, tồn tại và 3 nguyên nhân. Đặc biệt, luận án còn 

tổng kết kinh nghiệm quản lý chi NSNN của một số nước như Pháp, Đức, Hoa 

Kỳ, Anh, New Zealand và rút ra được 4 bài học cho Việt Nam để vận dụng trong 

quản lý chi NSNN.Tuy nhiên, phần đánh giá thực trạng luận án mới chỉ tập trung 

đánh giá chính sách chi NSNN, lập dự toán, phương thức quản lý chi theo yếu tố 

đầu vào. Để đảm bảo tính toàn diện và đầy đủ cần nghiên cứu và có đánh giá sâu 

hơn đối với vấn đề quản lý chi trong việc chấp hành NS và quyết toán NS cũng 

như việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chi NSNN. 

Năm 2007, Lê Anh Khoa và Trần Phương Liên đã biên soạn “Những kiến 

thức cơ bản về thuế và quản lý thuế” do NXB Thống kê ấn hành. Một số kiến 

thức cơ bản về thuế và các sắc thuế, phí, lệ phí đã được nghiên cứu trong cuốn 

sách này. Đặc biệt, cuốn sách có đề cập đến quản lý thuế trên các góc độ: khái 

niệm quản lý thuế; mục tiêu quản lý thuế; nguyên tắc quản lý thuế; và nội dung 

quản lý thuế. Tuy nhiên, các tác giả chưa  nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

quản lý thuế và chưa đưa ra các tiêu chí để đánh giá công tác quản lý thuế. Mặt 

khác, do xuất phát từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu rộng, nên công trình này 

đã không nghiên cứu quản lý thuế cho một địa phương cụ thể. 

Luận án của Nguyễn Thị Thùy Dương (2011), Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân “Quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” đã 

đề cập đến 5 nhóm tiêu chí đánh giá một hệ thống quản lý thuế tốt mà OECD đã 
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xây dựng. Đó là: quan hệ với người nộp thuế; quan hệ với các nhân viên quản lý 

thuế; những tiêu chí về lập pháp; những đặc điểm về quản lý; và đảm bảo tính 

linh hoạt trong điều hành. Luận án đã tổng hợp, làm rõ 3 nhân tố tác động đến 

quản lý thuế, phân tích sâu những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến 

quản lý thuế. Thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập được 

luận án phân tích dưới các góc độ: hệ thống bộ máy quản lý thuế; thực trạng cơ 

sở pháp lý cho quản lý thuế; thực trạng nội dung quản lý thuế. Trên cơ sở phân 

tích thực trạng, luận án đã đánh giá và tổng kết được 7 thành tựu chủ yếu, 5 hạn 

chế và chỉ ra được các nguyên nhân của những hạn chế đó, để từ đó đề xuất 7 

nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập. 

Điểm nổi bật của luận án này so với các luận án khác là nó đã đánh giá định 

lượng về quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế bằng 

mô hình cân bằng tổng thể GTAP và thông qua điều tra khảo sát. Đây là những 

nội dung mà tác giả có thể tham khảo trong quá trình thực hiện luận án của mình. 

Tuy nhiên, vì đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án là quản lý thuế ở 

Việt Nam nên công trình của Nguyễn Thị Thùy Dương không nghiên cứu quản 

lý thuế cho một địa phương cụ thể. 

1.1.2.2. Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa 

phương 

Trong Luận án Tiến sĩ kinh tế “Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các 

tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng”, Trần Quốc Vinh (2009) đã hệ thống hóa được 

các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý NSĐP từ khái niệm, nguyên tắc đến nội 

dung quản lý NSĐP. Luận án đã phân tích 5 nhân tố khách quan và 6 nhân tố 

chủ quan có ảnh hưởng tới quản lý NSĐP; đúc kết được kinh nghiệm quản lý 

NSĐP của một số nước mà Việt Nam có thể tham khảo. Luận án đã phân tích, 

tổng kết thực tiễn quản lý NSĐP các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng. Đồng 

thời luận án đã đề xuất được 5 giải pháp đổi mới quản lý NSĐP các tỉnh vùng 

Đồng bằng Sông Hồng và 2 kiến nghị. Tuy nhiên, nội hàm của NSĐP chưa được 
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phân tích thấu đáo, luận án chưa làm rõ tính đặc thù của các tỉnh, thành phố 

thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng để từ đó đổi mới quản lý NSĐP của vùng 

này. Phần thực trạng chưa đề cập đến vai trò, tác dụng của cơ quan kiểm tra, 

kiểm toán, giám sát trong quản lý NSĐP. Luận án đã khẳng định quản lý NSĐP 

phải được thực hiện ở tất cả các khâu của chu trình ngân sách (từ Lập dự toán 

NS-Chấp hành NS-Quyết toán NS). Luận án phân tích nội dung quản lý NSĐP 

thành hai nội dung là quản lý thu NSĐP và quản lý chi NSĐP. Theo phạm vi 

nghiên cứu đã được giới hạn, luận án nghiên cứu quản lý thu NSĐP được tập 

trung nghiên cứu thông qua quản lý thu thuế của địa phương. Luận án khẳng 

định quản lý thu thuế của địa phương là việc tổ chức sử dụng những công cụ, 

biện pháp tổng hợp để quản lý chặt chẽ tại các khâu: Đăng ký thuế, kê khai thuế, 

tính thuế, nộp thuế, ấn định thuế; Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Xóa nợ tiền 

thuế, tiền phạt; Quản lý thông tin về người nộp thuế; Kiểm tra thuế, thanh tra 

thuế; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Xử lý vi phạm pháp luật 

về thuế; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo đúng các quy định của luật 

quản lý thuế và các chính sách thuế. Theo tác giả, nếu luận án tiếp cận theo nội 

dung công việc cụ thể như thế này thì nghiên cứu quản lý thu thuế của địa 

phương theo chu trình ngân sách là chưa rõ.  

Trong Luận án Tiến sĩ quản lý kinh tế “Tăng cường quản lý thuế của tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn hiện nay theo tiếp cận quản lý kinh tế”, tác giả Nguyễn 

Thị Minh Hạnh (2011), Đại học Thương mại, đã hệ thống hóa được những vấn 

đề cơ bản về quản lý thuế của địa phương như: khái niệm quản lý thuế của địa 

phương; vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý thuế; nội 

dung quản lý thuế của địa phương; các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế của 

địa phương. Trên cơ sở tìm hiểu công tác quản lý thuế của các địa phương (Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội), Luận án đã đúc kết được một số bài học 

kinh nghiệm về vai trò quản lý vĩ mô của các cơ quan quản lý nhà nước trong 

quản lý thuế, về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế, về sự phối kết 
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hợp giữa các cơ quan trong quản lý thuế. Luận án đã phân tích  thực trạng quản 

lý thuế của tỉnh Thái Nguyên dưới các góc độ: nguồn thu thuế và việc nuôi 

dưỡng, phát triển nguồn thu của tỉnh Thái Nguyên; quản lý thu thuế của tỉnh 

Thái Nguyên; quản lý sử dụng nguồn thu thuế của tỉnh Thái Nguyên; kiểm tra, 

giám sát thực thi pháp luật về quản lý thuế. Luận án cũng đã tổng kết  những kết 

quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đưa ra các nguyên nhân của chúng. 

Trong Chương 1, luận án chưa đề cập đến các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 

thuế của địa phương để làm cơ sở đánh giá thực trạng trong Chương 2. Phần 

thực trạng và kiến nghị chưa thể hiện rõ được các nội dung phân cấp quản lý 

thuế giữa tỉnh- huyện- xã và tác động tới nguồn thu của địa phương. 

Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài chính, ‘‘Hoàn thiện quản lý chi ngân 

sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh’’ của Bùi Thị Quỳnh Thơ (2013) đã phân tích hai 

nội dung chi lớn của chi NSNN là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. 

Mặc dù luận án xác định chi NS cấp tỉnh được coi là trọng tâm chính trong phạm 

vi nghiên cứu, nhưng trong cơ sở lý luận luận án không đề cập đến nội dung chi 

NS cấp tỉnh (NSĐP), chưa thấy được sự biệt lập giữa NSĐP và NSTW. Bùi Thị 

Quỳnh Thơ khẳng định hiệu quả của công tác quản lý chi NSNN khó đo được 

bằng các chỉ tiêu định lượng. Nó không đồng nghĩa với hiệu quả chi NSNN. Nếu 

như hiệu quả chi NSNN so sánh kết quả với số tiền mà nhà nước bỏ ra cho công 

việc nào đó, thì hiệu quả công tác quản lý chi NSNN được thể hiện bằng việc so 

sánh giữa kết quả công tác quản lý chi NSNN thu được với số chi phí mà Nhà 

nước đã chi cho công tác quản lý chi NSNN. Tuy nhiên, Luận án chưa làm rõ nội 

hàm kết quả công tác quản lý chi NSNN thu được.  

Trần Văn Lâm (2009), Học Viện Tài chính, trong Luận án Tiến sĩ kinh tế, 

‘‘Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-

xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh’’ đã phân tích và làm rõ những vấn đề lý 

luận chung về quản lý chi NSNN và quản lý chi NSNN  gắn với việc phát triển 

kinh tế-xã hội, chẳng hạn: đưa ra khái niệm quản lý chi NSNN là quá trình Nhà 
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nước vận dụng các quy luật khách quan, sử dụng hệ thống các phương pháp, 

công cụ quản lý tác động đến các hoạt động chi NSNN phục vụ tốt nhất việc 

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và thúc đẩy phát triển KT-

XH ; khẳng định mục tiêu trước đây của quản lý chi NSNN là thiên về quản lý 

chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo mọi khoản chi NSNN đều đúng pháp luật, được 

kiểm soát trước, trong và sau khi xuất quỹ. Các khoản chi phải đúng mục đích, 

đúng định mức chi tiêu và được thủ trưởng đơn vị chuẩn chi. Đồng thời đưa ra 

mục tiêu của quản lý chi theo Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế là tạo ra 

các động cơ cho việc phân bổ, sử dụng và quản lý tài chính tốt hơn (bao gồm: 

Kỷ luật tài khoá; Phân bổ nguồn lực theo các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế; 

Sử dụng có hiệu quả, hiệu lực các nguồn lực trong việc thực hiện các ưu tiên 

chiến lược). Luận án có đánh giá ưu, nhược điểm của phương thức quản lý chi 

NSNN theo kế hoạch trung hạn gắn với kết quả đầu ra so với phương thức quản 

lý chi NSNN truyền thống dựa theo yếu tố đầu vào. Từ nghiên cứu kinh nghiệm 

cải cách quản lý chi tiêu công ở các nước OECD, kinh nghiệm đổi mới quản lý 

NS theo kết quả đầu ra và khuôn khổ NS trung hạn, kinh nghiệm đảm bảo thẩm 

quyền thu-chi của mỗi cấp NS và cấp chính quyền địa phương, kinh nghiệm gắn 

kết chiến lược, kế hoạch với NS, luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm để 

vận dụng trong quản lý chi NSNN ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Quảng Ninh 

nói riêng. Luận án đã đề xuất 6 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi NSNN 

thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Quảng Ninh. Đồng thời, luận án 

còn đưa ra 5 điều kiện để thực hiện. Về quản lý chi NSNN, luận án chưa nghiên 

cứu đến các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN và các tiêu chí đánh giá 

hoạt động quản lý chi NSNN để làm căn cứ đánh giá thực trạng quản lý chi 

NSNN. Do xuất phát từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu định ra, nên luận án 

chỉ đề cập đến các vấn đề có liên quan đến quản lý chi NSNN mà không đề cập 

đến quản lý thu NSNN, luận án không nghiên cứu lý luận về quản lý NS cấp địa 

phương. 
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Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Luận 

án Tiến sĩ kinh tế “Quản lý chi NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

tỉnh Bình Định” đã luận giải được sự cần thiết quản lý chi NSNN trong đầu tư 

XDCB. Nội dung quản lý chi NSNN được luận án tiếp cận theo chu trình NS. 

Luận án đã phân tích khá rõ các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý chi 

NSNN trong đầu tư XDCB ( 3 nhân tố chủ quan và 4 nhân tố khách quan). Luận 

án nêu rõ được kinh nghiệm của một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

các nước EU về quản lý chi NSNN trong đầu tư XDCB và rút ra bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN trong 

đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bình Định, luận án đã đề xuất được 7 giải pháp 

lớn nhằm tăng cường quản lý NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. NCS  nhất trí với cách tiếp cận theo chu trình NS của luận án khi nghiên 

cứu nội dung quản lý chi NSNN. Đặc biệt, tác giả đã đề cập đến hệ thống chỉ 

tiêu đánh giá quản lý chi NS trong đầu tư XDCB thông qua phân tích các chỉ tiêu 

phản ánh kết quả chi NSNN và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chi NSNN trong 

đầu tư XDCB.  

Luận án đã luận giải lý do khi đánh giá hiệu quả chi NSNN trong 

ĐTXDCB, người ta sẽ không đánh giá ở cấp độ dự án mà chỉ đánh giá hiệu quả 

ở cấp độ vùng (hoặc quốc gia); bên cạnh các chỉ tiêu cấp độ vùng, còn phải đánh 

giá hiệu quả quản lý chi NSNN trong ĐTXDCB bằng cách đánh giá chu trình 

quản lý chi ĐTXDCB từ khâu lập dự toán cho đến khâu quyết toán cuối cùng, 

nếu quá trình quản lý chi NSNN không tốt, bị buông lỏng, nhiều kẽ hở thì thất 

thoát vốn đầu tư sẽ tăng từ đó giảm hiệu quả chi NSNN trong đầu tư XDCB.  

Nguyễn Thị Huệ (2012), Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí 

Minh trong Luận án Tiến sĩ kinh tế “Chống thất thoát trong chi NSNN ở tỉnh 

Thái Bình” đã đề cập tới những hậu quả do thất thoát trong chi NS gây ra, từ đó 

khẳng định chống thất thoát trong chi NS có ý nghĩa vô cùng to lớn. Luận án 

cũng đã phân tích thực trạng thất thoát và chống thất thoát trong chi NSNN cấp 
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tỉnh ở Thái Bình, chỉ ra 14 nguyên nhân dẫn đến thất thoát trong chi NSNN và 

đề xuất 6 giải pháp tăng cường phòng, chống thất thoát trong chi NS cấp tỉnh ở 

Thái Bình trong thời gian tới. Luận án chưa đưa ra các tiêu chí đánh giá tính hiệu 

lực, hiệu quả của việc chống thất thoát này. Do xuất phát từ đối tượng và phạm 

vi nghiên cứu, nên luận án không nghiên cứu công tác QLNN đối với chi NSNN 

ở tỉnh Thái Bình.  

Tô Thiện Hiền (2012) là tác giả của Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường đại học 

Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, ‘‘Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà 

nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020’’. Luận án làm 

rõ hiệu quả quản lý NSNN ở các khía cạnh sau: Hiệu quả tổng hợp; Hiệu quả 

quản lý thu NSNN; Hiệu quả quản lý chi NSNN. Bên cạnh đó, luận án cũng nêu 

một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá hiệu quả điều hành NS Quốc gia có tính 

chất nguyên tắc là:Thâm hụt NSNN hàng năm không vượt quá 3%-5% GDP; 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước mức động viên các nguồn 

thu vào NSNN phấn đấu đạt từ 22%-25% GDP; Nợ công cố gắng không vượt 

quá 6% GDP; Mức tăng thu NS hàng năm tăng từ 3%-5% so với năm trước; Chi 

thường xuyên chỉ hạn chế trong khả năng thu NSNN; chi đầu tư phát triển có thể 

vay mượn trong nước hoặc vay nước ngoài theo nguyên tắc sử dụng đúng mục 

đích và có hiệu quả bền vững. 

   Đặc biệt, ở đây, luận án nhấn mạnh đến 3 yếu tố đảm bảo hiệu quả quản lý 

NSNN và 4 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý NSNN. Tuy nhiên, khi phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý NSNN luận án đã không đưa ra 

được nhân tố mang tính quyết định là năng lực quản lý của người lãnh đạo và 

trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý NSNN. Luận án 

đã nêu được kinh nghiệm quản lý NSNN của một số nước và một số tỉnh ở Đồng 

bằng Sông Cửu Long để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung và 

An Giang nói riêng. Tuy nhiên, phần này luận án mới chỉ dừng lại ở việc mô tả, 

liệt kê chưa phân tích rõ. Trên cơ sở phân tích thực trạng về hiệu quả quản lý 
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NSNN tỉnh An Giang, luận án đã đưa ra được những nhận xét về hiệu quả quản 

lý NSNN tỉnh An Giang, kết quả đạt được, những hạn chế chủ yếu và chỉ ra 5 

nguyên nhân chủ quan, 3 nguyên nhân khách quan của những hạn chế đó. Đây là 

cơ sở để luận án đề xuất 8 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

NSNN tỉnh An Giang.  

Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài chính, ‘‘Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước ở cấp chính quyền cơ sở tại Việt 

Nam’’, Nguyễn Văn Nhứt (2004), đã trình bày khái niệm chung về hiệu quả 

QLNN, các căn cứ đánh giá hiệu quả QLNN, hiệu quả quản lý và điều hành 

NSNN ở cấp chính quyền cơ sở. Luận án cho rằng hiệu quả là chỉ tiêu phản ánh 

trình độ sử dụng các yếu tố của lao động, các tiềm năng KTXH, ứng dụng khoa 

học công nghệ, cải tiến biện pháp quản lý….để tạo ra kết quả hoạt động (sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, công tác quản lý) sao cho kết quả đạt được tối đa còn 

chi phí cho kết quả đó ở mức tối thiểu (tiết kiệm nhất). Hiệu quả QLNN là kết 

quả của sự tác động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước đối với mọi lĩnh vực 

hoạt động của xã hội để đảm bảo các nhu cầu thực tế của sự phát triển mạnh mẽ 

và đúng hướng, kinh tế và đời sống đảm bảo các yêu cầu phát triển văn hóa, xã 

hội, khoa học, kỹ thuật, phục vụ công cộng, đảm bảo quốc phòng, trật tự an ninh, 

pháp luật, pháp chế, kỷ luật, kỷ cương xã hội…trong từng thời kỳ nhất định. Nếu 

không đáp ứng được các yêu cầu đó thì không thể nói là hoạt động QLNN có 

hiệu quả. Đặc biệt luận án đã đưa ra 07 tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý NS xã, 

đó là : quy mô thu, chi NS và của từng khoản thu, chi; tốc độ tăng thu, tăng chi 

so với năm trước; tỷ lệ hoàn thành dự toán; tỷ trọng các khoản chi; mức chi bình 

quân một số khoản trên đầu dân; số tiết kiệm chi; khả năng cân đối và một số chỉ 

tiêu tổng hợp kinh tế xã hội phản ánh kết quả như: Tăng trưởng kinh tế,  thu 

nhập bình quân đầu dân, chỉ số phát triển con người, kết cấu hạ tầng,…    

Ngoài ra còn có nhiều bài viết trên các tạp chí, bài báo nghiên cứu về 

ngân sách và quản lý ngân sách. Chẳng hạn: “Kinh nghiệm quốc tế trong quản 
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lý, sử dụng ngân sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” của Lưu Đức Hải, 

đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán (2015). Thông qua việc 

nghiên cứu quy trình lập ngân sách và quản lý chi ngân sách của Hoa Kỳ và 

quản lý chi ngân sách của Cộng hòa Liên bang Đức, Lưu Đức Hải đã rút ra hai 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Một là, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán. Hai là, tăng cường chức năng giám sát 

và bổ sung chế tài nhằm bảo đảm thực thi kỷ luật ngân sách. 

 Trương Bá Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài 

chính đã viết bài “Phân cấp ngân sách trong bối cảnh cải cách mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương” đăng trên tạp chí Tổ chức Nhà nước (2014); “Kinh 

nghiệm quản lý ngân sách của một số nước” của Trần Thị Lan Hương, Đại học 

Bách Khoa Hà Nội, đăng trên tạp chí Tổ chức Nhà nước (2015); Vũ Như Thăng, 

Lê Thị Mai Liên có bài viết “Bàn về phân cấp ngân sách ở Việt Nam” đăng trên 

Tạp chí Tài chính(2013);….  

1.1.2.3. Các nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012), Học viện Chính trị- Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh, đã hoàn thành Luận án Tiến sĩ kinh tế “Quản lý đầu tư phát 

triển từ NSNN trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Luận án đã luận giải được cơ 

sở lý luận của quản lý đầu tư phát triển (ĐTPT) từ NSNN, như: khái niệm; nội 

dung; yêu cầu; và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý ĐTPT từ NSNN. Luận án 

xác định nội dung quản lý ĐTPT từ NSNN gồm: hoạch định chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch ĐTPT từ NSNN; hình thành hệ thống pháp luật; ban hành cơ 

chế, chính sách; tổ chức bộ máy và cán bộ; kiểm tra, kiểm soát. Trên cơ sở xác 

định những nội dung này tại chương 1, trong chương 2 luận án đã phân tích kỹ 

từng nội dung quản lý ĐTPT từ NSNN. Luận án đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm 

đối với Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng trên cơ sở phân tích kinh 

nghiệm quản lý ĐTPT từ NSNN của một số quốc gia và một số địa phương 
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trong nước. Luận án đã chỉ ra 6 nhân tố ảnh hưởng tới quản lý ĐTPT từ NSNN, 

tuy nhiên các nhân tố này chưa được sử dụng để đánh giá kết quả, hạn chế và 

nguyên nhân trong quản lý ĐTPT từ NSNN trên địa bàn TP Hải Phòng. Luận án  

đã đề cập đến hiệu quả ĐTPT từ NSNN. Theo đó, hiệu quả ĐTPT từ NSNN là 

phạm trù kinh tế, biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế-xã hội đã 

đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí bỏ ra để có các kết quả đó trong 

một thời kỳ. Theo Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hiệu quả ĐTPT từ NSNN được 

xác định cả về mặt định tính và định lượng. Về mặt định tính, ĐTPT từ NSNN 

được coi là có hiệu quả khi chúng được sử dụng đầu tư có tính tập trung, tránh 

dàn trải và có tính chất quyết định trong việc thực hiện mục tiêu cải tạo, xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình, dự án 

trọng điểm quốc gia. Về mặt định lượng, luận án trình  bày 3 chỉ tiêu, đó là: Chỉ 

tiêu tổng quát (Hiệu quả tuyệt đối, Hiệu quả tương đối); Hệ số huy động tài sản 

cố định; Hệ số tăng vốn sản lượng (ICOR-Incremental Capital - Output Ratio). 

Các chỉ tiêu này chưa được vận dụng để phân tích thực trạng hiệu quả ĐTPT từ 

NSNN trên dịa bàn Hải Phòng. Luận án cũng chưa đề cập đến hiệu quả quản lý 

ĐTPT từ NSNN cả về mặt lý luận và phân tích thực trạng. Luận án chưa đưa ra 

được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý ĐTPT từ NSNN. Do xuất phát từ đối 

tượng, phạm vi nghiên cứu và cách tiếp cận nên luận án đã không nghiên cứu cụ 

thể công tác quản lý chi đầu tư XDCB, không tiếp cận QLNN theo chu trình 

quản lý NS và luận án chỉ đánh giá thực trạng quản lý ĐTPT từ NSNN trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2000 đến năm 2010. 

Một số luận văn thạc sỹ kinh tế có đề cập đến quản lý thu-chi ngân sách của 

thành phố Hải Phòng nhưng chỉ đề cập sơ lược ở phạm vi hẹp. Chẳng hạn như: 

Luận văn thạc sỹ kinh tế “ Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh 

nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại thành phố Hải Phòng” của Vũ Công 

Vụ (2013), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Luận văn thạc sỹ kinh tế “Một 

số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với các doanh 
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nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, Phạm 

Thanh Hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;  Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học 

Viện Tài chính của Đoàn Thị Thu Hà (2014) với đề tài “Hoàn thiện cơ chế phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; Luận 

văn thạc sỹ kinh tế, Học Viện Tài chính, Phạm Thị Hồng Liên (2011) “Đổi mới 

cơ chế phân cấp quản lý đối với ngân sách cấp xã tại thành phố Hải Phòng 

trong điều kiện hiện nay”. 

1.1.3. Những vấn đề thuộc đề tài Luận án chưa được các công trình đã công 

bố nghiên cứu giải quyết  

Thông qua tổng quan, tác giả đã tìm ra được các luận cứ khoa học làm nền 

tảng cho việc triển khai các luận điểm của mình và tìm ra được các hạn chế, các 

khoảng trống mà các công trình trước chưa phát hiện, chưa nghiên cứu để tiếp 

tục nghiên cứu. 

Do xuất phát từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu nên phần lớn các công 

trình mà tác giả được biết đều nghiên cứu về quản lý thu, chi NSNN, rất ít công 

trình nghiên cứu về QLNN đối với thu, chi NSĐP. Do vậy, một số lý luận có liên 

quan đến QLNN đối với thu, chi NSĐP chưa được làm rõ, chẳng hạn bản chất, 

nội dung, các tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với thu, chi 

NSĐP,…; Một số chỉ tiêu đánh giá mục tiêu quản lý NS chưa được đề xuất 

chẳng hạn tỷ lệ giảm thất thu NS, tỷ lệ tiết giảm chi, tỷ lệ nợ thuế/tổng thu NS, 

…; Chưa có một công trình nào nghiên cứu về QLNN đối với thu NSĐP của TP 

Hải Phòng; chi thường xuyên; chi đầu tư XDCB; chi khác của TP Hải Phòng. 

1.1.4. Những vấn đề trọng tâm Luận án sẽ tập trung  nghiên cứu giải quyết 

- Làm rõ về bản chất, nội dung QLNN đối với thu-chi NSĐP; 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới thu-chi NSĐP và QLNN đối với thu-chi NSĐP; 

- Phân tích và đánh giá hiện trạng QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải 

Phòng giai đoạn 2011-2015. 
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- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP 

Hải Phòng. 

1.2. Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của Luận án 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận án và câu hỏi nghiên cứu 

1.2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận án 

a. Mục tiêu tổng quát: Luận giải rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải 

Phòng. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

+ Xây dựng cơ sở lý luận về QLNN đối với thu – chi NSĐP để vận dụng 

vào nghiên cứu vấn đề này ở Hải Phòng. Muốn hoàn thành việc này trước hết 

Luận án tiến hành tổng quan các công trình khoa học liên quan của các học giả 

trong và ngoài nước để xem trong kết quả nghiên cứu của họ có những điểm nào 

có thể kế thừa cho Luận án và mức độ kế thừa đến đâu. Tổng kết kinh nghiệm 

QLNN về thu-chi NS của một số địa phương để rút ra bài học cho TP Hải 

Phòng. 

+ Đánh giá hiện trạng QLNN đối với thu – chi NS của TP Hải Phòng để xác 

định mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 

+ Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với thu – chi NS của TP 

Hải Phòng. 

1.2.1.2. Các câu hỏi nghiên cứu chủ yếu 

(i) Khung lý thuyết nào cho việc phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải 

Phòng? 

(ii) Nhà nước ở trung ương cần, đã và sẽ phải làm gì, bằng cách nào đề QLNN 

đối với thu-chi NSĐP? 

(iii) Chính quyền địa phương cần, đã và sẽ phải làm gì, bằng cách nào để hoàn 

thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng? 
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(iv) QLNN đối với thu-chi NSĐP có bản chất, nội dung cụ thể như thế nào? 

(v) Những nhân tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến QLNN đối với thu-chi NSĐP? 

(vi) Thực trạng QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng đang có những hạn 

chế, bất cập gì nguyên nhân do đâu? 

(vii) Bối cảnh và những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến QLNN đối với thu-chi NS 

của TP Hải Phòng trong giai đoạn tới?  

(viii) Những phương hướng và giải pháp nào cần được thực hiện trong giai đoạn 

tới để hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng?  

1.2.2. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án: QLNN đối với thu-chi NSĐP. 

Phạm vi nghiên cứu: 

+ Thời gian nghiên cứu: thực traṇg của vấn đề se ̃được nghiên cứu cho giai 

đoaṇ 2011-2015 và dư ̣báo  tới năm 2025. 

+ Về mặt không gian: địa bàn TP Hải Phòng 

+ Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cả mặt lý luận và thực tiễn về QLNN 

đối với thu-chi NSĐP. Trong đó, đặc biệt nghiên cứu hiện trạng QLNN đối với 

thu-chi NSĐP; định hướng và giải pháp hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NSĐP 

của chính quyền TP Hải Phòng. 

Về thu NS của TP, luận án tập trung nghiên cứu QLNN đối với thu thuế;  

Về chi NS của TP, luận án tập trung nghiên cứu QLNN đối với chi 

ĐTXDCB và chi thường xuyên. Đây là hai nội dung chi có ý nghĩa quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng, đồng thời chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng chi NSĐP.  

Luận án nghiên cứu bộ máy quản lý thu-chi NSĐP là các cơ quan QLNN tại 

địa phương, không nghiên cứu công tác quản lý của các cơ quan trung ương. 

1.2.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.2.3.1. Cách tiếp cận nghiên cứu đề tài Luận án 
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+ Đi từ lý thuyết đến thực tiễn: sử duṇg các vấn đề lý thuyết để làm sáng 

tỏ những vấn đề thưc̣ tiêñ cần đươc̣ làm rõ. 

+ Tiếp cận quản lý nhà nước theo địa bàn lãnh thổ: tiếp cận QLNN đối 

với thu-chi ngân sách theo địa bàn lãnh thổ. 

+ Tiếp cận theo nội dung QLNN: QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải 

Phòng được tiếp cận theo nội dung của QLNN từ việc ban hành các chính sách, 

chế độ cho đến tổ chức thực thi và kiểm tra, giám sát quá trình thực thi đó. 

1.2.3.2. Các phương pháp thu thập, xử lý thông tin, tư liệu 

+ Phương pháp chuyên gia: lấy thêm thông tin cần thiết, thẩm định các kết 

quả nghiên cứu của luận án. 

+ Phương pháp điều tra, khảo sát: thu thập thông tin thông qua việc phát 

phiếu điều tra (Bảng hỏi), luận án sẽ khái quát hóa hoặc đưa ra một số nhận định 

theo mục đích điều tra, khảo sát. 

+ Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập số liệu thống kê của 

Cục thống kê Hải Phòng, của Sở Tài chính Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hải Phòng,…. 

1.2.3.3. Các phương pháp nghiên cứu đề tài Luận án 

+ Phương pháp phân tích hệ thống: coi thu-chi NS là phân hệ của NSĐP, 

phân tích cấu trúc của hệ thống NSĐP (Thu –Chi ). 

+ Phương pháp phân tích thống kê: sử dụng để phân tích hiện trạng thu – 

chi NSĐP qua các năm. Thông qua phân tích để thấy tính hợp lý hay chưa hợp lý 

của cơ cấu thu-chi NSĐP, cơ cấu thu, cơ cấu chi. 

+ Phương pháp so sánh: so sánh thu – chi NSĐP và QLNN về thu – chi 

NSĐP qua các năm để xem xét xu thế biến đôṇg qua các năm. 

+ Phương pháp phân tích chính sách: sử duṇg để xác điṇh măṭ đươc̣, măṭ 

chưa đươc̣ và nguyên nhân của những quy điṇh trong các chính sách đa ̃ban hành 

và đang tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

1.2.3.4. Mô hình nghiên cứu tổng quát Luận án 
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khoa học và đề xuất các giải 
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lý nhà nước đối với thu-chi 
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cụ thể 
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phương 
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thành phố Hải 

Phòng 

Đề xuất kiến 

nghị và giải pháp 

nhằm hoàn thiện 

quản lý nhà nước 

đối với thu-chi 

ngân sách của 

thành phố Hải 
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Tổng quan 

các công 

trình 

nghiên cứu 
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Sơ đồ 1.1: Mô hình nghiên cứu tổng quát Luận án 

Nguồn: Tác giả 
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CHƯƠNG 2. 

CƠ SỞ LÝ LUẬN  VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU-CHI 

NGÂN SÁCH  ĐỊA PHƯƠNG 

 

2.1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương 

2.1.1. Ngân sách nhà nước  và thu – chi ngân sách điạ phương   

2.1.1.1. Khái niệm, hệ thống và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

a). Khái niệm ngân sách nhà nước 

Theo Luật NSNN năm 2002: Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản 

thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và 

được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

của Nhà nước. 

Luật NSNN năm 2015 đã đưa ra định nghĩa về NSNN như sau: Ngân sách 

nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện 

trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

Như vậy, NSNN chính là tất cả các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định (Ở Việt Nam là Quốc Hội), các khoản thu, chi 

đó được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 01 năm) và 

để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

Bản chất của NSNN là các mối quan hệ lợi ích kinh tế giữa nhà nước và các 

chủ thể khác ở trong và ngoài nước gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và 

sử dụng quỹ ngân sách. 

b). Hệ thống NSNN 

Hệ thống NSNN là tổng thể ngân sách của các cấp chính quyền nhà nước. 

Tổ chức hệ thống ngân sách chịu tác động bởi nhiều yếu tố mà trước hết đó là 

chế độ xã hội của một nhà nước và phân chia lãnh thổ hành chính. Thông thường 

ở các nước hệ thống ngân sách được tổ chức phù hợp với hệ thống hành chính. 
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Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có sự phân chia NSNN thành NSTW 

và NS địa phương (NS cấp dưới). Chẳng hạn, hệ thống NSNN của Hoa Kỳ được 

tổ chức thành 3 cấp: NS liên bang, NS bang và NS cấp dưới bang. Ngân sách của 

liên bang và các bang về cơ bản là độc lập với nhau. Mỗi cấp ngân sách có 

quyền khai thác các nguồn thu trên địa bàn trong phạm vi quản lý để thực hiện 

các nhiệm vụ chi trên địa bàn. Hệ thống NSNN của Hoa Kỳ được thể hiện qua sơ 

đồ 2.1 sau: 

 

Sơ đồ2.1: Hệ thống NS của Hoa Kỳ 

Nguồn: tác giả 

Trung Quốc quy định mỗi cấp chính quyền có một cấp ngân sách, hệ thống 

NSNN gồm 5 cấp: Trung ương; tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc); thành phố 

thuộc khu (châu tự trị); huyện (huyện tự trị, thành phố không thuộc khu, khu trực 

thuộc thành phố); xã (xã dân tộc, thị trấn). Tại các quốc gia, NSTW huy động 

các khoản thu lớn để bảo bảo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của 

quốc gia, có tác động sâu rộng tới xã hội. NSĐP huy động các khoản thu và đảm 

bảo các nhiệm vụ chi có tính chất địa phương.  

 

NSNN 

NS liên bang 

NS bang 

NSĐP 
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Ở Việt Nam, NSNN bao gồm NSTW và NSĐP. NSTW là NS của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương; 

NSTW được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của 

quốc gia và hỗ trợ những địa phương chưa cân đối được thu, chi NS. NSĐP bao 

gồm NS của các cấp chính quyền địa phương (NS cấp tỉnh, NS cấp huyện, NS 

cấp xã). Mỗi một cấp chính quyền  có một cấp NS để bảo đảm cho chính quyền 

đó hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được giao. NSĐP được phân cấp nguồn 

thu bảo đảm chủ động trong thực hiện những nhiệm vụ được giao. Hệ thống 

NSNN ở Việt Nam thể hiện qua sơ đồ 2.3: 

 

c). Phân cấp quản lý NSNN 

NSNN 
NSTW 

NS ĐP 

NS cấp tỉnh 

NS cấp huyện 

NS cấp xã 

Sơ đồ 2.3: Hệ thống NSNN ở Việt Nam 

Nguồn: Theo Luật NSNN 2002, 2015 

NSNN 

NSTW 

NS tỉnh 

NS thành phố thuộc khu 

NS huyện 

NS xã 

Sơ đồ  2.2:   Hệ thống NS của Trung Quốc 

Nguồn: Tác giả 
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Về lý thuyết, quản lý và điều hành NSNN có thể tập trung mọi quyền lực 

vào chính quyền trung ương. Tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ tạo ra tư tưởng 

ỷ lại, trông chờ vào trung ương của các địa phương; không phát huy được tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo của các địa phương; các địa phương không có động 

lực phấn đấu để tăng thu NSNN và với nguồn lực có hạn, việc phân bổ nguồn 

lực này dễ bị lãng phí, không đáp ứng đúng đắn và kịp thời nhu cầu của người 

dân. Do đó, trên thực tế các nhà nước đều thực hiện việc phân cấp quản lý ngân 

sách ở mức độ nhất định cho chính quyền địa phương. Mục tiêu cốt lõi của phân 

cấp quản lý NSNN là nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính nhà nước được huy 

động, phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả nhất. 

Phân cấp quản lý NSNN là việc xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn 

của chính quyền Nhà nước từ trung ương tới các địa phương trong việc quản lý 

NSNN. 

Phân cấp quản lý NSNN thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa chính 

quyền trung ương và chính quyền địa phương trên 3 phương diện sau: 

Thứ nhất, xác định về thẩm quyền của chính quyền các cấp trong việc ban 

hành các chính sách, chế độ thu-chi; tiêu chuẩn, định mức chi NSNN. 

Đối với các nước theo thể chế liên bang, chính quyền địa phương có quyền 

tự quyết cao, được quyền ban hành các chính sách thuế, chế độ chi tiêu phù hợp 

với địa phương. Còn đối với các nước theo thể chế nhà nước đơn nhất, quyền 

ban hành chính sách thuế được tập trung tại trung ương, chính quyền địa phương 

hầu như không có tác động gì tới chính sách thuế, việc trao thẩm quyền cho các 

địa phương quyết định một số loại thu còn hạn chế. Ở Việt Nam, chính quyền 

địa phương (HĐND cấp tỉnh) được quyền quyết định một số chế độ thu phí, lệ 

phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật, được 

quyền quyết định cụ thể định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn định mức chi áp 

dụng cho địa phương dựa trên khung hướng dẫn. 
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Theo quy định tại Luật NSNN 2002, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có quyền quyết định việc phân cấp nguồn thu cho chính quyền cấp 

huyện, cấp xã trong phạm vi được phân cấp, song một số khoản thu phân cấp 

được quy định cụ thể như: (1) Phân cấp tối thiểu 70% các khoản thu thuế chuyển 

quyền sử dụng đất; thuế nhà đất; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; 

thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất cho NS 

xã, thị trấn; (2) Phân cấp tối thiểu 50% khoản thu lệ phí trước bạ, không kể lệ phí 

trước bạ nhà, đất. Điều này làm hạn chế thực quyền của chính quyền địa phương.  

Thứ hai, xử lý hài hòa mối quan hệ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

Thực chất của nội dung này là phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi cho 

từng cấp NS, giữa NSTW và NSĐP, giữa các cấp NSĐP với nhau.  

Đây là nội dung trọng tâm của phân cấp quản lý NSNN và là vấn đề nan 

giải, phức tạp. Để có thể đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cấp ngân sách, giữa 

các địa phương với nhau luôn là bài toán khó. Hai vấn đặt ra khi thiết kế hệ 

thống phân cấp (chia sẻ) nguồn thu là: Phạm vi nguồn thu chia sẻ và tỷ lệ chia 

sẻ. Ở các quốc gia khác nhau, phạm vi chia sẻ và tỷ lệ chia sẻ cũng được xác 

định khác nhau. Nhưng đều có điểm chung là việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi phải đảm bảo NSTW giữ vai trò chủ đạo để thực hiện các nhiệm vụ chi có 

tính chiến lược, quan trọng của quốc gia. Đồng thời NSĐP được phân cấp nguồn 

thu để đảm bảo chủ động thực hiện những nhiệm vụ chi được giao. 

Thứ ba, giải quyết mối quan hệ về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, 

chính quyền các cấp trong chu trình NSNN. 

Chu trình NS hay còn gọi là quy trình NS dùng để chỉ toàn bộ hoạt động 

của một NS kể từ khi bắt đầu hình thành cho tới khi kết thúc chuyển sang NS 

mới. Chu trình NS bao gồm tất cả các khâu: chuẩn bị NS, lập NS, duyệt, phân 

bổ, giao, chấp hành, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, quyết toán NS (gọi chung là 

lập, chấp hành và quyết toán). Mức độ tham gia điều hành và kiểm soát của cơ 

quan quyền lực, cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan chuyên môn đối 
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với các cấp NS đến đâu chính là thể hiện tính chất của phân cấp trong toàn bộ hệ 

thống. 

2.1.1.2. Khái niệm, vai trò và thu-chi ngân sách  địa phương 

a). Khái niệm NSĐP 

NSĐP là một phạm trù kinh tế gắn với thu nhập và chi tiêu của chính quyền 

địa phương. NSĐP là nguồn lực để chính quyền địa phương thực hiện các chức 

năng, nhiệm vụ của mình và chi phối, điều chỉnh các hoạt động khác của xã hội, 

cùng với NSTW góp phần phát triển kinh tế của cả nước. 

NSĐP là các khoản thu NSNN phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ 

sung từ NSTW cho NSĐP và các khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi của cấp 

địa phương [60] 

Bản chất của NSĐP là các mối quan hệ lợi ích kinh tế giữa chính quyền địa 

phương với chính quyền trung ương, giữa chính quyền địa phương với các chủ 

thể khác như tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước và 

các cấp chính quyền địa phương với nhau trong quá trình tạo lập, phân phối và 

sử dụng quỹ NSĐP.  

b). Vai trò của NSĐP 

Chính quyền địa phương  sử dụng NSĐP trước hết là để duy trì bộ máy của 

chính quyền địa phương, để thực hiện các nhiệm vụ được giao phó.  

NSĐP có những vai trò sau:  

Vai trò 1: Duy trì sự tồn tại và  hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 

Bộ máy chính quyền địa phương muốn tồn tại và hoạt động cần phải có 

nguồn tài chính đảm bảo. Thông qua thu NSĐP sẽ tạo lập được quỹ NSĐP để 

đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi tiêu của chính quyền địa phương mà 

trước hết là nuôi  bộ máy chính quyền địa phương. Nguồn thu của NSĐP trước 

hết được sử dụng để bảo đảm các chi phí hoạt động thường xuyên cho chính 

quyền địa phương (chi lương, phụ cấp, hội nghị, hoạt động nghiệp vụ,…) sau đó 

mới sử dụng để đầu tư phát triển,.. 
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Vai trò 2: Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương  

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở 

phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và 

của mỗi cấp chính quyền địa phương. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương sẽ 

được cụ thể hóa trong từng thời kỳ. NS trung ương tập trung các khoản thu lớn 

để đảm bảo các nhiệm vụ chi mang tính huyết mạch của cả nước, còn NSĐP 

được phân cấp nguồn thu để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi quản lý. NS 

của cấp nào sẽ được sử dụng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cấp đó. Trong 

trường hợp chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà 

nước cấp trên thì NS cấp trên phải chuyển kinh phí cho NSĐP để thực hiện 

nhiệm vụ đó. 

Vai trò 3: Tác động tới sự ổn định và phát triển bền vững của  tài chính quốc gia 

NSĐP là một bộ phận cấu thành của NSNN. Do vậy, NSĐP có tác động tới 

NSNN. Sự ổn định, bền vững của NSĐP là cơ sở đảm bảo sự ổn định, vững chắc 

của NSNN. Về nguyên tắc NSĐP không được bội chi, nên khi xây dựng DT nếu 

thu NSĐP mà không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu thì NSTW sẽ cấp bổ sung cân 

đối. Vì vậy, NSĐP không cân đối được sẽ là gánh nặng của NSNN và ngược lại 

nếu NSĐP mạnh đủ đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cho địa phương, NSTW sẽ  

không phải cấp bổ sung cân đối, thậm chí NSĐP còn điều tiết về NSTW. NSĐP 

sử dụng có hiệu quả sẽ có tác động tới sự phát triển kinh tế của địa phương, tạo 

nguồn thu ổn định cho NSĐP và cả NSTW.  

c). Thu-chi NSĐP  

c1). Thu NSĐP 

Các quốc gia đều có quy định cụ thể về phân cấp nguồn thu giữa trung 

ương và địa phương. Thông thường, NSTW và NSĐP có những khoản thu 

hưởng 100% và có những khoản thu chia sẻ giữa NSTW, NSĐP. Nguồn thu 

NSTW hưởng 100% thường là các nguồn thu lớn như thuế xuất nhập khẩu, thuế 
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TTĐB, thu từ dầu mỏ,…Nguồn thu NSĐP hưởng 100% thường là những nguồn 

thu nhỏ và gắn với các lợi ích trực tiếp của các dịch vụ mà chính quyền địa 

phương cung cấp như thuế tài sản, các khoản thu từ đất, một số loại phí và lệ 

phí,…Nguồn thu được chia sẻ sẽ đảm bảo tăng tính tự chủ tài khóa cho địa 

phương nhưng đồng thời vẫn đảm bảo nguồn huy động vào NSTW. Tuy nhiên, 

một vài quốc gia không áp dụng nguồn thu chia sẻ mà quy định NS cấp nào có 

nguồn thu và hưởng 100% nguồn thu đó. 

Ở Hoa Kỳ, NS Liên bang, NS bang và NS cấp dưới bang về cơ bản là độc 

lập với nhau. Tính độc lập về NS giữa các cấp thể hiện NS cấp nào có nguồn thu 

riêng trên địa bàn cấp đó quản lý. Thu NS của chính quyền địa phương (đơn vị 

cấp dưới bang) chủ yếu phụ thuộc vào thuế tài sản. Tuy nhiên, để đảm bảo tính 

công bằng giữa các địa phương và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã 

hội, chính quyền Liên bang cấp NS cho chính quyền bang hoặc chính quyền 

bang cấp NS cho các cấp dưới để thực hiện các mục tiêu, dự án phát triển cụ thể 

theo yêu cầu của cấp trên (tương tự như bổ sung NS có mục tiêu ở Việt Nam). 

Ngoài các khoản này ra, việc bổ sung cân đối NS cũng được áp dụng đối với 

những vùng thực sự nghèo và không thể cân đối được NS từ nguồn thu của 

mình, nhưng do đề cao nguyên tắc độc lập nên quan hệ này áp dụng rất hạn chế 

và được thực hiện chủ yếu bởi chính quyền bang cấp cho chính quyền địa 

phương. [114] 

Tại Việt Nam, theo Luật NSNN năm 2002 quy định: 

- Các khoản thu của NSTW gồm: các khoản thu NSTW hưởng 100% và 

các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa NSTW và NSĐP. 

-Các khoản thu của NSĐP gồm: các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các 

khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP và thu bổ sung từ NSTW 

Có 18 khoản thu mà NSĐP được hưởng 100% như: Thuế nhà, đất; thuế tài 

nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí; Thuế môn bài; Thuế chuyển 

quyền sử dụng đất (Từ 01/01/2009 các hoạt động về chuyển quyền sử dụng đất, 
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chuyển quyền sở hữu bất động sản được đều chỉnh bởi các chính sách thuế 

TNCN và thuế TNDN); Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tiền sử dụng đất; Tiền 

cho thuế đất; Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Lệ phí 

trước bạ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; … 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP gồm 5 khoản: 

Thuế GTGT, không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu và thuế GTGT thu từ 

hoạt động xổ số kiến thiết;Thuế TNDN, không kể thuế TNDN của các đơn vị 

hạch toán toàn ngành và thuế TNDN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; Thuế thu 

nhập đối với người có thu nhập cao (thuế thu nhập cá nhân); Thuế TTĐB thu từ 

hàng hóa, dịch vụ trong nước, không kể thuế TTĐB thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết; Phí xăng, dầu (thuế bảo vệ môi trường). 

NSTW sẽ bổ sung cho NSĐP dưới hai trường hợp: (1). Bổ sung cân đối để 

đảm bảo cho chính quyền địa phương cân đối nguồn NS; (2). Bổ sung có mục 

tiêu nhằm đảm bảo cho chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu đã được 

quy định cụ thể. 

Nguồn thu NSĐP của Việt Nam thể hiện qua sơ đồ 2.4 dưới đây: 

 

Sơ đồ 2.4 Cấu trúc thu NSĐP 

 Nguồn: Theo Luật NSNN 2002 và 2015 

Thu NSĐP có những đặc điểm cơ bản sau:  

Thứ nhất, thu NSĐP thể hiện quyền lực chính trị của các cơ quan nhà nước 

tại địa phương. 

Phần lớn các khoản thu mang tính bắt buộc và chính quyền địa phương 

không có trách nhiệm phải hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp. 

Thu NSĐP 

Các khoản thu NSĐP 

hưởng 100% 

Các khoản thu phân chia 

theo tỷ lệ % giữa NSTW 

và NSĐP 

Thu bổ sung từ NSTW 
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Thứ hai, thu NSĐP gắn chặt với thực trạng kinh tế của địa phương.  

Kinh tế là điều kiện căn bản, là tiền đề quyết định tới thu NS. Nguồn tài 

chính chủ yếu hình thành nên NSĐP là từ giá trị sản phẩm thặng dư của xã hội 

và được hình thành chủ yếu qua quá trình phân phối lại mà trong đó thuế là hình 

thức thu phổ biến. Khi nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh 

được mở rộng, nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường,…do vậy nguồn thu 

lớn nhất là từ thuế vào NSĐP cũng gia tăng và ngược lại. 

Thu NSĐP bao gồm nhiều khoản thu nhưng chủ yếu là từ thuế, phí và lệ 

phí. Thuế là khoản thu mang tính bắt buộc (cưỡng chế). Cùng với sự phát triển 

của xã hội, thuế không chỉ là công cụ để huy động nguồn tài chính cho nhà nước 

mà còn là công cụ để nhà nước điều tiết, phân phối lại thu thập, điều chỉnh vĩ mô 

nền kinh tế. Văn bản pháp lý cao nhất về thuế là các Luật thuế do Quốc hội ban 

hành và các cơ quan hành pháp có thẩm quyền sẽ ban hành các văn bản hướng 

dẫn thực hiện, cấp địa phương tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực 

thi các chính sách thuế.  

Các nhân tố ảnh hưởng tới thu NSĐP: 

Thu NSĐP chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố cả chủ quan lẫn khách quan, 

nhưng chủ yếu là các nhân tố như: chính sách pháp luật về thu và phân cấp quản 

lý thu NS; tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên; tỷ suất lợi nhuận; mức độ trang 

trải các khoản chi phí của chính quyền địa phương; thu nhập GDP bình quân đầu 

người; tổ chức bộ máy thu; trình độ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân 

viên trong bộ máy thu; đối tượng nộp; kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt. 

+ Chính sách pháp luật về thu và phân cấp nguồn thu NS. 

Nếu chính sách thu bao phủ được hết các phạm vi, đối tượng phải thu sẽ 

góp phần tăng thu NSĐP. Chính sách thu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến số thu vào 

NS, chẳng hạn mức thuế suất thuế TN DN giảm sẽ làm giảm số thuế thu được so 

với trước (giả sử số DN nộp thuế không thay đổi), nhưng cũng có thể làm tăng 

số thuế thu được trong tương lai. Vì thuế TNDN giảm sẽ làm lợi nhuận để lại 
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cho DN tăng lên, khuyến khích DN đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, hạn 

chế tình trạng trốn thuế. Nếu số thuế phải trả quá lớn, tình trạng trốn thuế sẽ xảy 

ra nhiều hơn, nhiều DN từ bỏ thị trường, nền kinh tế sẽ bị trì trệ. Ngược lại, thu 

thuế quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát 

triển của địa phương, của cả nước. Do vậy, để đảm bảo huy động đầy đủ, hợp lý 

các khoản thu vào NS và tạo nguồn thu ổn định lâu dài thì chính sách thuế cần 

phải đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế (người chịu 

thuế).  

Phân cấp nguồn thu NS giữa các cấp (trung ương và địa phương, giữa các 

cấp địa phương với nhau)  không những tạo ra những nguồn lực tài chính độc lập 

tương đối để mỗi cấp chính quyền chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

của mình, mà còn là động lực khuyến khích mỗi cấp chính quyền tích cực khai 

thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình, giảm sự phụ thuộc vào NS cấp 

trên. Các nguồn thu được phân cấp cũng cần phải đảm bảo tính hợp lý. Các 

khoản thu có quy mô nhỏ, khó thu hay không ổn định nếu phân cấp cho NSĐP 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến NSĐP. Chẳng hạn nguồn thu từ đất, đây là nguồn thu 

thiếu tính ổn định, nếu địa phương có quỹ đất nhiều, thị trường bất động sản sôi 

động, thì địa phương đó sẽ có số thu vào NSĐP rất lớn, nhưng nếu địa phương 

có ít quỹ đất hoặc thị trường bất động sản đóng băng sẽ ảnh hưởng lớn đến thu 

NSĐP, dễ dẫn đến mất cân đối và kết quả là lại trông chờ vào bổ sung từ NSTW. 

Do vậy, để giảm sự lệ thuộc vào NSTW và khuyến khích các địa phương tích 

cực trong thu NS cần chú trọng tới công tác phân cấp nguồn thu đảm bảo tính 

hợp lý. 

+ Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên: Đây là nhân tố có ảnh hưởng lớn 

đến số thu NSĐP. Chẳng hạn, địa phương có biển có thể phát triển ngành đánh 

bắt, nuôi trồng thủy sản, du lịch,..hay địa phương có khoáng sản thì có thể phát 

triển ngành công nghiệp khai khoáng. Địa phương có tiềm lực mạnh, nền kinh tế 
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phát triển, nhiều tài nguyên thiên nhiên,…sẽ góp phần ổn định và tăng thu cho 

NSĐP.  

+ Tỷ suất lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận phản ánh hiệu quả của đầu tư phát 

triển kinh tế. Tỷ suất lợi nhuận càng lớn, nguồn tài chính càng lớn. Đây là nhân 

tố quyết định đến việc nâng cao tỷ suất thu NS.  

+ Mức độ trang trải các khoản chi phí của chính quyền địa phương:  

Nhân tố này phụ thuộc vào quy mô tổ chức bộ máy của chính quyền địa 

phương, những nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng mà chính quyền 

địa phương phải đảm nhiệm trong từng thời kỳ và chính sách sử dụng kinh phí 

của nhà nước.  

Nhu cầu trang trải các khoản chi phí của chính quyền địa phương tăng lên 

sẽ đòi hỏi thu NSĐP phải tăng. 

+ Thu nhập GDP bình quân đầu người: Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ 

tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia, phản ánh khả năng tiết kiệm, 

tiêu dùng và đầu tư của một nước. Thu nhập GDP bình quân đầu người là nhân 

tố quyết định đến mức động viên của NSNN. Nếu không tính đến chỉ tiêu này 

khi xác định mức động viên của ngân sách sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề 

tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của các tổ chức kinh tế, của các tầng lớp dân cư. 

[18, tr88] 

+ Tổ chức bộ máy thu: Bộ máy thu gọn nhẹ, không chồng chéo về nhiệm 

vụ, chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu nộp và giảm được chi 

phí thu. Nhiệm vụ được phân định một cách rõ ràng gắn với nâng cao trách 

nhiệm giải trình sẽ nâng cao hiệu quả thu NS.  

+ Trình độ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên trong bộ máy 

thu: 

Trình độ thể hiện ở năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng với công 

việc. Cán bộ, nhân viên trong bộ máy thu NS có trình độ mới có thể thực hiện 

đúng các nhiệm vụ được giao,  phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật trong 
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thu NS. Nếu cán bộ, nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần kỷ luật 

nghiêm sẽ góp phần chống thất thu cho NSĐP. Những cán bộ quản lý thu, nhân 

viên trực tiếp thu suy thoái về đạo đức, thông đồng với đối tượng nộp để trốn 

tránh nghĩa vụ với nhà nước sẽ làm giảm đáng kể số thu vào NSĐP. 

+ Đối tượng nộp: Đối tượng nộp tuân thủ pháp luật sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho thu NSĐP, tạo điều kiện thu đủ và kịp thời. Sự tuân thủ của người nộp 

tùy thuộc vào sự nhận thức của mỗi người. Có những người nhận thức đúng về 

trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cố tình không tuân thủ hoặc có những người do 

trình độ nhận thức còn hạn chế nên chưa tuân thủ pháp luật về thu NS. Vì vậy, 

công tác giáo dục, thuyết phục rất cần thiết để người nộp nhận thức rõ trách 

nhiệm và thực hiện các hành vi đúng theo quy định. Giáo dục có thể áp dụng 

bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

các cuộc họp tại các khu dân cư thậm chí là vận động từng hộ gia đình (chẳng 

hạn đối với thu các khoản đóng góp tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

của địa phương). 

+ Kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt: Kiểm tra, giám sát  có tác dụng 

đảm bảo tính hướng đích trong tác thu, nộp. Công tác kiểm tra, giám sát thường 

xuyên sẽ góp phần giảm tiêu cực trong công tác thu, nộp. Chế tài xử phạt nghiêm 

minh sẽ có tính răn đe cao hơn đối với các đối tượng nộp cũng như những cán bộ 

trực tiếp quản lý và nhân viên thu. 

c2). Chi NSĐP 

Chi NSĐP là việc phân bổ và sử dụng quỹ NSĐP để thực hiện các nhiệm vụ 

của các cấp địa phương nhằm đạt các mục tiêu đã định. 

NSĐP cũng như NSTƯ trước khi đưa vào sử dụng cần phải tiến hành phân 

bổ theo ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng,… Phân bổ NSĐP cũng giống như bài 

toán “chia bánh”, chính quyền địa phương phải quyết định “chia bánh” như thế 

nào để đảm bảo hiệu quả phân bổ. Thực tế đã chứng minh lãng phí, thất thoát 

kinh phí NS có thể xảy ra ngay từ khâu phân bổ nếu việc phân bổ không hiệu 
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quả. Với nguồn tài chính có hạn, việc phân chia cho các ngành, các lĩnh vực, các 

cấp chính quyền địa phương phải vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo phân bổ 

theo thứ tự ưu tiên cho những ngành, những lĩnh vực then chốt- là đòn bẩy phát 

triển kinh tế của địa phương, tạo nguồn thu ổn định lâu dài. Đây là một bài toán 

khó.  

Quá trình sử dụng là quá trình các cấp, các ngành, các đơn vị trực tiếp chi 

dùng khoản tiền đã được cấp phát. Như vậy, chi NSĐP gồm hai quá trình là quá 

trình phân bổ và quá trình sử dụng NSĐP. Do đó, khi quản lý chi NSĐP cần phải 

chú trọng quản lý hai quá trình này.  

Mỗi quốc gia sẽ có quy định cụ thể về nhiệm vụ chi của NSĐP. Chẳng hạn, 

ở Hòa Kỳ: chính quyền bang và chính quyền cấp dưới (địa phương) thực hiện 

các nhiệm vụ chi trong nội bộ chính quyền, trên địa bàn đó hoặc chi cho các 

nhiệm vụ được quy định. Trong đó, chi NS của chính quyền bang chủ yếu cho 

nhiệm vụ an sinh xã hội và giáo dục đại học, chi NS của các địa phương chủ yếu 

là chi cho giáo dục phổ thông [117]. 

Ở những nước phát triển đã sử dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn như một 

công cụ giúp việc phân bổ và sử dụng NSNN có hiệu quả hơn.  

Ở Việt Nam, chi NSĐP bao gồm các nội dung chi thể hiện qua Sơ đồ 2.5 

dưới đây: 

http://www.nclp.org.vn/kinh_nghiem_quoc_te/mot-so-111ac-trung-ve-to-chuc-ngan-sach-cua-hoa-ky-va-viet-nam/#ref23
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Chi NSĐP 

Chi ĐTPT: 

- ĐTXD các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội 

không có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý; 

- ĐT và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, 

các tổ chức tài chính của Nhà nước; 

- Phần chi ĐTPT trong các chương trình quốc gia do các 

cơ quan địa phương thực hiện; 

- Chi khác theo quy định của pháp luật. 

Chi thường xuyên: 

- Chi các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, 

y tế, xã hội, văn hóa thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục 

thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các sự 

nghiệp khác do địa phương quản lý; 

- Chi các hoạt động sự nghiệp kinh tế do địa phương quản 

lý; 

- Chi các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội do NSĐP thực hiện theo quy định của Chính Phủ; 

- Chi hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng 

Cộng sản Việt Nam ở địa phương; 

- Chi hoạt động của các cơ quan địa phương của Ủy ban 

MTTQVN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Chi hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghệ nghiệp ở địa phương; 

- Các khoản chi thường xuyên khác 

Chi khác: 

-Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh; 

-Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động cho ĐT theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN năm 2002; 

- Chi bổ sung cho NS cấp dưới; 

- Chi chuyển nguồn. 

 

Sơ đồ 2.5 Cấu trúc chi NSĐP  

Nguồn: Theo Luật NSNN 2002 và 2015 



 43 

Chi NSĐP có những đặc điểm sau: 

- Chi NSĐP gắn với bộ máy các cơ quan nhà nước tại ĐP và những nhiệm 

vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà chính quyền ĐP đảm đương trong từng thời kỳ. 

Nhiệm vụ chi của NSĐP được phân cấp cụ thể và được quy định trong Luật 

NSNN năm 2002 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. HĐND cấp 

tỉnh quyết định phân cấp nhiệm vụ chi cho NS các cấp chính quyền ĐP. Với 

nguồn lực có hạn buộc chính quyền ĐP phải sắp xếp thứ tự ưu tiên trong phạm 

vi chi, không để tình trạng chi dàn trải, dẫn đến kém hiệu quả trong chi NS. 

- Phần lớn các khoản chi NSĐP là những khoản chi không hoàn trả trực 

tiếp. Các khoản cấp phát từ NSĐP cho các ngành, các cấp, cho các hoạt động 

văn hóa, xã hội, giáo dục, ….không phải trả giá hoặc hoàn lại cho nhà nước. 

- Hiệu quả chi NSĐP được xem xét trong phạm vi một ĐP. Đó là các hiệu 

quả kinh tế, xã hội. Hiệu quả này được xem xét dựa vào việc hoàn thành các mục 

tiêu kinh tế, xã hội  mà các khoản chi NSĐP đảm nhận. 

Các nhân tố ảnh hưởng tới chi NSĐP  

NSĐP chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ yếu sau: 

+ Pháp luật về chi NS: đó là các chính sách, chế độ chi NS, các định mức 

chi tiêu. Khi chính sách, chế độ, định mức chi tiêu thay đổi sẽ làm thay đổi nội 

dung và mức chi NS. Đây là căn cứ để xây dựng dự toán chi NS, căn cứ pháp lý 

để tổ chức thực hiện chi NS và là căn cứ để thực hiện quyết toán chi NS.  

+ Khả năng thu: Chi chỉ được thực hiện trên cơ sở có nguồn thu. Căn cứ 

vào khả năng thu NSĐP mà chính quyền ĐP sẽ điều hành các nhiệm vụ chi. Do 

đó, nếu thu được nhiều thì chi sẽ nhiều và ngược lại. 

+ Nhiệm vụ mà chính quyền địa phương phải thực hiện: Chi để thực 

hiện các nhiệm vụ của chính quyền ĐP. Do vậy, nhiệm vụ mà chính quyền ĐP 

phải đảm nhiệm có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chi NSĐP, ảnh hưởng đến 

mức chi và cơ cấu chi NSĐP. Chính quyền ĐP phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ 

để phát triển kinh tế của ĐP và giải quyết các vấn đề xã hội, an ninh của ĐP. 
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Nhiệm vụ sẽ được cụ thể hóa trong từng thời kỳ. Xác định nhiệm vụ không trọng 

tâm, trọng điểm, ĐP ôm đồm giải quyết quá nhiều vấn đề trong một thời kỳ có 

thể làm cho chi dàn trải, kém hiệu quả. Những lĩnh vực tư nhân làm tốt thì nhà 

nước không cần làm, nhà nước chỉ cần làm những việc tư nhân không thể làm 

hoặc không được làm.  

Một trong những nội dung chi NSĐP là chi thường xuyên (lương, phụ cấp, 

hoạt động chuyên môn,...) để duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền ĐP. Một 

trong những nguyên nhân khiến chi thường xuyên ngày một tăng là do bộ máy 

hành chính ngày một phình to. Để có thể tiết kiệm chi NSĐP cần thực hiện tinh 

giản bộ máy, cơ cấu lại bộ máy đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

+ Kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt: 

Cũng giống với thu, chi NSĐP cũng chịu ảnh hưởng bởi công tác kiểm tra, 

giám sát và chế tài xử phạt. Kiểm tra, giám sát sẽ đảm bảo chi đúng đối tượng, 

đúng mục đích, phân bổ vốn có hiệu quả, góp phần chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả 

hơn. Công việc giám sát không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm 

quyền mà còn là trách nhiệm của người dân. Bởi lẽ, chi NSĐP chủ yếu là sử 

dụng số tiền do người dân đóng góp. Chi NSĐP diễn ra trên phạm vi rộng, liên 

quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, việc trao quyền cho cá nhân trong việc 

quyết định chi NSĐP thường rất ít, thường liên quan đến nhiều chủ thể, kết quả 

rất khó quy kết trách nhiệm cho cá nhân khi xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật 

trong chi ngân sách. Vì vậy, việc quy định thẩm quyền và trách nhiệm quyết 

định chi cần rõ ràng và có cơ chế xử phạt nghiêm. 

 d) Mối quan hệ giữa thu và chi NSĐP  

Thu và chi NSĐP có mối quan hệ khăng khít với nhau và là mối quan hệ 

biện chứng. Các nhiệm vụ chi chỉ được thực hiện khi có nguồn thu đảm bảo. Khả 

năng thu là một trong những căn cứ quan trọng trong bố trí mức chi và nội dung 

chi. Nếu thu không đủ so với KH, các cấp ĐP sẽ phải cắt giảm, giãn hoãn các 
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khoản chi theo thứ tự ưu tiên. Chi có tác động ngược trở lại tới thu NS. Chẳng 

hạn, chi ĐTPT cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ làm tăng thu NS. 

Cũng chính vì mối quan hệ biện chứng giữa thu và chi nên bất kỳ quốc gia 

nào cũng ưu tiên chi ĐTPT. Chi thường xuyên mang tính chất tiêu dùng còn chi 

đầu tư mang tính chất tích lũy, tạo nguồn thu cho tương lai. Vì vậy, các quốc gia, 

các địa phương thường có xu hướng tiết kiệm và giảm tỷ trọng chi thường 

xuyên, tăng tỷ trọng chi ĐTPT.   

2.1.2. Quản lý nhà nước đối với thu- chi ngân sách điạ phương 

2.1.2.1. Quan niêṃ, mục tiêu và nguyên tắc quản lý nhà nước đối với thu- chi 

ngân sách điạ phương 

a). Quan niệm quản lý nhà nước đối với thu- chi ngân sách điạ phương 

Quản lý thu NSNN là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, 

giám sát quá trình hoạt động thu các khoản đóng góp vào NSNN. [51, tr. 96] 

Quản lý thuế là quá trình xây dựng và ban hành các luật thuế, tổ chức điều 

hành thu thuế và giám sát việc thực hiện các luật thuế. [51, tr. 97] 

Quản lý thuế là hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát của cơ quan thuế 

nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy 

định của pháp luật. [83, tr.6] 

Quản lý chi NSNN là việc đề xuất các chính sách, lập kế hoạch, tổ chức, 

điều hành chi NS và kiểm tra mọi khoản chi tiêu từ NSNN. [51, tr.102] 

Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công 

thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ 

quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của TCC nhằm đạt được các mục 

tiêu đã định. [17, tr41] 

Qua các định nghĩa trên có thể thấy bản chất của hoạt động quản lý nhà 

nước bao gồm ba nội dung: 

- Ban hành các văn bản pháp luật; 

- Tổ chức thực hiện; 
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- Kiểm tra, giám sát. 

Từ đó, tác giả luận án định nghĩa về QLNN đối với thu-chi NSĐP như sau: 

 QLNN đối với thu-chi NSĐP là việc ban hành các văn bản pháp luật 

(chính sách, chế độ về thu-chi NSĐP), tổ chức quá trình thu-chi và kiểm tra, 

giám sát quá trình thu, chi ngân sách đó của các cơ quan QLNN ở địa phương 

nhằm đạt được các mục tiêu đã định. 

b). Mục tiêu QLNN đối với thu-chi NSĐP 

+Mục tiêu chung : 

 Quản lý nhằm đảm bảo các hoạt động thu-chi NSĐP có hiệu lực và hiệu 

quả, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế-xã hội tại ĐP, tăng cường sức 

mạnh tài chính quốc gia. 

+Mục tiêu cụ thể: 

Thứ nhất, đảm bảo kỷ luật tài khóa. 

Đảm bảo kỷ luật tài khóa nghĩa là đảm bảo NSĐP bền vững, cân đối thu-chi 

NSĐP, mức bội chi và vay nợ phải kiểm soát được. 

 QLNN nhằm định hướng, hướng dẫn hoạt động thu-chi NSĐP theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm sự tuân thủ DT thu-chi đã được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định. Các chỉ tiêu trong DT đã được cấp có thẩm quyền quyết định 

là các chỉ tiêu có tính pháp lệnh. Do đó, các cấp, các ngành và các đơn vị có liên 

quan buộc phải thực hiện nghiêm chỉnh. DT chính là KH thu-chi cho một thời 

gian nhất định (thường là 01 năm tài chính). Thu-chi tuân thủ DT đảm bảo tính 

khả thi khi thực hiện, giúp phân bổ nguồn tài chính có hiệu quả. 

Thứ hai, đạt mục tiêu hiệu quả phân bổ 

Để đạt được hiệu quả phân bổ cần có danh mục các nhiệm vụ chi được sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên, trên cơ sở các danh mục đó chính quyền ĐP sẽ phân bổ 

để đạt được các mục tiêu nhất định. 

Thứ ba, đạt được hiệu quả hoạt động thu-chi NSĐP   
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Công tác QLNN phải có những biện pháp để tạo động lực cho các cấp 

chính quyền ĐP, các đơn vị DT có động lực sử dụng có hiệu quả NS. Ở Việt 

Nam đã thực hiện công tác khoán kinh phí quản lý hành chính và giao quyền tự 

chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một biện pháp để khuyến 

khích các đơn vị chủ động trong chi tiêu, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn 

kinh phí. 

Thứ tư, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về chế độ thu-chi NS. 

Nhờ có hoạt động quản lý nên các đối tượng quản lý sẽ có ý thức hơn trong 

việc chấp hành, vì vậy, hoạt động quản lý sẽ giúp ngăn ngừa được các hành vi vi 

phạm pháp luật về thu-chi NS. Không có hoạt động quản lý có thể dẫn đến thất 

thu NS, số thu được chậm nộp vào NS; chi không đúng đối tượng thụ hưởng, 

lãng phí, kém hiệu quả,…  

Thứ năm, xử lý các vi phạm trong hoạt động thu-chi NSĐP. Chỉ có thông 

qua hoạt động kiểm tra, giám sát mới phát hiện ra các vi phạm, từ đó có chế tài 

xử phạt phù hợp. 

Thứ sáu, phát hiện các nội dung chưa phù hợp trong các văn bản pháp quy 

về thu-chi NSĐP so với thực tiễn, những bất hợp lý về công tác tổ chức thu-chi 

NSĐP, từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung để góp phần nâng cao hiệu quả thu-chi NSĐP. 

c). Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với thu- chi NSĐP 

+Nguyên tắc thống nhất: 

Đảm bảo thống nhất trong quản lý tức là thống nhất quản lý thu-chi NSĐP 

theo những văn bản pháp luật, thống nhất từ khâu lập DT, tổ chức thực hiện cho 

đến quyết toán thu-chi NSĐP. 

+Nguyên tắc công khai, minh bạch: 

Công khai về chính sách, chế độ thu- chi ngân sách, về các thủ tục hành 

chính để các chủ thể có liên quan biết và thực thi đúng pháp luật, tạo điều kiện 

thuận lợi trong quá trình thực hiện. 
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Công khai về dự toán, quyết toán thu-chi NSĐP…Việc công khai phải thực 

hiện theo quy định về nội dung, thời gian, biểu mẫu, hình thức công khai. 

Thực hiện nguyên tắc này bảo đảm quyền lợi của người dân, người dân là 

người nộp thuế cho nhà nước nên họ có quyền được biết kết quả sử dụng các 

đồng thuế đó như thế nào, chính quyền sử dụng vào đâu và có hiệu quả hay 

không; phải công khai thì người dân mới có thể đóng góp ý kiến, nâng cao hiệu 

quả điều hành, quản lý NS. Công tác công khai, minh bạch được thực hiện tốt sẽ 

củng cố niềm tin của dân với nhà nước, với chính quyền ĐP.  

Minh bạch là cả một quá trình, từ lúc thiết kế chính sách, văn bản pháp quy, 

lấy ý kiến tham vấn đến quá trình thực hiện và sự giám sát của người dân vào 

quá trình đó. 

+Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí: 

Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí là nguyên tắc căn bản trong quản lý, sử 

dụng kinh phí NSNN của nhiều nước trên thế giới, bởi nguồn lực thì có hạn, 

nhưng nhu cầu thì không có giới hạn cụ thể nào. Chính vì vậy, trong quá trình 

phân bổ và sử dụng các nguồn lực khan hiếm đó luôn phải tính toán sao cho với 

chi phí thấp nhất nhưng vẫn đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Trong công tác 

quản lý thu thuế, tiết kiệm và hiệu quả được đánh giá dựa trên cơ sở các chi phí 

phát sinh trong quá trình thu nộp thuế và số thuế được tập trung vào NS. Các chi 

phí phát sinh trong tổ chức công tác thu từ cơ quan thuế và của đối tượng nộp 

thuế phải thấp nhất, số thuế tập trung vào NS phải cao nhất nhưng vẫn bảo đảm 

nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. 

+ Đảm bảo cân đối ngân sách địa phương 

Cân đối NSĐP tức là đảm bảo cân bằng thu-chi, tổng số chi không được 

vượt quá tổng số thu, chi NS chỉ được thực hiện khi có thu; cơ cấu thu, chi 

NSĐP hợp lý ; mối quan hệ về lợi ích vật chất giữa các cấp NS phải hài hòa, 

đảm bảo công bằng trong phân chia lợi ích kinh tế để khuyến khích các cấp phát 



 49 

huy tính chủ động, năng động trong quá trình huy động và sử dụng quỹ NS của 

cấp mình.  

2.1.2.2. Nôị dung quản lý nhà nước đối với thu- chi ngân sách địa phương 

 

Sơ đồ 2.6: QLNN đối với thu-chi NSĐP  

 Nguồn: tác giả 

a). Ban hành các văn bản pháp luật về thu-chi NSĐP 

Ở Việt Nam, văn bản pháp lý cao nhất về thuế là các Luật thuế. Luật thuế 

do Quốc hội ban hành và các cơ quan hành pháp trung ương có thẩm quyền sẽ 

ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, cấp địa phương tổ chức thực hiện và 

kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính sách thuế. 

Đối với các khoản thu từ phí và lệ phí thì theo quy định HĐND cấp tỉnh 

được bành các Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; Xem xét, cho ý kiến để Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

Về quản lý thu NSĐP được HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể trong phân cấp 

nguồn thu. 

Để tổ chức QLNN đối với thu ngân sách ở địa phương, UBND và các cơ 

quan chức năng như: Tài chính, thuế, hải quan, kho bạc, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản do trung ương ban 

hành và các Nghị quyết của HĐND.   

Nhà nước 

QLNN đối 

với thu-chi 

NSĐP 

QLNN đối với 

thu  

QLNN đối với 

chi 

-Ban hành các văn bản 

pháp luật về thu-chi 

NSĐP; 

- Tổ chức thực thi quá 

trình thu-chi NSĐP; 

- Kiểm tra, giám sát quá 

trình thu-chi NSĐP 
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Cục thuế hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy 

phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành 

phố. 

Chính quyền ĐP ban hành các định mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên; các 

tiêu chí để phân bổ chi đầu tư; ban hành các văn bản nhằm triển khai, hướng dẫn 

các văn bản của trung ương. 

b). Tổ chức thực thi quá trình thu-chi NSĐP 

b1). Lập Kế hoạch (Dự toán) thu-chi NSĐP 

 Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang áp dụng phương thức lập khuôn 

khổ (khung) tài chính trung hạn, lập NS theo kết quả đầu ra có gắn kết với khuôn 

khổ chi tiêu trung hạn. 

Lập NS theo kết quả đầu ra là phương thức soạn lập NS dựa vào cơ sở tiếp 

cận những thông tin đầu ra để phân phối và đánh giá sử dụng nguồn lực tài chính 

nhằm hướng vào đạt được những mục tiêu chiến lược phát triển của chính phủ. 

Khuôn khổ tài chính trung hạn giúp các cơ quan quản lý có cái nhìn toàn 

diện về khả năng tài chính của quốc gia, của địa phương trong giai đoạn trung 

hạn (từ 03 đến 05 năm), để từ đó quyết định phân bổ nguồn lực có hiệu quả 

nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể. 

Khuôn khổ tài chính trung hạn (được dịch từ cụm thuật ngữ tiếng Anh: 

Medium term financial framework- viết tắt là MTFF) là kế hoạch tổng thể về dự 

báo các nguồn lực tài chính có thể huy động được và việc phân bổ các nguồn lực 

đó một cách có hiệu quả cho các mục tiêu kinh tế-xã hội trong giai đoạn trung 

hạn (có thể là 3 năm hoặc 5 năm) [56, tr 144] 

Khuôn khổ chi tiêu trung hạn (được dịch từ cụm từ tiếng Anh: Medium 

term expenditure framework, viết tắt là MTEF) là một khuôn khổ chi tiêu và 

chính sách chiến lược cho toàn chính phủ, trong đó các bộ trưởng và các bộ chủ 

quản được trao trách nhiệm lớn hơn trong quyết định phân bổ và sử dụng nguồn 

lực, đòi hỏi những người có thẩm quyền ra quyết định phải cân đối giữa khả 
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năng đáp ứng về tổng thể với các ưu tiên chính sách của đất nước. MTEF bao 

gồm một hạn mức nguồn lực từ trên xuống, một dự toán các chi phí thực hiện 

hiện hành trong trung hạn từ dưới lên và cuối cùng là sự gắn khớp giữa những 

mức chi phí đó với mức nguồn lực sẵn có. [56, tr 144] 

Bảng 2.1: So sánh giữa lập NS truyền thống và lập NS có MTEF 

Lập NS truyền thống Lập NS có MTEF 

Lập NS cho từng năm Lập NS cho nhiều năm (3-5 năm) 

Tách rời giữa chi thường xuyên và chi 

đầu tư phát triển 

Tổng nguồn lực phân bổ cho chi đầu tư 

và chi thường xuyên 

Tách rời giữa chi trực tiếp từ NSNN và 

nguồn khác ngoài NS 

Tổng hợp các nguồn NSNN và ngoài 

NSNN được coi như NSNN 

Phân bổ cố định hàng năm Phân bổ linh hoạt giữa các năm 

Đàm phán hàng năm về tổng kinh phí 

được phân bổ 

Chỉ đàm phán về những gì thay đổi bổ 

sung so với dự tính khi lập MTEF 

Mối liên hệ kế hoạch NS với chính 

sách, kế hoạch quốc gia, địa phương và 

kế hoạch ngành thường không rõ ràng 

Gắn bó hơn giữa kế hoạch NS với 

chính sách, kế hoạch trung và dài hạn 

của quốc gia và địa phương cũng như 

của ngành 

Nguồn: [56, trang 146] 

Ở Việt Nam, DT thu- chi NSĐP được lập hàng năm và thường được lập 

theo phương pháp tăng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định so với số ước thực 

hiện của năm hiện hành. Vì vậy, một số chỉ tiêu DT thu NSĐP chưa sát với thực 

trạng kinh tế-xã hội của một số ĐP, ở một số thời điểm. DT NSNN được lập 

hàng năm có ưu điểm là tính chính xác cao hơn so với kế hoạch tài chính trung 

hạn (do thời gian dự báo ngắn), dễ làm, dễ thực hiện, nhưng có hạn chế là tập 

trung vào các nhu cầu cụ thể của từng năm, dẫn tới phân tán nguồn lực, khó tập 

trung vào các ưu tiên chiến lược trong trung và dài hạn của nền kinh tế; thiếu 

tính linh hoạt, chủ động trước các biến động lớn về kinh tế, xã hội, môi trường. 
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Từ những bất cập của kế hoạch tài chính hàng năm nên Việt Nam đã thực 

hiện thí điểm lập kế hoạch tài chính và chi tiêu trung hạn 03 năm. Các văn bản 

quy định như Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”, Thông 

tư 55/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm xây 

dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009-

2011. Thực hiện thí điểm tại 6 Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và 3 địa 

phương: Hà Nội, Bình Dương và Vĩnh Long. Dự án kết thúc vào năm 2010 nên 

việc áp dụng thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn 

chỉ thực hiện tới năm 2008. Năm 2009 và 2010, các bộ, địa phương tham gia thí 

điểm tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, mô hình áp 

dụng, nghiệm thu bộ tài liệu biểu mẫu dưới dạng sổ tay hướng dẫn để phục vụ 

cho việc đào tạo các nhóm đối tượng khác nhau trong tương lai. 

Nhìn chung, ở Việt Nam DT NSNN nói chung và NSĐP nói riêng hiện 

đang được lập hàng năm, kết hợp phương pháp phân bổ từ trên xuống và tổng 

hợp từ dưới lên. Lập NS chủ yếu dựa trên cơ chế kiểm soát chi phí đầu vào. 

Trong thời gian tới, Luật NSNN 2015 có hiệu lực từ năm NS 2017, định hướng 

lập NSNN có sự thay đổi theo hướng quản lý NS theo kết quả hoạt động và gắn 

kết với kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm.  

b2). Thực hiện Kế hoạch (Dự toán) thu-chi NSĐP 

Cơ quan thu, cơ quan tài chính phối hợp với KBNN tổ chức quản lý, tập 

trung đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào NSĐP.  

Trong khâu tổ chức thực hiện kế hoạch chi NSĐP, công tác QLNN bao 

gồm các nội dung: 

+ Cấp phát các khoản chi NSĐP 

+ Kiểm soát chi NSĐP; 

+ Điều chỉnh DT chi NSĐP (nếu có). 
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Trên cơ sở DT được giao các đơn vị DT sử dụng kinh phí theo kế hoạch. 

Mọi khoản chi được kiểm soát qua KBNN. Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố 

trí nguồn để thực hiện kịp thời các khoản chi theo DT. 

b3). Quyết toán thu-chi NSĐP 

Quyết toán NSĐP là khâu cuối cùng trong chu trình NS, nhằm đánh giá cả 

quá trình thực hiện nhiệm vụ NS trong một năm tài chính trên các nội dung: tình 

hình thực hiện DT; tình hình chấp hành các Luật, chính sách, chế độ của Nhà 

nước; đánh giá tác động của các hoạt động thu-chi NSĐP đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ về kinh tế-xã hội của địa phương trong một năm;… Vì vậy, sau khi 

năm NS kết thúc, các khoản thu- chi NSĐP phải được quyết toán đầy đủ, kịp 

thời, đúng chế độ theo quy định.  

c). Kiểm tra, giám sát quá trình thu-chi NSĐP 

Kiểm tra, giám sát quá trình thu là một trong những nội dung quan trọng 

của công tác quản lý thu nhằm bảo đảm các đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí tuân 

thủ đúng pháp luật.  

HĐND sẽ giám sát việc thực hiện dự toán thu do HĐND quyết định. 

HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương thực hiện sự giám sát quá trình 

thu- chi NS ở địa phương, giám sát sự tuân thủ thực thi pháp luật trong quá trình 

tổ chức thu-chi NS, giám sát sự tuân thủ dự toán thu-chi đã được HĐND quyết 

định. 

Giám sát còn được thực hiện bởi các tổ chức, đoàn thể và cá nhân. 

Kiểm tra được thực hiện bởi các cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, 

cơ quan thanh tra nhà nước. 

2.1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân 

sách địa phương 

a). Các nhân tố thuộc về chủ thể quản lý: 

Thứ nhất, năng lực quản lý của người lãnh đạo, trình độ chuyên môn của 

cán bộ,công chức trong bộ máy quản lý và đạo đức công vụ. 
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Đây là nhân tố quan trọng, có tính quyết định tới chất lượng, hiệu quả công 

tác quản lý. Để có thể quản lý tốt, đội ngũ nhân viên cần có trình độ chuyên môn 

vững vàng, cán bộ có năng lực lãnh đạo, khả năng sử dụng người để có thể phân 

công nhiệm vụ phù hợp với từng nhân viên, từng bộ phận. Có trình độ mới có 

thể hướng dẫn các đơn vị thực thi đúng, mới có thể phát hiện các hành vi vi 

phạm pháp luật và đưa ra được các quyết định đúng đắn. Công tác quản lý đòi 

hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng và đạo đức 

nghề nghiệp. 

Nếu bộ máy quản lý hội tụ được những người có năng lực về chuyên môn, 

có trách nhiệm trong công việc sẽ đưa ra được nhiều quyết sách đúng đắn, đưa ra 

được nhiều biện pháp quản lý NS hữu hiệu, giúp nâng cao được hiệu quả công 

tác quản lý thu-chi NS ở ĐP. 

Hồ Chí Minh đã dạy: “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà 

không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Thật vậy, nếu đội ngũ cán bộ, công chức 

trong cơ quan công quyền có trình độ chuyên môn nhưng thiếu đạo đức sẽ gây 

lãng phí, thất thoát, tham ô tài sản của nhà nước, tiếp tay cho những hành vi vi 

phạm pháp luật của đối tượng bị quản lý; gây phiền hà cho người dân; nếu có 

đức mà không có tài thì khó có thể thực hiện được các nhiệm vụ được giao, khó 

đạt được hiệu quả công việc. Như vậy, đạo đức và trình độ của người quản lý, 

cán bộ, công chức trong bộ máy QLNN là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp và 

mang tính quyết định tới hiệu quả QLNN. 

Thứ hai, tổ chức bộ máy nhà nước quản lý NSĐP 

Nếu  bộ máy nhà nước quản lý NS ở địa phương được tổ chức khoa học, có 

sự phân công, phân cấp cụ thể sẽ làm giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng công việc. Các cơ quan quản lý có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, 

không chồng chéo sẽ nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Vì tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự tuân thủ công tác quản lý và gắn trách nhiệm giải trình đối với 
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từng cơ quan, tránh được hiện tượng khi xảy ra hậu quả không có cơ quan nào 

chịu nhận trách nhiệm. 

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác 

quản lý, điều hành thu-chi NSĐP 

Phối hợp là sự kết hợp các hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị với nhau để 

cho các cơ quan, đơn vị này thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao, nhằm đạt được các lợi ích chung.    

Thứ tư, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình 

Đây là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của bộ 

máy QLNN. Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình vừa là yêu cầu, vừa 

là điều kiện, động lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác QLNN. 

b).Các nhân tố thuộc về khách thể quản lý (đối tượng quản lý) 

Thu-Chi NSĐP diễn ra ở nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều chủ thể và 

trong điều kiện môi trường luôn biến động, có nhiều chủ thể cùng tham gia vào 

công tác quản lý NSĐP do đó công tác quản lý NS gặp nhiều khó khăn. Các đối 

tượng quản lý có ý thức tuân thủ pháp luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác quản lý. Đối tượng nộp thuế nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi trong 

công tác nộp thuế, chủ động nộp thuế theo đúng quy định, không trốn thuế,..sẽ 

tạo thuận lợi cho công tác thu NS. Các đơn vị DT chấp hành nghiêm kỷ luật tài 

khóa, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả 

QLNN. 

c). Các nhân tố thuộc về môi trường quản lý 

Một là, hệ thống các văn bản pháp luật 

Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến thu-chi NS và QLNN đối 

với thu-chi NS như: Luật NSNN, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh 

nghiệp, Luật thuế, Luật Quản lý thuế; thông tư, nghị định, nghị quyết, quyết 

định, chỉ thị về thu-chi NS, về chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền và 

các cơ quan chuyên môn. Hệ thống văn bản pháp luật là nhân tố ảnh hưởng tới 
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công tác QLNN đối với thu-chi NSĐP vì các văn bản pháp luật là cơ sở để chính 

quyền địa phương tổ chức thực hiện và điều hành thu-chi NS, xác định được các 

nhiệm vụ cần thực hiện và trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền trong quá trình 

điều hành thu-chi NS các cấp. 

Hệ thống văn bản pháp luật về thu, chi và QL thu, chi NS mà đồng bộ, 

không chồng chéo, các văn bản có sự hướng dẫn thống nhất, chi tiết, dễ hiểu sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự chấp hành và điều hành thu, chi NS, ảnh hưởng 

đến chất lượng công tác QLNN về thu-chi NS. 

Các quy định phù hợp với thực tiễn sẽ tạo thuận lợi cho công tác thực thi và 

nâng cao hiệu quả thu-chi NS. Chẳng hạn, định mức chi tiêu mà lạc hậu, không 

còn phù hợp nhưng vẫn được duy trì áp dụng dẫn đến khó thực hiện, phát sinh 

các hiện tượng biến báo trong thanh, quyết toán.  

Hai là,  phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

Về phương diện lý thuyết, mọi hoạt động quản lý NSNN đều có thể tập 

trung tại trung ương. Việc quản lý NSNN do trung ương thực hiện sẽ có ưu điểm 

tập trung quyền lực về trung ương, thể hiện được ý muốn chủ quan của chính 

quyền trung ương, thời gian thực hiện chu trình quản lý NSNN nhanh chóng. 

Tuy nhiên, không phân cấp quản lý NSNN sẽ có nhiều hạn chế như dễ rời xa nhu 

cầu thực tế của ĐP, không bao quát được hết các nguồn thu của ĐP, phạm vi và 

đối tượng quản lý nhiều và rộng, người dân khó có thể tham gia đóng góp ý kiến 

và giám sát hoạt động thu-chi và quản lý NSNN; các cấp chính quyền của ĐP bị 

động, không chủ động trong công tác tổ chức thực hiện NS, thường có tâm lý ỷ 

lại, trông chờ vào trung ương. Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của mỗi cấp chính quyền nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành NS, 

nâng cao trách nhiệm giải trình, nhà nước thực hiện phân cấp quản lý NSNN.  

Phân cấp quản lý NSNN là việc phân định phạm vi trách  nhiệm và quyền 

hạn giữa các cấp chính quyền nhà nước trong việc quản lý, điều hành và thực 

hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN. 



 57 

Việc phân cấp quản lý NSNN theo hướng tăng thẩm quyền cho chính quyền 

ĐP sẽ giúp chính quyền ĐP chủ động, tích cực hơn trong quá trình quản lý và 

điều hành NS, từ đó sẽ giảm dần sự hỗ trợ NS của Trung ương cho ĐP. Có thể 

nói rằng ở cấp ĐP, việc phân cấp quản lý NSNN hợp lý chính là biện pháp cơ 

bản nhất để bồi dưỡng nguồn thu ở ĐP. 

Phân cấp quản lý NSNN hợp lý sẽ khuyến khích các ĐP phấn đấu tăng thu 

NS để đáp ứng nhiệm vụ chi. 

Hệ thống NSNN của Việt Nam hiện nay bao gồm NSTW và NSĐP. NSĐP 

bao gồm NS của các đơn  vị hành chính các cấp có tổ chức HĐND và UBND, cụ 

thể gồm: NS tỉnh, TP trực thuộc trung ương (gọi chung là NS tỉnh), bao gồm NS 

cấp tỉnh và NS của các huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh; Ngân sách huyện, 

quận, thị xã, TP thuộc tỉnh (gọi chung là NS huyện), bao gồm NS cấp huyện và 

NS các xã, phường, thị trấn; Ngân sách các xã, phường, thị trấn (gọi chung là NS 

cấp xã). 

Như vậy là NS cấp dưới là một bộ phận của NS cấp trên, thể hiện tính lồng 

ghép trong hệ thống NS. Quy định lồng ghép của hệ thống NSNN cơ bản đảm 

bảo tính thống nhất và tính tuân thủ của các cấp NS. Tuy nhiên, tính lồng ghép 

dẫn tới tình trạng thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền bị chồng 

chéo, trùng lắp, không thực sự đảm bảo quyền tự chủ của cấp dưới; làm cho quy 

trình NS phức tạp, việc tổng hợp DT cũng như quyết toán của NS cấp trên bị kéo 

dài vì lệ thuộc vào cấp dưới và việc quyết định DT của cấp dưới còn mang tính 

hình thức vì phụ thuộc vào quyết định dự toán của cấp trên, khi HĐND quyết 

định dự toán NS phải căn cứ vào dự toán NS đã được cấp trên quyết định giao, 

cho dù DT chưa phù hợp với điều kiện thực tế tại ĐP. Cấp dưới thường lập dự 

DT không tích cực, thể hiện ở chỗ lập DT thu thấp, DT chi cao, để được trợ cấp 

cân đối từ cấp trên. Chính vì vậy, nên để cấp nào quyết định DT của cấp đó 

nhưng cần chú trọng tới công tác giám sát, kiểm tra công tác lập DT.  
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HĐND cấp tỉnh được quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa NS các cấp chính quyền ĐP; HĐND cấp tỉnh được quyết định một số loại 

phí, lệ phí trong danh mục mà UBTVQH phân cấp; HĐND cấp tỉnh được quyết 

định ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu NS, định mức phân bổ NS….cho 

phù hợp với điều kiện ở ĐP. Việc quy định cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ thu đã góp phần xóa bỏ tình trạng 

địa phương quy định các khoản thu trái với quy định pháp luật. 

Ba là,  thông tin và công nghệ thông tin 

Thực chất của quản lý là quá trình ra quyết định. Để ra được quyết định các 

cơ quan quản lý cần thu thập và xử lý thông tin. Nếu thông tin thu thập được 

không đầy đủ, thiếu độ tin cậy thì hiệu quả công tác quản lý sẽ không cao và 

ngược lại. 

Thông tin về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách….được công bố rộng 

rãi, kịp thời đến với các đối tượng nộp NS và  các cơ quan, đơn vị sử dụng NS sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi để họ tuân thủ đúng quy định, do đó tạo thuận lợi cho 

công tác quản lý. Có thể nói chất lượng và tính kịp thời của thông tin là một 

trong những nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý. 

Thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý NS sẽ có tác 

động, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, 

giúp các cơ quan QLNN có thẩm quyền kịp thời nắm bắt chính xác thông tin liên 

quan đến thu-chi ngân sách. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể ra quyết định 

điều chỉnh kịp thời để đảm bảo được nguồn thu, đáp ứng nhiệm vụ chi, hạn chế 

tối đa việc lãng phí trong sử dụng NS. Chẳng hạn, như ứng dụng Hệ thống 

Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho Bạc (TABMIS viết tắt từ tiếng Anh 

“Treasury and Budget Management Information System”) sẽ hiện đại hóa công 

tác QL NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực hiện NS và báo cáo NS, nâng cao tính 

minh bạch trong quản lý TCC, hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng NS,…hay 

việc ứng dụng các phần mềm kế toán NS cũng giúp đơn vị sử dụng NS thuận 
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tiện hơn trong công tác thực hiện, điều hành và quản lý thu-chi NS, giúp cho 

công tác báo cáo cấp trên được nhanh chóng, kịp thời.  

Bốn là, chế tài xử phạt, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể 

Đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng tới kết quả công tác QLNN. 

Nếu chế tài xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe đối với cả chủ thể quản lý và khách 

thể quản lý thì chắc chắn hiệu quả của công tác QLNN sẽ cao và ngược lại. 

Đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được động 

viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời thì sẽ tạo ra động lực hoàn thành nhiệm vụ 

tốt hơn nữa.  

2.1.2.4. Bộ máy quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương 

Bộ máy QLNN đối với thu-chi NSĐP bao gồm các cơ quan QLNN ở trung 

ương và địa phương. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả giới hạn 

trong việc nghiên cứu công tác quản lý của các cơ quan QLNN tại địa phương, 

không nghiên cứu công tác quản lý của các cơ quan trung ương. Các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với thu-chi NS ở ĐP gồm: HĐND các cấp; UBND các cấp; 

Sở Tài chính và các Phòng Tài chính; Cục Thuế và các Chi cục Thuế; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. 
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UBND cấp tỉnh 

UBND cấp 
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Quan hệ chỉ đạo 

Có tác động 

Sơ đồ 2.7.Bộ máy QLNN đối với thu-chi NSĐP ở Việt Nam 

Nguồn: Tác giả 
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(1). HĐND các cấp [63] 

HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định DT thu NSNN trên địa bàn tỉnh; 

dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ DT NS cấp tỉnh; phê chuẩn quyết toán NSĐP; 

quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện NSĐP; điều chỉnh DT 

NSĐP trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện NS đã được HĐND 

quyết định; quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp NS ở 

ĐP; quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy 

động vốn theo quy định của pháp luật. 

HĐND cấp huyện có thẩm quyền quyết định DT thu NSNN trên địa bàn 

huyện; DT thu, chi ngân sách huyện và phân bổ DT NS cấp huyện; phê chuẩn 

quyết toán NS huyện; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện 

NS; điều chỉnh DT NS huyện trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện 

NS đã được HĐND quyết định. 

HĐND cấp xã quyết định DT thu NSNN trên địa bàn xã; dự toán thu, chi 

NS xã và phân bổ DT NS xã; phê chuẩn quyết toán NS xã; các chủ trương, biện 

pháp để triển khai thực hiện NSĐP và điều chỉnh DT NS xã theo quy định của 

pháp luật; giám sát việc thực hiện NS đã được HĐND quyết định. 

 (2).UBND các cấp [63] 

UBND cấp tỉnh lập DT thu NSNN trên địa bàn; lập dự toán thu, chi NSĐP; 

lập phương án phân bổ DT NS của cấp mình trình HĐND cùng cấp quyết định; 

lập DT điều chỉnh NSĐP trong trường hợp cần thiết; quyết toán NSĐP trình 

HĐND cùng cấp xem xét theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra cơ quan 

thuế và cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ thu NS tại ĐP theo quy định của 

pháp luật; xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân và 

mức huy động vốn trình HĐND quyết định; xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư 

xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của ĐP theo quy định 

của pháp luật để trình HĐND quyết định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện đề án sau 
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khi được HĐND thông qua; lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật 

trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên. 

UBND cấp huyện lập DT thu NSNN trên địa bàn huyện; dự toán thu, chi 

NS huyện, phương án phân bổ DT NS cấp huyện; quyết toán NS huyện; lập DT 

điều chỉnh NS huyện trong trường hợp cần thiết trình HĐND cấp huyện quyết 

định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp tỉnh;Tổ chức thực hiện NS huyện; 

hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn xây dựng và thực hiện NS và kiểm tra 

nghị quyết của HĐND xã, thị trấn về thực hiện NSĐP theo quy định của pháp 

luật; 

UBND cấp xã lập DT thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi NS xã và 

phương án phân bổ DT NS xã; DT điều chỉnh NS xã trong trường hợp cần thiết 

và lập quyết toán NS xã trình HĐND cấp xã quyết định và báo cáo UBND, cơ 

quan tài chính cấp huyện; tổ chức thực hiện NS xã, phối hợp với các cơ quan nhà 

nước cấp trên trong việc quản lý NSNN trên địa bàn xã, thị trấn và báo cáo về 

NSNN theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ 

đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở ĐP; xây dựng và quản lý các 

công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình 

điện, nước theo quy định của pháp luật; huy động sự đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên 

nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công 

khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ 

theo quy định của pháp luật.  

(3). Cơ quan thuế  

Tại ĐP cơ quan thuế gồm Cục Thuế và các Chi cục Thuế. 

Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức trực thuộc 

Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí 

và các khoản thu khác của NSNN thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật.  
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Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức 

thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của NSNN thuộc 

phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

 (4).Cơ quan tài chính [15] 

Cơ quan tài chính ở ĐP bao gồm Sở Tài chính và các Phòng Tài chính-Kế 

hoạch. 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức 

năng QLNN về tài chính; NSNN; thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN; tài sản 

nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; 

kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại ĐP theo 

quy định của pháp luật. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp 

huyện thực hiện chức năng QLNN về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định 

của pháp luật. 

(5). Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực 

hiện chức năng QLNN về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính 

sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư 

nước ngoài ở ĐP; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện 

trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi ĐP; tổng hợp và 

thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; 

tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi QLNN của Sở theo quy định 

của pháp luật. 
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(6).Kho bạc Nhà nước 

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng 

tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính QLNN về quỹ NSNN, các quỹ tài chính 

nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; 

tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư 

phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của 

pháp luật.  

2.1.2.5.Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước đối với thu- chi ngân sách 

điạ phương 

a). Về công cụ quản lý:  

Đó là pháp luật; các chính sách kinh tế, tài chính; kiểm tra, thanh tra, giám 

sát;…Pháp luật là hệ thống những qui tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà 

nước đặt ra và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị nhằm điều 

chỉnh các quan hệ xã hội, tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển xã hội. [78] 

Công cụ pháp luật được thể hiện dưới dạng cụ thể là chính sách, cơ chế 

quản lý thu, chi NS, mục lục NSNN. 

Hình thức của pháp luật chính là các văn bản quy phạm pháp luật, mà cụ 

thể các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về QLNN đối với thu-chi 

NSĐP, bao gồm: Hiến pháp; Luật (Luật HĐND và UBND, Luật NSNN, Luật 

quản lý thuế, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế thu nhập 

cá nhân, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, Luật phí và lệ phí); các Nghị định, Thông tư có liên quan; Nghị quyết 

của HĐND, quyết định của UBND liên quan đến QLNN đối với thu-chi NSĐP.  

Pháp luật chính là công cụ, là căn cứ để các cơ quan QLNN xác định thẩm 

quyền và nội dung phạm vi quản lý; là các căn cứ để đối tượng quản lý thực thi. 
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Theo Wikipedia “Chính sách là tập hợp các chủ trương và hành động về 

phương diện nào đó của chính phủ nó bao gồm các mục tiêu mà chính phủ muốn 

đạt được và cách làm để thực hiện các mục tiêu đó”. 

Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo 

trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra. (Kế hoạch tài chính trung hạn, 

Kế hoạch đầu tư dài hạn,…) 

Hệ thống Mục lục NSNN là bảng phân loại các khoản thu, chi NSNN theo 

hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế - xã hội do 

Nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết 

toán NSNN và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà 

nước. [14] 

Hạch toán sai mục lục NSNN được xem là hành vi vi phạm pháp luật về 

ngân sách. 

Kiểm tra, thanh tra được các cơ quan nhà nước sử dụng làm công cụ để 

quản lý 

b).Về phương pháp quản lý:  

Các chủ thể quản lý có thể sử dụng nhiều phương pháp quản lý như phương 

pháp tổ chức, phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp 

thuyết phục. 

Phương pháp tổ chức được chủ thể quản lý sử dụng để bố trí, sắp xếp các 

hoạt động thu-chi NS theo những khuôn mẫu đã định và thiết lập bộ máy quản lý 

hoạt động thu-chi NSĐP cho phù hợp. Phương pháp hành chính được sử dụng 

khi chủ thể quản lý muốn đối tượng quản lý tuân thủ một cách vô điều kiện với 

các yêu cầu của chủ thể quản lý, bằng cách đưa ra các mệnh lệnh hành chính. 

Phương pháp kinh tế được sử dụng khi chủ thể quản lý muốn sử dụng lợi ích vật 

chất để kích thích tính tích cực của đối tượng quản lý. Phương pháp thuyết phục 

là một trong phương pháp cơ bản trong hoạt động QLNN, được biểu hiện dưới 

hình thức như tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, động viên, khuyến khích, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
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chứng minh....Thuyết phục là phương pháp tác động đến nhận thức, tư tưởng của 

đối tượng quản lý nhằm tạo ra sự tự giác trong việc chấp hành pháp luật và các 

quyết định quản lý của nhà nước. 

2.2. Kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của một số 

địa phương  

2.2.1. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 

Công tác quản lý thu ngân sách 

Để bổ sung thêm nguồn vốn bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản, HĐND TP 

cho phép UBND TP huy động thêm các nguồn vốn, tranh thủ tối đa các nguồn 

vốn ODA, nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), kêu gọi đầu tư dưới 

các hình thức BT, BOT, BTO vào các dự án hạ tầng trọng điểm và dịch vụ công, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. TP Hồ Chí Minh là 

một trong những địa phương đứng đầu cả nước về quy mô và số lượng các dự án 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP. 

Đối với quản lý thu thuế, TP đã áp dụng một số biện pháp để chống thất thu 

thế và nâng cao hiệu quả quản lý như: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

việc tuân thủ pháp luật thuế đến người nộp thuế nhằm nâng cao nhận thức cho 

người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế; (2) Ngành tài chính phối hợp với cơ 

quan Công an và các cơ quan ban ngành để đấu tranh chống các hành vi trốn 

thuế, gian lận thuế; (3) Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế; (4) Thực hiện 

thanh tra, kiểm tra các DN (DN có hoạt động liên kết có dấu hiệu chuyển giá; 

các DN có hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, bảng 

quyền, chuyển nhượng dự án; các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp 

NSNN lớn; các DN có dấu hiệu rủi ro về gian lận thuế, các DN có phát sinh thuế 

tiêu thụ đặc biệt trong nhóm ngành rượu, bia, thuốc lá…) 

 Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách 
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Phân bổ chi NS của TP được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên như sau: 

trước hết phải đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng chính sách, chế 

độ, định mức chi tiêu hiện hành; bố trí chi trả nợ vốn gốc và lãi các khoản vay 

đến hạn; đảm bảo dành nguồn tăng lương theo lộ trình cải cách tiền lương của 

Chính phủ; trích dự phòng NS và nguồn bổ sung quỹ dự trữ tài chính; phần còn 

lại bố trí chi ĐTPT. 

Quản lý chi thường xuyên: TP thực hiện cơ chế giao tự chủ về biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan hành chính, giao quyền tự chủ tài 

chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Với việc thực hiện cơ chế đó, các cơ 

quan, đơn vị của TP có thể chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí các 

khoản chi, tiết kiệm chi, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.  

Quản lý chi ĐTXDCB: TP ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, 

cấp bách, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng; trong quá trình điều hành, 

các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, theo dõi tiến độ triển khai thực 

hiện dự án, kết quả giải ngân thanh toán để tham mưu UBND TP điều chỉnh 

giảm vốn của các dự án chậm triển khai, bổ sung cho các dự án có tiến độ thực 

hiện tốt. 

2.2.2. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 

Công tác quản lý thu ngân sách 

Bên cạnh mục đích huy động nguồn thu vào ngân sách thì Đà Nẵng rất chú 

trọng tới việc bồi dưỡng nguồn thu. Đà Nẵng xây dưṇg cơ chế chính sách hỗ trơ ̣

DN thúc đẩy sản xuất kinh doanh taọ nguồn thu lâu dài bền vững. Theo đó, 

thành phố thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ mặt bằng sản 

xuất kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị; hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở 

rộng thị trường, xúc tiến du lịch, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DN. 

Quan điểm của chính quyền Đà Nẵng là để tăng thu NS bền vững thì cần 

phải đẩy maṇh thu hút đầu tư. 
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TP Đà Nẵng là TP du lịch, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn. TP xác 

định lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và kinh doanh các dịch vụ du lịch là lĩnh vực 

gây thất thoát thuế, trốn thuế lớn nhất của Đà Nẵng. Chính vì vậy, TP tập trung 

quyết liệt chống thất thu thuế ở lĩnh vực này. 

 Bên caṇh việc áp dụng các biêṇ pháp chống thất thu, thu đúng, thu đủ kip̣ 

thời, thì TP cũng đẩy maṇh việc kê khai và nôp̣ thuế điêṇ tử; ngoài ra Đà Nẵng 

cũng tăng cường công tác hâụ kiểm, thanh tra chéo nhau, cử cán bô ̣đôc̣ lâp̣ giám 

sát đoàn thanh, kiểm tra, thường xuyên luân chuyển cán bô ̣thanh, kiểm tra; cán 

bô ̣ thuế thường xuyên đươc̣ giáo duc̣ về đaọ đức nghề nghiêp̣; đối với các hô ̣

kinh doanh tiến hành ấn điṇh mức thuế rồi công bố công khai trên cổng thông tin 

điêṇ tử để toàn dân giám sát  

Công tác quản lý chi ngân sách 

Trong công tác lập kế hoạch chi NS, TP luôn ưu tiên bố trí tập trung NS cho 

chi ĐTPT. Chi ngân sách giai đoaṇ 2011-2015 gần 59.200 tỷ đồng, trong đó cho 

ĐTPT lên đến 35.000 tỷ đồng, và chi thường xuyên 21.000 tỷ đồng... Hằng năm, 

Đà Nẵng ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình troṇg điểm. 

2.2.3. Kinh nghiệm chống thất thu thuế của thành phố Bắc Kinh-Trung Quốc 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế GTGT và thuế TNDN 

là do nhiều khách hàng không lấy hóa đơn khi mua hàng. Tình trạng đó không 

những gây tổn hại cho lợi ích của đất nước mà còn tạo ra sự bất bình đẳng về 

nghĩa vụ thuế của công dân, tạo thêm sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các 

DN. Chính quyền TP Bắc Kinh (Trung Quốc) đã áp dụng một biện pháp khuyến 

khích người tiêu dùng có động cơ yêu cầu các DN phải cấp hóa đơn khi bán 

hàng. Người ta đã biến hóa đơn thành vé xổ số. Trên hóa đơn có hai ô nhỏ, một ô 

để khách hàng cào có thể trúng thưởng từ 100 đến 5.000 nhân dân tệ, một ô với 

mã số cho phép khách hàng có thể kiểm tra thông qua Internet về việc công ty 

đưa cho họ hóa đơn có giá trị hay không. Trong một chương trình thử nghiệm, 
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tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh đã tăng thuế lên tới 732 ngàn USD trong 

khi chỉ phải chi ra 17 ngàn USD tiền thưởng.[108] 

2.2.4. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hải Phòng 

Thứ nhất, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư với nhiều hình thức khác nhau 

để giảm áp lực vốn ngân sách. 

Với nguồn ngân sách có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, việc đa dạng hóa 

các nguồn vốn đầu tư là thực sự cần thiết. Mô hình đầu tư theo hình thức hợp tác 

công tư (PPP) khá phổ biến trên thế giới, nhưng còn rất hạn chế đối với TP Hải 

Phòng.   

Thứ hai, phân bổ ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển 

và giảm chi thường xuyên. 

Với tính chất là chi cho tích lũy phát triển, chi ĐTPT sẽ tạo động lực cho 

phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, xu thế phân bổ cơ cấu chi NS sẽ theo hướng 

tăng tỷ trọng chi ĐTPT và giảm chi thường xuyên. Chi NS giai đoạn 2011-2015 

của Đà Nẵng, chi ĐTPT gấp 1,67 lần chi thường xuyên. Trong khi đó cơ cấu chi 

NS giai đoạn 2011-2015 ở Hải Phòng, chi thường xuyên gấp 2,4 lần chi ĐTPT. 

Trong thời gian tới, chính quyền TP Hải Phòng cần tập trung nguồn lực cho 

ĐTPT, tăng tỷ trọng chi ĐTPT  lên, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm có 

sức lan tỏa, tạo động lực cho phát triển kinh tế của TP. Với thế mạnh là cảng 

biển, TP cần tập trung nhiều hơn nữa trong công tác phát triển cảng biển và dịch 

vụ về cảng.  

Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung quyết liệt giải quyết tình 

trạng trốn thuế, thất thu thuế ở những ngành, lĩnh vực được coi là trọng tâm, 

trọng điểm. 

Thứ tư, tuyên truyền phổ biến cho khách hàng về tầm quan trọng của việc 

lấy hóa đơn và tạo động cơ để khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn khi mua 

hàng. 
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Một hiện trạng là nhiều DN trốn thuế bằng cách không phát hành hóa đơn 

bán hàng. Nhưng một trong những nguyên nhân dẫn đến DN không xuất hóa đơn 

là do khách hàng không có nhu cầu, nhiều khách hàng chưa nhận thấy tác dụng 

của việc lấy hóa đơn là giúp tăng thu cho NS.  

Ở Hải Phòng cũng không phải là ngoại lệ, việc khách hàng không lấy hóa 

đơn diễn ra khá phổ biến. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho khách 

hàng chưa được chú trọng. Chính quyền TP cần thiết có biện pháp thử nghiệm 

như TP Bắc Kinh của Trung Quốc để tạo ra động cơ khuyến khích khách hàng 

lấy hóa đơn, giúp cơ quan thuế có thể thống kê đầy đủ doanh số bán hàng, tăng 

thu cho NS.  
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CHƯƠNG 3 

 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU-CHI NGÂN 

SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

3.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hôị của thành phố Hải 

Phòng 

3.1.1. Tiềm năng, thế maṇh trong phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng  

Hải Phòng là TP trực thuộc trung ương, là đô thị loại 1 cấp quốc gia, bao 

gồm 15 đơn vị hành chính (7 quận, 6 huyện ngoại thành và 2 huyện đảo). TP có 

nhiều tiềm năng, thế mạnh và giữ vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội 

của miền Bắc và giao thương quốc tế. Các tiềm năng, thế mạnh của thành phố có 

tác động đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương phải kể đến như: 

* Vị trí địa lý: 

Thế mạnh đầu tiên của TP Hải Phòng đó chính là vị trí địa lý. Hải Phòng có 

tổng diện tích là 1.519,2 km2, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh 

Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Đông giáp biển Đông. Chính 

vị trí thuận lợi đã tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển kinh tế biển, giao 

thương thuận lợi với các địa phương trong nước cũng như với các quốc gia trên 

thế giới. TP là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa, đường biển và đường hàng không.  

* Biển và các tài nguyên của biển: 

Hải Phòng được nhắc đến với tên gọi là TP cảng. Bởi lẽ, với bờ biển dài 

trên 125 km, thành phố có 36 bến cảng gồm 13 bến cảng tổng hợp, 11 bến cảng 

công-ten-nơ và 12 cảng hàng lỏng. Do có cảng biển, với số chiều dài cầu cảng 

chiếm 1/4 của cả nước, Hải Phòng được coi là cửa ngõ xuất nhập khẩu qua cảng 

biển của miền Bắc. Với lợi thế cảng nước sâu nên vận tải biển rất phát triển, 

đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế TP. Hàng năm, nguồn thu NS từ hải 

quan, từ cảng biển rất lớn. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên biển phong phú với 
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gần 1.000 loài tôm, cá và hàng chục loài rong biển có giá trị kinh tế cao, Hải 

Phòng phát triển ngành đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh 

tế cao. Hai bãi biển Đồ Sơn và Cát Bà nổi tiếng với phong cảnh non nước hữu 

tình. Hàng năm, những nơi này thu hút đông đảo khách du lịch, đóng góp đáng 

kể vào thu NSĐP. 

* Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: 

Hải Phòng là một trong số ít địa phương đi đầu và sớm đón nhận nguồn vốn 

FDI. Những năm gần đây, môi trường đầu tư của Hải Phòng đã có nhiều chuyển 

biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc 

biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những điểm sáng của nền 

kinh tế TP. Giai đoạn 2011-2014 TP đã có những bước đột phá mạnh mẽ về thu 

hút FDI với lượng vốn thu hút được hơn 6 tỷ USD, bằng 54,4% tổng số vốn thu 

hút từ trước tới nay (năm 2012 đạt 1,26 tỷ USD đứng thứ 2 toàn quốc, năm 2013 

đạt 2,64 tỷ USD đứng thứ 3 toàn quốc). Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 

2015 đạt 618,36 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/12/2015, thành phố có 454 dự 

án còn hiệu lực với số vốn đăng ký trên 10.891,18 triệu USD. Các nhà đầu tư 

FDI tại Hải Phòng đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đứng đầu về 

quy mô đầu tư là Nhật Bản (chiếm 37,7% tổng vốn đầu tư), Hàn Quốc (chiếm 

26,8% tổng vốn đầu tư). Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung chủ yếu 

vào khu công nghiệp, khu kinh tế của TP. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 85,5% tổng vốn đầu tư. [87] 

Khu công nghiệp Đình Vũ cùng với khu công nghiệp đô thị và dịch vụ 

VSIP với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đang là những địa chỉ đầu tư được 

nhiều DN hướng tới. Nhiều DN đã hoạt động ổn định, một số DN tiếp tục mở 

rộng đầu tư, tăng sản lượng sản phẩm xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự tăng 

trưởng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu TP; tạo 

việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. 
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3.1.2. Cơ cấu kinh tế và đăc̣ điểm của nền kinh tế thành phố Hải Phòng 

Cơ cấu kinh tế thành phố cơ bản được duy trì đúng hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và phát huy tiềm năng, lợi thế của TP; tỷ trọng GDP của các nhóm 

ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tăng từ 90,3% năm 2011 lên 92,37% 

năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ-công 

nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Nhóm ngành dịch vụ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, bình quân 5 năm 2011-2015, GDP 

nhóm ngành này ước tăng 10,39%/năm, cao hơn tốc độ tăng GDP chung của 

thành phố. Nhóm ngành công nghiệp-xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá so 

với bình quân chung cả nước, bình quân 5 năm 2011-2015 GDP nhóm ngành 

này ước tăng 8,71%/năm. Công nghiệp TP đứng thứ 7 về giá trị sản xuất so với 

cả nước, đứng thứ 3 miền Bắc (sau Hà Nội, Bắc Ninh). Cơ cấu nội bộ ngành 

công nghiệp có sự thay đổi tích cực theo hướng tập trung phát triển các ngành 

công nghiệp chủ lực có lợi thế, tiểm năng, công nghiệp liên quan đến biển và sản 

xuất hàng xuất khẩu. Tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn 

chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP; tỷ trọng các ngành 

sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học, sản xuất thiết bị điện, 

sản xuất thiết bị máy móc liên tục gia tăng qua các năm. Tỷ lệ giá trị sản phẩm 

công nghệ cao, công nghiệp chế tạo trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 

từ 23,4% năm 2011 lên 30% năm 2015. Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn 

thành phố bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 5,29%/năm. Nhóm ngành nông, lâm, 

thủy sản đã đóng góp quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và ổn định xã 

hội trên địa bàn thành phố. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của nhóm ngành 

này 3 năm 2011-2013 ước đạt 4,0%/năm, tốc độ tăng GDP ước đạt 3,46%/năm, 

trong 2 năm 2014-2015 do gặp nhiều khó khăn nên tốc độ tăng trưởng chậm lại 

chỉ đạt tương ứng là 2,15%/năm và 1.02%/năm; dự kiến tốc độ tăng trưởng 

tương ứng bình quân 5 năm 2011-2015 ước 3,26%/năm và 2,48%/năm. Cơ cấu 
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nội bộ nhóm ngành có sự chuyển biến khá tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất 

ngành nông, lâm nghiệp giảm từ 75,92% năm 2011 xuống còn  65,46% vào năm 

2015, tỷ trọng ngành thủy sản tăng từ 24,08% lên 34,53%. Trong sản xuất nông 

nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm từ 54,09% xuống 47,72%, 

ngành chăn nuôi tăng từ 44,87% lên 47,3% , dịch vụ nông nghiệp tăng từ 2,65% 

lên 5,14%. Kinh tế thủy sản phát triển mạnh trên cả hai lĩnh vực nuôi trồng và 

khai thác, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân giai đoạn 2011-

2015 ước đạt 7,07%/năm, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành, 

trong đó: giá trị khai thác thủy sản tăng 6,55%/năm, giá trị nuôi trồng và dịch vụ 

tăng 7,48%/năm.[87]  
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Bảng 3.1: Môṭ số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu 5 năm 2011-2015 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Mục tiêu KH 2011-

2015 
TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 TH 2015 TH 2011-2015 

A Chỉ tiêu kinh tế         

1 Tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh 2010) % 13,0-13,5(%/năm) 11,05 8,12 7,15 8,89 10,17 9,07 

 Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)* %  6,65 4,03 4,84 8,89 10,32 6,92 

2 GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) USD/người 3.000 1.901,3 2.190,2 2.417,6 2.754 2.940,7 2.940,7(2015) 

 GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) USD/người  2.267,7 2.353 2.509,7 2.754 3.048,7 3.048,7(2015) 

3 Cơ cấu GDP  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 -Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 6,0 (2015) 9,7 9,13 8,53 8,03 7,63 7,63 (2015) 

 -Công nghiệp và xây dựng % 37,0 (2015) 36,92 36,9 36,83 37,35 37,84 37,84 (2015) 

 -Dịch vụ % 57,0(2015) 53,38 53,97 54,64 54,62 54,53 54,53 (2015) 

 Cơ cấu GRDP   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 -Nông, lâm nghiệp và thủy sản %  10,90 10,11 9,42 8,91 8,31 8,31 (2015) 

 -Công nghiệp và xây dựng %  30,45 31,82 31,08 31,72 32,68 32,68 (2015) 

 -Dịch vụ %  58,65 58,07 59,49 59,38 59,01 59,01 (2015) 

4 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 60.000 (2015) 50.508,773 43.284,405 48.947,187 52.702,332 55.782,717  

 Trong đó:         

 -Thu nội địa Tỷ đồng 10.000 (2015) 7.392,21 7.328,115 8.540,148 9.428,289 12.882,327  

 -Thu Hải quan Tỷ đồng 37.970 (2015) 38.082,42 29.752,141 32.876,046 35.302,869 39.472,096  

5 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 200.000-220.000 35.501 37.931,2 40.854,8 45.177,8 48.800,6 208.265,4 

 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so GDP % 45,0 48,64 43,49 41,92 42,61 41,5  

B Chỉ tiêu xã hội         

1 Dân số trung bình Nghìn người 2.000 1.879,8 1.904,1 1.925,2 1.946 1.967,3  

2 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2011-2015) %/năm >1,0 1,37 0,97 0,98 0,9 0,8 1,0 

 - Tỷ lệ hộ nghèo %  5,18 4,21 3,23 2,33 1,53  

3 Số lao động được giải quyết việc làm Người 255.000 46.782 48.647 50.606 53.500 55.700 255.235 

Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng [87],[91] 

(*) Số liệu GRDP giai đoạn 2011-2015 do Tổng Cục Thống kê tính toán theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của 

Thủ Tướng Chính phủ để làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020.  
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3.2. Kết quả thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

3.2.1. Kết quả thu ngân sách của thành phố Hải Phòng 
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Biểu đồ 3.1: Kết quả thu NSNN trên địa bàn TP.Hải Phòng giai đoạn 2011-

2015.

 Nguồn: UBND TP.Hải Phòng [91]

Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP

 

Qua Biểu đồ 3.1 cho thấy số thu NSNN trên địa bàn, thu NSĐP có xu 

hướng tăng lên theo thời gian.Tuy nhiên, số thu NS phân cấp lại cho địa 

phương khá kiêm tốn.  

Biểu đồ 3.2: Cơ cấu thu NSNN trên địa bàn của TP.Hải Phòng giai 

đoạn 2011-2015.

 Nguồn: UBND TP.Hải Phòng [91]
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Hải Phòng có nguồn thu từ XNK rất lớn, năm 2011 số thu từ XNK đạt 

38.082.420 triệu đồng, năm 2015 đạt 39.472.096 triệu đồng. Trong khoảng 

thời gian 05 năm (2011-2015), thu từ XNK chiếm tỷ trọng rất lớn trong 

tổng thu NSNN trên địa bàn, chiếm trung bình 69,9% tổng thu NSNN. 

Trong khi đó, thu nội địa chỉ chiếm 18,1% và thu khác là 12% trong tổng 

thu NSNN trên địa bàn. Số nộp về NSTW từ khoản thu này trong 5 năm 



 77 

(2011-2015) của TP. Hải Phòng gấp 15 lần của Đà Nẵng (11.711.940 triệu 

đồng)[114], gấp 2,1 lần của Quảng Ninh (81.274.789 triệu đồng)[115].  Nguồn 

thu từ XNK là lợi thế của TP Hải Phòng so với nhiều tỉnh, thành khác trong 

cả nước. Nhưng điều đáng bàn ở đây là nguồn thu từ XNK là nguồn thu 

NSTW hưởng 100%,  do đó với số thu từ nội địa thấp như vậy sẽ không 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của TP. Để tạo điều kiện tăng nguồn thu 

cho NSĐP và tạo động lực để địa phương quản lý tốt hơn nguồn thu từ hải 

quan, trong thời gian tới, khoản thu này nên điều tiết lại theo tỷ lệ % cho 

NSĐP. 

Đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành như: điện lực, cảng, bảo 

hiểm, ngân hàng,.. đều sử dụng, khai thác cơ sở hạ tầng tại địa phương để 

bảo đảm lợi thế về kinh doanh, tuy nhiên việc nộp thuế thực hiện tại trung 

ương nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến số thu của địa phương.  

Trong tổng số thuế mà NSĐP được hưởng theo phân cấp thì thuế 

GTGT, TNDN, thuế TNCN có số thu lớn hơn cả, chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng thu thuế của NSĐP. Năm 2015, thuế GTGT chiếm 43,5%, thuế TNDN 

chiếm 27,1%, thuế TNCN là 9,7%.Thuế tài nguyên mặc dù tỷ trọng đã tăng 

từ 0,5% năm 2011 lên 1,1% năm 2015, nhưng ngành thuế đánh giá là vẫn 

chưa tương xứng với tiềm năng của TP Hải Phòng. Do vậy, trong công tác 

quản lý thuế cần tập trung nguồn lực nhiều hơn vào việc quản lý 4 sắc thuế 

này để tránh thất thu và nợ thuế. Thu NSĐP từ thuế giai đoạn 2011-2015 

được thể hiện qua Biểu đồ 3.3 dưới đây: 
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Biểu đồ 3.3: Thu NSĐP từ thuế giai đoạn 2011-2015

Nguồn: Cục Thuế TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng, [26], [91]
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Kết quả thực hiện dự toán thu NSĐP của TP thể hiện qua biểu đồ 3.4 sau:  

Biểu đồ 3.4: Kết quả thực hiện dự toán thu NSĐP
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Nguồn: UBND TP Hải Phòng[90],[91] 

3.2.2. Kết quả chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

Bảng 3.2: Chi NSĐP giai đoạn 2011-2015  

                                                                                                  Đơn vị tính:  triệu đồng 

TT Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015  

 Tổng chi NSĐP 11.654.134 12.697.614 15.047.774 16.296.623 19.778.480 

I Chi CĐ NSĐP 10.452.868 11.067.690 13.294.915 14.393.173 18.574.820 

 Trong đó:      

1 Chi đầu tư phát triển 2.142.608 1.629.599 2.473.106 2.612.051 2.533.869 

  Trong đó:  Chi ĐT XDCB 2.130.376 1.616.599 2.469.106 2.608.051 2.529.869 

 Tỷ trọng cho ĐTPT / Tổng chi CĐ NSĐP 20,5% 14,7% 18,6% 18,15% 13,6% 

 Tỷ trọng cho ĐT XDCB/ Tổng chi CĐ NSĐP 20,4% 14,6% 18,57% 18,12% 13,62% 

2 Chi thường xuyên 4.933.086 6.035.193 6.401.359 7.551.565 8.092.814 

 Trong đó:      

 - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.774.754 2.002.111 2.542.900 3.096.690 3.275.472 

 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 49.408 55.059 57.475 59.663 68.342 

 Tỷ trọng chi thường xuyên / Tổng chi CĐ NSĐP 47,2% 54,5% 48,1% 52,5% 43,6% 

3 Chi khác 3.377.174 3.402.898 4.420.450 4.229.557 7.948.137 

 Tỷ trọng chi khác / Tổng chi CĐ NSĐP 32,3% 30,8% 33,3% 29,35% 42,8% 

II Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.201.266 1.629.924 1.752.859 1.903.450 1.203.660 

 Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng [91] 

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng chi cân đối NSĐP đạt 67.783.466 triệu đồng, 

trong đó chi ĐTPT là 11.391.233 triệu đồng, chi thường xuyên đạt 33.014.017 triệu 

đồng và chi khác là 23.378.216 triệu đồng; ta thấy chi thường xuyên lớn gấp 2,9 lần 
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so với tổng chi ĐTPT. Điều này, trái với xu thế chung là tăng chi tích lũy, giảm chi 

thường xuyên, cơ cấu chi của TP chưa hợp lý, chưa tạo được động lực cho sự phát 

triển mạnh mẽ của Hải Phòng. So với một số tỉnh, thành trong nước thì tỷ trọng chi 

cho ĐTPT của TP quá thấp, như Đà nẵng, chi ĐTPT chiếm tỷ trọng gần 59% so với 

tổng chi NSĐP và gấp 1,67 lần chi thường xuyên. 

Hiện nay, theo quy định hiện hành vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được 

phản ánh vào chi thường xuyên là bất hợp lý, nó làm cho kết quả chi ĐT XDCB và 

chi thường xuyên bị méo mó. Cụ thể: 

Bảng 3.3: Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giai đoạn 2011-2015 

                                                   Năm 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 

(triệu đồng) 

185.547 272.623 290.300 213.323 301.951 

- Chi ĐT XDCB (triệu đồng) 2.130.376 1.616.599 2.469.106 2.608.051 2.529.869 

- Tỷ trọng chi ĐT XDCB/Tổng chi CĐ 

NSĐP (%) (chưa tính vốn SN có tính 

chất ĐT ) 

20,4 14,6 18,6 18,1 13,62 

-Chi ĐT XDCB (Sau khi cộng cả vốn 

SN có tính chất đầu tư) (triệu đồng) 

2.315.923 1.889.222 2.759.406 2.821.374 2.831.820 

- Tỷ trọng chi ĐT XDCB/Tổng chi CĐ 

NSĐP (sau khi cộng cả vốn sự nghiệp 

có tính chất ĐT) (%) 

22,2 17,1 20,8 19,6 15,2 

Nguồn: Số liệu tác giả tính toán dựa trên [45] 

Như vậy, nếu tính vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư vào chi ĐTXDCB thì tỷ 

trọng chi ĐTXDCB/ Tổng chi cân đối NSĐP đã tăng từ 13,62%  lên 15,2% (năm 

2015). Đối với NSĐP (toàn TP), mức độ chênh lệch về tỷ trọng này là không đáng 

kể xong ở cấp xã, mức độ chênh lệch thể hiện rất rõ. Chẳng hạn, năm 2014 tại xã 

Minh Tân, huyện Thủy Nguyên có chi ĐTPT (chi ĐTXDCB) là 3.342 triệu đồng, 

chi thường xuyên là 13.392 triệu đồng (trong đó, chi sự nghiệp giáo dục là 5.091 

triệu đồng). Nếu phản ánh như này thì chi thường xuyên rất lớn
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và gấp hơn 4 lần chi đầu tư. Trên thực tế nguồn chi sự nghiệp giáo dục 5.091 

triệu đồng có tới 5.073 triệu đồng là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Do đó, 

thực tế chi ĐTXDCB phải lớn hơn 8.415 triệu đồng. Như vậy, nếu vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư phản ánh vào chi thường xuyên là chưa hợp lý. Hiện nay, quy 

định về việc sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chưa rõ ràng, làm cho ĐP 

khó khăn trong việc thực thi và giải trình. Tại Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn 

sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN: “Vốn sự nghiệp có tính chất 

đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ 

được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật 

chất hiện có (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các 

cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp). Không bố trí vốn sự 

nghiệp cho các dự án đầu tư mới.” Việc xây mới các hạng mục công trình trong 

các cơ sở đã có là hoạt động xây dựng cơ bản; có những hạng mục vài chục triệu 

nhưng cũng có những hạng mục lên đến hàng tỷ đồng. Nếu số chi để xây mới các 

hạng mục được quyết toán vào chi thường xuyên thì không phản ánh đúng số 

thực chi cho hoạt động xây dựng cơ bản. Mặt khác, cùng là vốn sự nghiệp có tính 

chất đầu tư nhưng chế độ thanh toán, báo cáo, quyết toán và kiểm tra lại khác 

nhau nếu có mức vốn đầu tư khác nhau. Cụ thể:  Đối với các dự án có tổng mức 

vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo quy định 

như đối với dự án đầu tư nguồn NSNN; Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 

01 tỉ đồng, việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo quy định hướng dẫn 

của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN 

qua Kho bạc Nhà nước; Chế độ báo cáo, quyết toán và kiểm tra thực hiện như 

quy định đối với vốn sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Riêng việc quyết toán đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, 

thực hiện như quy định đối với vốn đầu tư theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 
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chính. Với quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho các đơn vị trong thanh toán và 

báo cáo, kiểm tra.  

Kết quả thực hiện dự toán chi NSĐP của TP thể hiện qua biểu đồ 3.5: 

Biểu đồ 3.5: Kết quả thực hiện dự toán chi NSĐP 
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Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng [90], [91] 

3.2.3. Cân đối thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

Bảng 3.4. Thu-chi NSĐP giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

TT Chỉ tiêu TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014  TH 2015 

1 Thu NSĐP 11.671.729 12.715.416 15.076.971 16.312.410 19.799.420 

2 Chi NSĐP 11.654.134 12.697.614 15.047.774 16.296.623 19.778.481 

3 Chênh lệch thu, chi các cấp NS 17.595 17.802 29.197 15.787 20.939 

Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng [88] 

Năm 2014, TP Hải Phòng nhận bổ sung cân đối của NSTW với số tiền 

890.752 triệu đồng và năm 2015 nhận bổ sung cân đối 336.437 triệu đồng. Thực 

tế, từ nhiều năm nay, nguồn thu của Hải Phòng chưa đáp ứng đủ cho các nhiệm 

vụ chi, NSTW phải cấp bổ sung, nhưng TP vẫn phải thực hiện điều tiết một phần 

nguồn thu nội địa về NSTW (hiện điều tiết 12%). 

3.3. Thưc̣ traṇg quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách của thành phố 

Hải Phòng 

3.3.1. Ban hành các văn bản pháp luật về thu-chi ngân sách địa phương của 

chính quyền thành phố Hải Phòng 
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a). HĐND thành phố Hải Phòng 

Là cơ quan quyền lực tại ĐP, HĐND được trao quyền quyết định một số 

khoản thu phí, lệ phí để tạo nguồn thu cho ĐP. Giai đoạn 2011-2015 HĐND TP 

đã ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến môt số khoản thu tại ĐP như: 

Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc TP Hải 

Phòng; Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về thu phí vệ sinh 

trên địa bàn nông thôn thuộc TP Hải Phòng; Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2013 về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn TP Hải Phòng; 

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về phí sử dụng đường bộ 

theo đầu phương tiện đối với mô tô; Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 

25/7/2013 về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và cầu 

phao Hàn; Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài; Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 

25/7/2013 về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Ngày 15/7/2010 HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa 

phương năm 2011. Đây là căn cứ pháp lý để chính quyền TP, chính quyền các 

quận, huyện, xã điều hành và tổ chức thực thi các nhiệm vụ thu, chi của mỗi cấp.   

Để làm căn cứ quản lý, điều hành chi NS của TP, HĐND đã ban hành Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 về định mức phân bổ DT chi thường 

xuyên NSĐP năm 2011 (định mức này được áp dụng cho cả thời kỳ 2011-2015); 

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu 

tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn TP Hải Phòng; Nghị 

quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về một số cơ chế, chính sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 

2013-2015, định hướng đến 2020. Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND qui định một 

số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc 
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chương trình nông thôn mới trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, 

định hướng đến năm 2020. Mức hỗ trợ đầu tư từ NS các cấp chính quyền ĐP cho 

các xã xây dựng nông thôn mới theo từng vùng đối với từng loại công trình theo 

tỷ lệ phần trăm trên tổng mức đầu tư (%) của quyết toán công trình được phê 

duyệt (riêng công trình thể thao và nhà văn hóa thôn theo số tuyệt đối). Với mức 

quy định tỷ lệ phần trăm cụ thể này mặc dù tạo ra một cơ chế rõ ràng trong quá 

trình thực thi trách nhiệm của các cấp khi thanh quyết toán, tuy nhiên lại tạo áp 

lực về NS cho cấp huyện và cấp xã. Chẳng hạn xây dựng đường giao thông thôn 

xóm đối với khu vực I thì nguồn vốn từ NS xã và huy động nhân dân sẽ thanh 

toán 50% của quyết toán công trình (khu vực II là 60%). Nguồn vốn đối ứng của 

các huyện, các xã chủ yếu dựa vào tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên 

công tác này triển khai rất chậm, do vậy giai đoạn 2012-2015 toàn TP có 48 xã 

nợ đọng vốn xây dựng nông thôn mới với 648 tỷ đồng, chiếm 59% tổng số vốn 

đầu tư công trình nông thôn mới ở các địa phương này. Ngày 22/8/2016 HĐND 

TP đã ban hành Nghị quyết 136/2016/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số cơ 

chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 

NS TP (bao gồm cả NSTW) hỗ trợ 100% giá trị quyết toán công trình xây dựng 

hạ tầng cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Đề án xây dựng nông 

thôn mới của xã; đối với các công trình đường giao thông thôn, xóm, đường nội 

đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân NS TP hỗ trợ 100% xi măng theo kế 

hoạch từ nguồn vốn NS TP phân bổ hàng năm và nhân dân sẽ đóng góp vật tư 

khác, mặt bằng, nhân công, nhân dân tự tổ chức thực hiện. Với việc điều chỉnh 

cơ chế chính sách như vậy nhằm không để phát sinh nợ đọng vốn xây dựng nông 

thôn mới tại các ĐP.     

Hàng năm, HĐND TP Hải Phòng đều ban hành Nghị quyết về dự toán và 

phân bổ dự toán NS TP; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán NS hàng năm. 

b). UBND thành phố Hải Phòng  
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Căn cứ vào các Nghị quyết của HĐND và chức năng, nhiệm vụ UBND TP 

đã cụ thể hóa các quy định thông qua các Quyết định, Chỉ thị. Cụ thể: 

Đối với công tác quản lý, tổ chức thu: UBND TP đã ban hành Quyết định số 

44/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 về việc ban hành Quy định tỷ lệ điều tiết các 

khoản thu giữa NS các cấp chính quyền ĐP năm 2011; Quyết định số 1539/QĐ-

UBND ngày 17/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy định tỷ 

lệ điều tiết các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền ĐP năm 2011; Quyết 

định số 1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 về việc ban hành quy định về 

mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ 

ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn TP Hải Phòng; Quyết định số 607/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2011 về việc ban hành Quy định về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước trên địa bàn TP Hải Phòng; Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 

16/12/2011 điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn TP Hải Phòng; 

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/09/2013 của UBND thành phố về việc 

sửa đổi quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương ban hành Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 

14/01/2011 của UBND thành phố; Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 

13/11/2013 Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí 

sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái 

xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn TP; Quyết định số 

492/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố; Quyết định số 

2066/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu 

NSNN; Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 về việc thưởng vượt thu 

DT NS năm 2014 cho các quận, huyện;  

Đối với công tác quản lý, điều hành chi NSĐP: Quyết định số 811/QĐ-

UBND ngày 24/5/2010 về việc ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo 
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quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước; Quyết định số 2050/QĐ-

UBND ngày 29/11/2010 về định mức phân bổ chi thường xuyên; Quyết định số 

1946/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 về việc ban hành quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập có sử dụng kinh phí do NSĐP cấp; Quyết định số 1331/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2013 về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp và vốn ĐTXDCB thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; Chỉ thị 

số 06/CT-UBND ngày 17/3/2014 về việc quản lý và điều hành thu, chi NS năm 

2014; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020. 

Thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 

15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 12/2009 và một số văn bản 

quy phạm pháp luật khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, UBND TP Hải 

Phòng đã ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử 

dụng vốn NSNN trên địa bàn TP Hải Phòng (kèm theo Quyết định số 

1797/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010) trong đó UBND TP Hải Phòng đã có 

quy định cụ thể về: trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình; uỷ quyền, phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình; triển 

khai thực hiện dự án và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP Hải Phòng. Tuy nhiên, 

Nghị định 12/2009 đã được thay thế bởi Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (hiệu lực từ 05/8/2015) và để phù 

hợp với Luật Đầu tư công, các văn bản khác có liên quan thì trong thời gian tới 

TP cần nghiên cứu, sửa đổi Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình sử dụng vốn NSNN trên địa bàn TP Hải Phòng. 

Để tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB, UBND TP Hải 

Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 
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05/01/2012 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN; Chỉ thị số 

22/CT-UBND ngày 04/9/2012 về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý 

các khoản nợ đọng XDCB đối với NS cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 16/CT-

UBND ngày 19/8/2014 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn 

đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 20/CT-UBND 

ngày 02/11/2015 về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn 

vốn đầu tư công.    

Hàng năm, UBND TP đều ban hành  Chỉ thị về việc xây dựng KH phát triển 

kinh tế-xã hội và DT NSNN hàng năm; Quyết định về việc giao DT thu, chi 

NSNN cho các cấp, các ngành, các đơn vị; Quyết định về việc công bố công khai 

số liệu quyết toán NS hàng năm.  

c). Sở Tài chính 

Trình UBND TP ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài 

chính ở ĐP theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ. 

Trình UBND TP chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài 

chính NS phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của 

ĐP. 

Trình UBND TP phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng 

cấp NS của ĐP; trình UBND TP để trình HĐND TP phê chuẩn định mức phân 

bổ DT chi NSĐP, quyết định một số chế độ thu phí và các khoản đóng góp của 

nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn như: Hướng dẫn số 

3208/HD-LS ngày 30/11/2012 của Bộ CHQS-STC hướng dẫn thực hiện một số 

chế độ, chính sách đối với Dân quân tự về và quản lý thu, chi quốc phòng-an 

ninh trên địa bàn TP; Hướng dẫn số 649/STC-NSHX ngày 31/5/2013 của Sở Tài 

chính hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, giải ngân và thanh quyết toán nguồn 

vốn Hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Hải Phòng, giai đoạn 
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2013-2020; Hướng dẫn số 1182/STC-NSHX ngày 17/9/2013 về việc hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND TP. 

Sở Tài chính ban hành hướng dẫn xây dựng DT NSNN hàng năm; hướng 

dẫn thực hiện DT NS hàng năm. Sở Tài chính có các công văn về việc thẩm tra 

DT thu, chi NS hàng năm. Cuối mỗi năm, Sở Tài chính ra công văn hướng dẫn 

về việc khóa sổ, quyết toán NS hiện tại và triển khai DT NS năm sau.  

d). Các cơ quan chức năng khác (Thuế, KBNN) 

 Các cơ quan này đều ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai các quy 

định theo ngành dọc cho các đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan; các cơ quan có các công văn, hướng dẫn liên ngành để phối hợp trong quá 

trình thực thi tổ chức thu NS. Chẳng hạn, ngày 9/8/2011 Sở Tài chính-Kho Bạc 

nhà nước đã ra hướng dẫn liên ngành về thực hiện công tác thu và điều tiết các 

khoản thu NSNN năm 2011,.. 

Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành thu-chi 

NSĐP của chính quyền TP trong những năm gần đây đã được cập nhật kịp thời 

trên trang Thông tin điện tử của TP, được tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới các 

đối tượng có liên quan. Việc đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công 

việc, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; các tổ chức, cá nhân nâng 

cao nhận thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật.    

3.3.2. Tổ chức quá trình thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

Trong quá trình tổ chức thu, các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhau 

theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao. 

3.3.2.1. Lập dự toán thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

DT thu-chi NSĐP được lập theo niên độ. Hải Phòng xác định việc xây dựng 

DT thu sát với thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, là cơ sở để thực hiện tốt kỷ luật 

tài khóa tại ĐP, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Vì vậy, công tác 
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xây dựng DT đã được thành phố  thực hiện theo đúng quy trình lập, quyết định 

và phân bổ dự toán NS. 

Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm không tổ chức 

HĐND huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 

15/11/2008 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 về thực hiện thí điểm không tổ 

chức HĐND huyện, quận, phường và Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 

16 tháng 01 năm 2009 danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, TP trực 

thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND, quận, phường. Với 

việc không tổ chức HĐND ở 7 huyện, 7 quận và 70 phường của TP Hải Phòng 

đã làm cho công tác QLNN đối với thu-chi NS của TP có một số thay đổi so với 

trước. Công tác lập DT, tổ chức thực hiện và quyết toán NS huyện, quận, phường 

nơi không tổ chức HĐND được thực hiện theo Thông tư số 63/2009/TT-BTC 

ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính, thực hiện theo quy định của Luật 

NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật NSNN. 

UBND TP căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng 

dẫn và số kiểm tra của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các yêu cầu cụ thể 

của ĐP để hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về DT NS cho các đơn vị trực 

thuộc và UBND cấp dưới. Thời gian xây dựng DT NS cho năm sau quá sớm, 

trong khi thời gian xem xét, quyết định DT của các cơ quan có thẩm quyền lại 

ngắn nên khó đưa ra các dự báo, đánh giá chính xác. Một trong những cơ sở xây 

dựng DT cho năm sau là kết quả thu của năm hiện hành (khoảng 5 tháng đầu 

năm). Do đó, việc xây dựng KH thu cho năm sau dựa trên cơ sở ước thực hiện 

KH và tỷ lệ % tăng thu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mặt khác, do công tác 

dự báo chưa tốt nên một số năm, một số khoản thu không đạt KH. Chẳng hạn, 

năm 2012 chỉ tiêu thu nội địa chỉ đạt 77,54% so với DT giao, năm 2013 đạt 

91,12% so với DT giao, trong khi đó năm 2015 chỉ tiêu này lại vượt 25% so với 

DT giao. 
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Công tác lập DT thu của các cấp ĐP tại Hải Phòng ngoài việc thực hiện theo 

các văn bản nêu trên, còn thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15-

7-2010 của HĐND TP Hải Phòng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các 

cấp NS chính quyền ĐP năm 2011. Nghị quyết quy định cụ thể các khoản thu NS 

TP hưởng 100%; các khoản thu NS quận, huyện hưởng 100%; các khoản thu NS 

xã, phường, thị trấn hưởng 100% và các khoản thu phân chi theo tỷ lệ giữa 

NSTW và NS TP, giữa các NSĐP.  

Ngoài ra còn quy định cụ thể cơ chế thưởng vượt thu cho các cấp  NSĐP. 

Theo đó, TP thưởng cho các quận, huyện (bao gồm cả xã, phường, thị trấn) số 

vượt DT do HĐND giao về các khoản thu phân chia với NSTW do quận, huyện 

nộp NSTW, với mức thưởng được tính theo tỷ lệ % trên tổng số thu vượt, nhưng 

không quá 30% số tăng thu so với DT và không vượt quá số tăng thu so với mức 

thực hiện năm trước, tỷ lệ thưởng thực hiện theo quyết định của Thủ Tướng 

Chính phủ.  

Đối với thưởng từ nguồn vượt thu các quận, huyện nộp NS TP: Căn cứ 

vào Báo cáo thu NS của quận, huyện đến hết 31/12 hằng năm (có xác nhận của 

KBNN), TP thực hiện thưởng 30% đối với các khoản thu vượt dự toán do HĐND 

TP giao đối với các khoản thu phân chia đã nộp NS TP cho các quận, huyện. Sau 

khi thống nhất với Sở Tài chính về nguyên tắc, UBND quận, huyện quyết định 

phương án sử dụng nguồn kinh phí thưởng vượt thu để bổ sung đầu tư kết cấu hạ 

tầng kinh tế-xã hội, mức thưởng vượt thu cho NS các xã, phường, thị trấn và 

nhiệm vụ khác của ĐP. Việc sử dụng tiền thưởng vượt thu ở NS các xã do 

UBND xã trình HĐND xã quyết định. UBND các phường quyết định phương án 

sử dụng nguồn kinh phí thưởng sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của UBND 

quận. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP xem xét dự 

toán NS của các đơn vị trực thuộc tỉnh, DT thu do cơ quan Thuế lập, DT thu, chi 

NS của 14 quận, huyện; lập DT thu NSNN trên địa bàn, DT thu, chi NS TP, DT 
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chi Chương trình mục tiêu quốc gia, DT các khoản kinh phí ủy quyền báo cáo 

UBND TP để trình Thường trực HĐND TP xem xét theo đúng quy định. 

Công tác lập, phân bổ và giao DT cơ bản tuân thủ theo Luật NSNN và các 

văn bản hướng dẫn. HĐND đã thực hiện công khai và quyết định DT NSĐP, 

phân bổ NS cấp tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm theo đúng quy định của Luật 

NSNN. Trong DT chi thường xuyên TP đã đảm bảo bố trí kinh phí chi sự nghiệp 

giáo dục, đào tạo và dạy nghề; sự nghiệp khoa học, công nghệ không thấp hơn 

mức dự toán chi Thủ tướng Chính Phủ đã giao. Tuy nhiên, việc khống chế mức 

chi đối với lĩnh vự giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đã tạo ra sự cứng 

nhắn và kém linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại ĐP.  

Giai đoạn 2011-2015 UBND TP đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm 

theo đúng DT Trung ương và HĐND TP giao. UBND TP đã phân bổ kế hoạch 

đầu tư cho các chương trình, dự án từ nguồn cân đối NSTP trong giai đoạn 2011-

2014 là 3.206,3 tỷ đồng, tập trung đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; dự án sử 

dụng vốn trái phiếu Chính phủ; dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu NSTW; 

chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án thực hiện các 

Nghị quyết của HĐND  TP; thanh toán các dự án hoàn thành đã được phê duyệt 

quyết toán để tất toán tài khoản. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW đến 

cuối niên độ NS đều giải ngân được 100% kế hoạch giao. 

Trong công tác lập kế hoạch chi, vốn đầu tư XDCB đã được phân bổ tập 

trung vào các công trình trọng điểm. UBND TP Hải Phòng đã xác định các dự án 

công trình trọng điểm phải là các dự án có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn 

trong phát triển kinh tế-xã hội của TP và của vùng. ..Do vậy, NS TP đã được sử 

dụng để đầu tư nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực góp phần thúc đẩy, tăng 

trưởng kinh tế-xã hội, bảo đảm mỹ quan đô thị và an ninh, trật tự xã hội như: Dự 

án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 352, huyện Thủy Nguyên; cải tạo, nâng cấp đường 

404 huyện Kiến Thụy; cải tạo, chỉnh trang dải trung tâm TP;..Ngoài ra, nhiều dự 

án lớn có vai trò quan trọng không chỉ cho phát triển kinh tế-xã hội của TP mà 
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cho cả vùng, cả nước được triển khai thực hiện như: Dự án mở rộng Khu bay-

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Dự án phát triển giao thông đô thị TP Hải 

Phòng,..Việc bố trí vốn cho các dự án mới, đặc biệt là sau khi thực hiện Chỉ thị 

số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu 

Chính phủ đã được hạn chế tối đa.  

Tuy nhiên, bố trí vốn ĐTXDCB còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu 

tư của TP. Năm 2015 TP bố trí kế hoạch vốn cho chi ĐTXDCB là 1.289.900 

triệu đồng (không kể nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho các dự án), chiếm 

13,7% tổng chi cân đối NSĐP. Với vị trí là cửa ngõ chính ra biển của cả miền 

Bắc, một cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nên nhu cầu chi 

ĐTPT kết cấu hạ tầng trên địa bàn TP là rất lớn, nhất là hạ tầng giao thông, hạ 

tầng đô thị. 

[Trong giai đoạn 2011-2015, TP có 371 dự án sử dụng vốn đầu tư công đã 

được UBND TP phê duyệt với tổng mức đầu tư (phần vốn NSNN) là 38.000 tỷ 

đồng, như vậy trung bình mỗi dự án có tổng mức đầu tư khoảng 102,4 tỷ đồng. 

Sau khi đã cân đối trả nợ, bố trí cho các chương trình thực hiện Nghị quyết 

HĐND TP, thì tổng vốn đầu tư công bố trí trung bình hàng năm cho các dự án 

khoảng 2.200 tỷ đồng, trung bình 5,9 tỷ đồng/dự án/năm. Như vậy, trung bình 

phải mất 17 năm mới bố trí xong vốn, trong khi đầu tư theo quy định đối với dự 

án nhóm C không quá 3 năm, dự án nhóm B không quá 5 năm.](Số liệu tác giả 

thu thập từ kết quả điều tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng, Phụ lục 

09)  

TP phân bổ vốn cho dự án Xây dựng công trình Nhà chỉ huy Trung đoàn 

285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân (5.000 triệu đồng) 

không thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP; Phân bổ vốn quá thời gian quy định đối 

với 95 dự án, công trình không đúng quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC 

ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, Nghị định 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006, Nghị 

định 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của 
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Chính Phủ, Thông tư 86/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 86 công trình, dự án; Quận Hải An 09 công trình.) [46] 

3.3.2.2. Tổ chức thực hiện dự toán thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng 

a). Tổ chức thực hiện dự toán thu NS của thành phố Hải Phòng 

Căn cứ vào DT thu được giao, các cơ quan thu đã lập kế hoạch thu theo 

quý, theo tháng và có sự phối kết hợp giữa các cơ quan thu theo đúng quy định. 

Công tác quản lý thu NS đặc biệt là quản lý thu thuế được TP đặc biệt quan 

tâm, xác định thu thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Cấp 

ủy, chính quyền các địa phương đã tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thu NS, khai thác tốt các nguồn thu song song với nuôi dưỡng nguồn thu và kiên 

quyết chống thất thu, thất thoát NS. Chống thất thu NS không chỉ có mục đích là 

tăng nguồn thu cho NS mà còn tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động kinh tế, bình 

đẳng giữa các đối tượng nộp thuế, đồng thời ngăn chặn những hành vi gian dối, 

vi phạm pháp luật. Năm 2013, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu 

NS và 6 tổ công tác thành viên, gồm: tổ chống thất thu thuế trong các doanh 

nghiệp FDI; chống thất thu các khoản thu từ đất; thu thuế xuất, nhập khẩu; các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất; các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại.  

Bảng 3.5: Kết quả giảm thất thu NSĐP giai đoạn 2011-2015 

          Năm 

Nội dung 
2011 2012 2013 2014 2015 

Số tiền giảm thất thu NSĐP (triệu đồng) 320.000 678.200 625.400 677.082,8 1.009.700 

% so với tổng thu NSĐP (%) 2,74 5,3 4,15 4,15 5,1 

Nguồn: Số liệu tác giả tính toán dựa trên kết quả điều tra tại Cục thuế TP. Hải 

Phòng, Phụ lục 7 và 8. 

Quy mô thu NSĐP năm 2015 gấp 1,7 lần so với năm 2011. Cơ cấu thu 

NSNN được cải thiện theo chiều hướng tích cực đảm bảo tính ổn định, bền vững, 

nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước tăng dần qua các năm và ngày 
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càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu NSNN. Tỷ trọng thu nội địa/tổng thu 

NSNN đã tăng từ 14,64%  năm 2011 lên 23,1% năm 2015.  

Cơ quan thuế đã thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế và các 

văn bản quy phạm pháp luật về thuế nhằm khai thác các nguồn thu đáp ứng nhu 

cầu, nhiệm vụ chi của địa phương, đồng thời tuyên truyền cho các đối tượng nộp 

thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, quyết toán thuế theo quy định. Nhiều doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia SXKD đã tự giác hơn trong việc chấp hành 

nghĩa vụ thuế với NSNN. Mặc dù vậy, vẫn còn bộ phận không nhỏ người nộp 

thuế không khai thuế, chậm khai thuế, nộp chậm tiền vào NS vẫn xảy ra, đặc biệt 

còn tình trạng nợ đọng thuế kéo dài ở một bộ phận DN, tổ chức SXKD đã ảnh 

hưởng đến kết quả thu NS và tính hiệu lực của công tác quản lý thuế. 

Bảng 3.6:  Nợ đọng thuế của Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 

                    Năm 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2014 2015 

Nợ thuế (triệu đồng) 709.976 1.011.800 1.244.071 1.642.548 1.577.700 

Tổng thu NS (ngành thuế thực hiện) (Triệu 

đồng) 

7.392.210 7.328.115 8.540.148 9.428.289 12.882.327 

Tỷ lệ nợ thuế/Tổng thu NS (%) 9,6 13,8 14,5 17,4 12,2 

Nguồn: Số liệu tác giải tính toán dựa trên kết quả điều tra tại Phòng Quản lý 

nợ và cưỡng chế nợ thuế của Cục thuế Hải Phòng và [25] 

Như vậy, tỷ lệ nợ thuế/Tổng thu NS của ngành thuế vẫn chưa đạt được chỉ 

tiêu phấn đấu là không quá 5%. 

Cơ quan thuế thường xuyên rà soát, đối chiếu, xác định chính xác danh bạ 

người nộp thuế đang theo dõi, quản lý, trên cơ sở đó thường xuyên kiểm soát tình 

hình kê khai thuế. Cơ quan này cũng thực hiên  việc xử phạt hành chính về thuế 

đối với người nộp thuế vi phạm qui định thời hạn kê khai thuế, do vậy, số lượng 

hồ sơ khai thuế chậm và sai lỗi ngày càng giảm. Việc triển khai kê khai thuế qua 

mạng Internet đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho DN giảm thời gian, chi phí 

tuân thủ, thủ tục giấy tờ. Tổng số DN kê khai thuế điện tử đến ngày 31/12/2015 
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đạt 98,3% số DN đang hoạt động. Nộp thuế điện tử đang là xu thế tất yếu đối với 

quá trình hiện đại hóa ngành thuế cũng như phù hợp với quá trình hội nhập quốc 

tế của đất nước. Riêng đối với Cục thuế Hải Phòng, theo Quyết định số 723/QĐ-

TCT ngày 15-4-2015 của Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu nộp thuế điện tử năm 

2015 trên địa bàn là 11.750 DN, đảm bảo đến ngày 30-9-2015 có tối thiểu 90% 

số DN đăng ký thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử. Với sự chỉ đạo  của Bộ Tài 

chính, Tổng cục Thuế, UBND TP cùng với nỗ lực của ngành thuế Hải Phòng đến 

hết ngày 30-9-2015, trên địa bàn Hải Phòng đã có 12.575/13.262 (DN đang hoạt 

động) đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 94,82%, vượt 4,82% so với chỉ tiêu của 

Tổng cục Thuế giao. Đến 31/12/2015, số DN đăng ký nộp thuế điện tử đạt 

96,43% so với số DN đang hoạt động. 

KBNN Hải Phòng đã phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế tổ chức 

các khoản thu NSNN, hoàn thuế, phân chia các khoản thu cho NSNN các cấp 

chính xác, đúng tỷ lệ qui định; giải quyết  những vướng mắc trong công tác thu 

NSNN. Công tác phối hợp thu giữa KBNN Hải Phòng với Cục Thuế Hải Phòng, 

Hải quan Hải Phòng và NHTM nơi các KBNN trực thuộc mở tài khoản đã thực 

hiện tốt, các chứng từ thu NSNN đều được hạch toán trên chương trình Hệ thống 

quản lý và trao đổi dữ liệu thu NSNN (TCS) giao diện với Hệ thống quản lý NS 

và nghiệp vụ KBNN (TABMIS). Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, cá nhân 

thực hiện nghĩa vụ với NSNN, việc đơn giản hóa thủ tục và các phương thức thu 

thuế hiện đại đã được áp dụng như thu qua thẻ ATM, thẻ tín dụng, thực hiện ủy 

nhiệm thu NSNN qua hệ thống Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng cường kênh thu bằng tiền mặt qua ngân 

hàng. KBNN Hải Phòng đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN bằng 

ngoại tệ giữa KBNN Hải Phòng, Cục Thuế TP Hải Phòng và NHTM CP Ngoại 

Thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Cục thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính để rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ/năm theo chỉ đạo 

của Chính phủ. Tuy nhiên, công tác ủy quyền thu cho các NHTM trên địa bàn 
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còn gặp một số bất cập. Vì các NHTM làm việc thứ bẩy còn hệ thống KBNN 

nghỉ ngày thứ bẩy, do vậy khâu đối chiếu tài khoản tiền gửi ngân hàng những 

ngày cuối tuần và đầu tuần không chính xác giữa sổ chi tiết của KBNN và 

NHTM. Do cán bộ ngân hàng chưa hiểu sâu về nghiệp vụ thu NSNN, chưa khai 

thác hết dữ liệu trong dữ liệu dùng chung của chương trình TCS do vậy việc 

nhập dữ liệu trên hệ thống TCS còn sai về mã số thuế, MLNS. Khi cán bộ Kho 

bạc nhận chứng từ chuyển từ ngân hàng về cũng chưa phát hiện được hết những 

sai sót dẫn đến khâu hạch toán thu của KBNN không chính xác đến từng đối 

tượng nộp thuế, trên Bảng kê nộp thuế bằng tiền mặt còn ghi sai tên người nộp 

thuế (tên cán bộ thuế), ... 

b). Tổ chức thực hiện dự toán chi NS của thành phố Hải Phòng 

Cơ quan tài chính thực hiện thẩm tra việc phân bổ DT NS cho các đơn vị sử 

dụng theo đúng quy định; bố trí nguồn đáp ứng nhu cầu chi của các đơn vị.  

Việc cấp phát kinh phí cho các đơn vị được tuân thủ theo DT. ĐP phân bổ 

kinh phí cho chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ 

đảm bảo không thấp hơn DT do trung ương giao. 

Các đơn vị thụ hưởng NS đều phải mở tài khoản giao dịch tại KBNN để 

nhận kinh phí NS và mọi khoản chi đều phải thông qua KBNN, KBNN thực hiện 

việc kiểm soát chi; cơ quan tài chính hướng dẫn và giám sát việc sử dụng kinh 

phí của các đơn vị thụ hưởng NS. 

Quản lý chấp hành DT chi thường xuyên được thực hiện theo các nội dung 

chi gắn với các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thụ hưởng NS. Đến năm 

2013, KBNN Hải Phòng đã áp dụng 20 chương trình phần mềm ứng dụng công 

nghệ thông tin vào tất cả các mảng hoạt động nghiệp vụ. Nghiệp vụ kiểm soát chi 

đang sử dụng các ứng dụng như TABMIS, thanh toán vốn đầu tư, vốn chương 

trình mục tiêu, quản lý yêu cầu. Ứng dụng thanh toán vốn đầu tư đang được nâng 

cấp, hoàn thiện thành chương trình đầu tư Kho Bạc theo mô hình tập trung được 

giao diện với chương trình TABMIS sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát 
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vốn đầu tư cũng như hệ thống các báo cáo liên quan đến vốn ĐTXDCB. KBNN 

Hải Phòng đã phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư thực hiện đồng bộ  nhiều 

giải pháp  để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh 

toán góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 

XDCB: KBNN Hải Phòng kiểm soát thanh toán vốn kế hoạch hàng năm đảm bảo 

đúng chế độ, quy trình nghiệp vụ và thời gian quy định, đảm bảo đúng nguồn 

vốn đã được ghi trong KH năm. Kết quả công tác kiểm soát thanh toán vốn 

ĐTXDCB, vốn chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giai 

đoạn 2011-2015 thể hiện qua bảng số liệu 3.7 sau: 

Bảng 3.7: Kết quả kiểm soát chi ĐT XDCB của KBNN Hải Phòng từ năm 2011-2015 

ST

T 

Năm 

Chỉ tiêu 

Đơn vị tính 
2011 2012 2013 2014 2015 

1  Số món từ chối thanh toán Món 8 22 21 75 35 

2 Số tiền từ chối thanh toán Triệu đồng 2.306 35.421 27.300 159.455 64.332 

Trong đó: 

- Số tiền thực từ chối thanh toán 

Triệu đồng 255 0 580 0 632 

- Số tiền các khoản chi thiếu thủ tục, 

hồ sơ yêu cầu hoàn thiện 

Triệu đồng 2.051 35.421 26.720 159.455 63.700 

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng[45] 

KBNN Hải Phòng kiểm soát chi thường xuyên theo qui định, hạn chế thanh 

toán bằng tiền mặt, kiểm soát các khoản thanh toán, tạm ứng đảm bảo có đầy đủ 

hồ sơ chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Mọi khoản chi thực hiện theo đúng định mức, 

đơn giá, chế độ qui định và trong phạm vi DT được duyệt; thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí qua công tác kiểm soát chi NSNN, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các 

nhiệm vụ chi cho các đơn vị thụ hưởng NS. Tình hình kiểm soát chi thường 

xuyên hàng năm của KBNN Hải Phòng thể hiện qua bảng số liệu 3.8 sau: 
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Bảng 3.8: Kết quả kiểm soát chi thường xuyên của KBNN Hải Phòng 

 giai đoạn  2011-2015 

ST

T 

Năm 

Chỉ tiêu 

Đơn vị tính 
2011 2012 2013 2014 2015 

1  Số món từ chối thanh toán Món 568 140 47 509 410 

2 Số tiền từ chối thanh toán Triệu đồng 624 1.413 1.411 6.100 2.528 

Trong đó: 

- Số tiền thực từ chối thanh toán 

Triệu đồng 120 162 4 0 8 

- Số tiền các khoản chi thiếu thủ 

tục, hồ sơ yêu cầu hoàn thiện 

Triệu đồng 504 1.251 1.407 6.100 2.520 

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng [45] 

Trong công tác tổ chức, điều hành chi NS trên địa bàn TP còn để xảy ra tình 

trạng quyết định đầu tư vượt quá khả năng về vốn, đầu tư dàn trải, dẫn đến nợ 

XDCB kéo dài nhiều năm. Đến ngày 31/12/2015, cấp thành phố còn 128 dự án 

còn nợ đọng xây dựng cơ bản (đã giảm so với thời điểm 31/12/2014 là 12 dự án), 

với tổng dư nợ là 1.090,4 tỷ đồng (giảm so với thời điểm 31/12/2014 là 300,9 tỷ 

đồng), trong đó ngân sách Trung ương là 280,9 tỷ đồng (giảm so với thời điểm 

31/12/2014 là 111,2 tỷ đồng); trái phiếu Chính phủ là 27,9 tỷ đồng (không thay 

đổi so với thời điểm 31/12/2014); ngân sách thành phố là 473,6 tỷ đồng (giảm so 

với thời điểm 31/12/2014 là 190,3 tỷ đồng) và các nguồn vốn khác là 308,0 tỷ 

đồng (tăng so với thời điểm 31/12/2014 là 0,6 tỷ đồng).  

Tính đến 31/12/2015, tổng số công nợ XDCB của các quận, huyện là 1.966 

tỷ đồng (do cấp huyện quyết định đầu tư là 1.683 tỷ đồng, do cấp quận quyết 

định đầu tư là 282,7 tỷ đồng), so với thời điểm 31/12/2014 là 1.777 tỷ đồng tăng 

189 tỷ đồng. Phát sinh nợ đọng XDCB sau thời điểm 31/12/2014 là vi phạm 

điểm a khoản 1, mục 1 Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ Tướng Chính 

Phủ. 

Do cùng lúc triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm, với mức đầu tư 

lớn, đã gây áp lực rất lớn trong việc cân đối vốn đầu tư của TP. Việc khai thác, 

huy động vốn đầu tư, đặc biệt là các nguồn thu từ đất chậm khiến nhiều dự án 
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trọng điểm rơi vào tình trạng “đắp chiếu’’ vì thiếu vốn, tiến độ triển khai thực 

hiện các dự án đa phần chậm hơn so với quy định và phải điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư. 

[Tính đến hết năm 2015, trên địa bàn thành phố có 155 dự án chuyển tiếp 

do UBND thành phố quyết định đầu tư đang được triển khai thực hiện, trong đó 

có 111 dự án bị chậm tiến độ so với quy định (chiếm 71,6% số dự án chuyển 

tiếp). Nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư như: dự án 

đường bao phí Đông Nam quận Hải An, dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển 

khu Nam Đình Vũ, dự án xây dựng Bệnh viện Viện Tiệp cơ sở II,…] (Kết quả do 

tác giả điều tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ] 

 Trước thực trạng này, TP Hải Phòng cần có sự thay đổi trong việc lựa chọn 

các dự án trọng điểm hàng năm và các dự án để đưa vào KH đầu tư công trung 

hạn. Việc lựa chọn các công trình này cần phải dựa trên nguồn lực thực tế của 

TP, tránh tình trạng thiếu vốn, dự án chậm tiến độ, không đưa vào khai thác sử 

dụng đúng KH.   

3.3.2.3. Quyết toán thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng  

Quyết toán thu-chi lập theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định. Nhờ ứng 

dụng phần mềm TABMIS mà công tác thu thập số liệu về thu, chi NS chính xác 

và nhanh hơn.  

Một trong những thành công trong công tác quản lý thu, chi NS của TP Hải 

Phòng là cải thiện tính minh bạch trong công tác quyết toán thu, chi NS. Thể 

hiện qua việc Cục Thống kê TP đã công bố số liệu quyết toán NS dưới dạng ấn 

phẩm cho mọi đối tượng; số liệu quyết toán thu, chi NS tuy chưa đầy đủ nhưng 

cũng đã được công khai trên hệ thống trang thông tin điện tử của TP;… 

Công tác quản lý quyết toán chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến công 

tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước của các 

cấp, các ngành TP còn chậm, ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư, gây nợ 

đọng kéo dài. Tính đến thời điểm 30/4/2014, TP còn tồn đọng 409 dự án, công 
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trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, tương ứng với số 

vốn đã thanh toán là 2.898.542 triệu đồng (Trong đó: dự án cấp TP là 36 dự án 

chiếm 8,8%, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 2.150.873 triệu đồng; dự án 

cấp huyện là 108 dự án chiếm 26,4%, tương ứng với số vốn đã thanh toán là 

410.641 triệu đồng; dự án cấp xã là 265 dự án chiếm 64,8%, với số vốn đã thanh 

toán là 337.028 triệu đồng). Theo kết quả kiểm toán năm 2015, TP Hải Phòng có 

12 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán  từ 7-24 tháng, 8 dự án chậm nộp báo cáo 

quyết toán trên 24 tháng; Quận Hải An có 15 dự án, Quận Ngô Quyền 34 dự án 

đã hoàn thành nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng. Tuy nhiên, đơn 

vị chưa thực hiện công bố công khai danh sách các Chủ đầu tư, đơn vị còn dự án 

vi phạm quy định thời gian lập báo cáo quyết toán, chưa làm rõ trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán các 

dự án hoàn thành. 

Quyết toán vốn đầu tư còn sai và trùng khối lượng, tính toán sai định mức, 

đơn giá.  

Các báo cáo quyết toán NS thường chỉ chú trọng tới việc chấp hành 

DT,chấp hành chính sách, chế độ, định mức chi mà ít quan tâm đánh giá xem 

những khoản chi đó đã tạo ra được kết quả gì phục vụ cho quá trình phát triển 

kinh tế-xã hội của ĐP. 

3.3.3. Kiểm tra, giám sát quá trình thu-chi ngân sách của thành phố Hải 

Phòng 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện bởi thanh tra chuyên ngành, 

thanh tra nhà nước, các cơ quan thuế, cơ quan tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

HĐND các cấp. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế những năm qua có chuyển biến góp phần 

hoàn thành nhiệm vụ thu NS hàng năm. Cục thuế  tập trung thanh tra, kiểm tra 

trên cơ sở phân tích rủi ro về thuế, chú trọng thanh kiểm tra các doanh nghiệp 

FDI hoạt động liên doanh, liên kết có dấu hiệu chuyển giá, các DN "âm thuế" 
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GTGT liên tục, DN lỗ kéo dài hoặc số lỗ vốn quá vốn chủ sở hữu nhưng vẫn mở 

rộng đầu tư, các DN hưởng ưu đãi thuế.  

Bảng 3.9: Kết quả thanh tra, kiểm tra của ngành thuế giai đoạn 2011-2015 

                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Tiền đã nộp vào NSĐP 120.000 178.200 225.400 169.782,8 227.000 

Đề nghị giảm lỗ 140.100 501.400 418.600 1.108.987,3 1.142.000 

Giảm khấu trừ 30.600 14.800 42.743 14.166 28.400 

Nguồn: Số liệu  do tác giả điều tra tại Cục thuế TP. Hải Phòng, Phụ lục 7  

Công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm vẫn còn ít, chưa đạt được kế hoạch 

đề ra. Mỗi năm ngành thuế mới thanh tra, kiểm tra được trên 15% số DN đang 

hoạt động; chất lượng thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.  

Cơ quan Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng NS 

ở các cơ quan, đơn vị sử dụng NS. 

Qua thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư đã phát hiện ra những sai phạm 

trong quản lý, qua đó đã chấn chỉnh việc đầu tư dàn trải, không đúng quy định, 

kéo dài thời gian thi công, công trình kém hiệu quả, những sai phạm trong đấu 

thầu, thi công, nghiệm thu và quyết toán công trình, đã thu hồi nộp NSNN góp 

phần tăng thu NS, giảm thất thoát trong chi ĐTXDCB. 

Bảng 3.10: Kết quả thanh tra việc thanh quyết toán đầu tư XDCB giai đoạn 

2011-2015 

                                  Năm 

  Nội dung 

2011 2012 2013 2014 2015 

Phát hiện sai phạm (triệu đồng) 10.680 7.250 15.567 8.014 10.879 

Số tiền nộp NSĐP 3.430 1.100 2.024 2.594 2.500 

Số tiền  giảm thanh toán, cấp phát 7.250 6.150 13.543 5.420 8.379 

Nguồn: Thanh tra TP Hải Phòng [71]  

3.4. Đánh giá quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải 

Phòng 
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3.4.1. Thành công 

Thứ nhất, kinh tế TP Hải phòng duy trì được ổn định và phát triển, GDP 

tăng trưởng hợp lý, là một trong 13 tỉnh, thành phố có điều tiết về NSTW. Số thu 

ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã 

hội của thành phố. Nền kinh tế TP ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế 

thế giới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, chú trọng đến phát 

triển công nghiệp, dịch vụ. Nhiều vấn đề xã hội bước đầu đã được giải quyết 

như: Lao động có việc làm ngày càng được nâng lên; tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị 

giảm; thu nhập bình quân đầu người ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo 

liên tục giảm qua các năm; hệ số chênh lệch giữa nhóm giàu và nhóm nghèo trên 

địa bàn thành phố ở mức thấp so với các thành phố khác trực thuộc Trung ương. 

Thứ hai, việc ban hành các văn bản về thu-chi NSĐP và quản lý nhà nước 

đối với thu-chi NSĐP của chính quyền TP Hải Phòng đã cụ thể hóa được các quy 

định của Trung ương, đã đáp ứng được các định hướng, kế hoạch của TP trong 

quản lý NSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý cũng như đối 

tượng quản lý có căn cứ để thực thi nhiệm vụ. 

Thứ ba, công tác quản lý, điều hành thu-chi NSĐP về cơ bản đã thực hiện 

theo các quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư,..và các văn 

bản hướng dẫn của Trung ương cũng như địa phương, khai thác các nguồn thu, 

đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chi của địa phương. 

Thứ tư, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan nhà nước đã 

được cải thiện. 

Điều đó thể hiện ở các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, lãnh đạo 

quận, huyện với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; thành phố triển khai 

các cuộc đối thoại trực tiếp, đối thoại trực tuyến, các chương trình dân hỏi giám 

đốc sở trả lời, …Điều đó cho thấy các cấp, các ngành, các sở, ban ngành của TP 

đang chú trọng tới trách nhiệm giải trình, giúp nâng cao hiệu quả QLNN. 
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Thứ năm,  qua công tác thanh tra, kiểm tra đã giảm được tình trạng thất thu 

NS, tăng thu cho NS, nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách, tăng cường kỷ luật 

tài khóa. 

3.4.2. Hạn chế  

Thứ nhất, một số văn bản của TP quy định về định mức chi thường xuyên 

(như định mức chi cho các đoàn thể, văn phòng UBND,…chưa sát thực tế, nhiều 

xã chi gấp 1,5-2,0 lần so với định mức), chế độ chi tiêu hội nghị, công tác phí 

không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho công tác thực thi nhưng 

chậm được nghiên cứu sửa đổi. 

Thứ hai, công tác lập, phân bổ và thẩm định dự toán, quyết toán thu, chi 

NSĐP còn một số bất cập, cụ thể: (i) công tác lập DT thu vẫn còn mang tính hình 

thức và cấp dưới phụ thuộc nhiều vào cấp trên. Cấp xã phụ thuộc vào số kiểm tra 

của cấp huyện, cấp huyện phụ thuộc vào số kiểm tra của cấp tỉnh, cấp tỉnh lại 

phụ thuộc vào số kiểm tra của trung ương. DT thu của một số năm chưa sát với 

tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Kết quả là một số năm có số thu tăng 

nhiều so với DT, nhưng một số năm lại hụt thu nhiều. Thực tiễn cho thấy, NS 

cấp dưới khi lập DT thường có hiện trạng lập DT thu thấp, DT chi cao để được 

nhận bổ sung cân đối từ NS cấp trên. Còn NS cấp trên giao DT đôi khi vượt quá 

khả năng thực hiện của NS cấp dưới. Vì vậy, việc trung hòa lợi ích của các cấp 

NS là một bài toán khó. Điều này cũng xuất phát từ bất cập trong quy định tính 

lồng nghép của hệ thống NS ở Việt Nam; (ii) lập DT thu NS của TP Hải Phòng 

còn tình trạng bỏ sót nguồn thu, chẳng hạn: khoản thu phí sử dụng các công trình 

kết cấu hạ tầng (thu phương tiện ra, vào cửa khẩu; công trình dịch vụ và tiện ích 

công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu) mãi tới cuối năm 2013 mới được 

đưa vào khai thác. Việc thu khoản phí này dựa trên quy định tạm thời mức thu 

chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối 

với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho 

ngoại quan trên địa bàn TP; (iii) Một số quận, huyện vẫn còn tình trạng giao DT 
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NS còn chậm so với thời gian quy định, chưa đảm bảo tính hiệu lực của công tác 

QLNN; (iv) còn tình trạng bố trí vốn đầu tư cho các công trình không thuộc 

nhiệm vụ chi của NSĐP, vượt quá thời gian theo quy định; (v) việc thẩm tra và 

phê chuẩn DT, quyết toán NS của HĐND các cấp trên địa bàn TP nhìn chung 

còn mang tính hình thức, nhất là cấp xã. Đa số HĐND các xã đồng ý phê chuẩn 

theo tờ trình của UBND xã gửi đến. Theo kết quả điều tra tại 110 xã, phường, thị 

trấn trên toàn địa bàn TP về chất lượng thẩm định DT NS của HĐND cấp xã có 

kết quả thể hiện Bảng 3.11 như sau: (Thu về được 101 Phiếu) 

Bảng 3.11: Tổng hợp kết quả điều tra công tác thẩm tra và phê chuẩn dự 

toán, quyết toán của HĐND xã 

Số xã Đồng ý (Thông qua ngay 

từ lần đầu tiên) 

Chưa đồng ý, yêu cầu giải trình 

(thông qua từ lần 2 hoặc trên 2 lần) 

78                       X  

23                             X 

Nguồn: Theo kết quả điều tra tại Phụ lục 10 

Thời gian thẩm định, phê chuẩn DT, quyết toán NS của HĐND ngắn nên 

khó tránh khỏi việc thẩm định mang tính hình thức. Chẳng hạn, ngày 12/7/2012 

HĐND TP nhận Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 12/7/2012 của UBND TP về 

việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-

KTVNS ngày 13/7/2012 của Ban Kinh tế. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết 

toán NS TP Hải Phòng năm 2011 được thông qua ngày 19/7/2012. Thời gian 

thẩm tra DT ngắn: Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 01/12/2014 về việc quyết 

định DT thu, chi NS năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-KTVNS ngày 

06/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP; (vi) công tác quản lý 

quyết toán vốn đầu tư chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, nhiều công trình 

đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán, ảnh hưởng đến 

công tác quản lý vốn đầu tư; quyết toán vốn đầu tư còn sai và trùng khối lượng, 

tính toán sai định mức, đơn giá. 
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Thứ ba, công tác quản lý, điều hành thu NS có sự buông lỏng, vẫn còn tình 

trạng nợ đọng thuế kéo dài, tỷ lệ nợ trên số thu NS vượt chỉ tiêu thu nợ Tổng cục 

thuế giao, tình trạng thất thu NS vẫn còn khá phổ biến nhất là trong lĩnh vực: sử 

dụng đất đai, tài nguyên, hoạt động du lịch, dịch vụ, vận tải, kinh doanh xăng 

dầu, khu vực ngoài quốc doanh, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục 

hành chính từ khâu đăng ký kê khai đến khi nộp thuế còn phức tạp. Theo kết quả 

điều tra của tác giả cho thấy có 160 DN đánh giá thủ tục hành chính thuế (từ 

khâu đăng ký kê khai đến khâu nộp thuế) ở mức độ bình thường, 188 doanh 

nghiệp đánh giá thủ tục còn phức tạp và 12 DN đánh giá là thủ tục rất phức tạp. 

Như vậy có 55,6% DN (tính trên 360 DN có kết quả điều tra) chưa hài lòng về 

thủ tục hành chính thuế. (Xin mời xem Phụ lục 06) 

Thứ tư, cơ cấu chi NS của TP chưa hợp lý. Thể hiện ở việc bố trí chi ĐTPT 

còn quá thấp, chi thường xuyên còn ở mức cao. Bố trí vốn đầu tư còn dàn trải. 

Thứ năm, nợ đọng XDCB còn lớn, chưa xử lý nợ đọng XDCB triệt để, để 

phát sinh nợ đọng sau 31/12/2014; chưa xây dựng cụ thể lộ trình xử lý dứt điểm 

nợ XDCB; chưa xác định cụ thể nguyên nhân nợ đọng của từng dự án theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 2 Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ [46]. 

Thứ sáu, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, 

chất lượng chưa cao, nhất là đối với cấp huyện và cấp xã. 

Công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn ít. Mỗi năm ngành thuế mới thanh tra, 

kiểm tra được trên 15% số DN đang hoạt động; chất lượng thanh tra, kiểm tra 

còn hạn chế. 

Thứ bẩy, công khai, minh bạch trong QLNN đối với thu-chi NSĐP còn hạn 

chế. 

Mặc dù tính công khai, minh bạch trong QLNN đối với thu-chi NSĐP của 

Hải Phòng đã được cải thiện trong những năm qua, tuy nhiên mức độ công khai 

vẫn còn hạn chế. Chẳng hạn: các kết quả thanh tra, kiểm toán chưa được công 
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khai rộng rãi; chưa công bố các báo cáo, giám sát đánh giá tổng thể đầu tư đầy 

đủ, kịp thời.;…   

3.4.3.Nguyên nhân của hạn chế 

Một là, tính lồng ghép của hệ thống ngân sách ở Việt Nam. NS cấp dưới là 

một bộ phận của NS cấp trên nên dẫn đến tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào NS cấp 

trên của NS cấp dưới, dễ dẫn đến cơ chế “xin-cho”; mặt khác vì tính lồng ghép 

nên cũng ảnh hưởng tới thời gian lập DT, quyết toán NS chung của toàn TP. 

Tính tự chủ trong công tác lập DT NS của các cấp còn thấp là hệ quả của 

tính lồng ghép hệ thống NS. Quyết định DT nguồn thu NSĐP trên thực tế không 

hoàn toàn thuộc thẩm quyền của ĐP, nên thiếu chủ động, chẳng hạn như số thu 

từ đất là nguồn thu của NSĐP được hưởng 100%, nhưng số ĐT thu sử dụng đất 

hàng năm HĐND TP chỉ được quyết định lại theo quyết định của Quốc hội, 

Chính phủ. Trong chỉ tiêu giao DT cho ĐP, Trung ương thường ấn định DT chi 

một số lĩnh vực rất cao không sát với nhu cầu thực tế như chi sự nghiệp khoa học 

công nghệ, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, làm khó khăn cho ĐP khi bố trí kinh 

phí để thực hiện các nhiệm vụ chi cho các lĩnh vực khác.  

Hai là, do cơ chế, chính sách thu, chi của Trung ương chưa phù hợp. Đối 

với TP Hải Phòng, nguồn thu từ hải quan rất lớn, giai đoạn 2011-2015 tổng thu 

hải quan đạt 175.485.572 triệu đồng, thu nội địa đạt 45.571.089 đồng, thu hải 

quan lớn gấp 3,9 lần so với thu nội địa và khoản thu này điều tiết 100% về 

NSTW. Mặt khác với quy định các DN hạch toán toàn ngành không nộp thuế 

TNDN tại ĐP. Những quy định này đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu NS của 

TP, thu NS của TP chỉ đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên và một phần nhỏ 

chi ĐTPT. 

Theo quy định hiện nay NSTW chỉ thưởng cho NSĐP khi thu vượt DT đối 

với phần NSTW được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP, 

còn đối với các khoản thu NSTW hưởng 100% sẽ không được thưởng nếu có 

vượt DT. Đây cũng là một bất cập.      
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Các chính sách thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo 

thuận lợi cho người nộp, giảm dần sự đóng góp vào NS, như: các chính sách 

miễn, giãn, giảm thuế,…đã ảnh hưởng tới kết quả thu NS của TP. Cụ thể: Với 

việc thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012  của Chính phủ về một số 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và Nghị 

quyết 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về ban hành một số chính 

sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, tổng số thuế GTGT 

tháng 6/2012 gia hạn nộp sang năm 2013 là 60 tỷ, số thuế giảm 256,5 tỷ đồng; 

Luật quản lý thuế, Luật thuế TNCN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 

1/7/2013 cũng đã tác động làm giảm thu 153,6 tỷ đồng; Luật Quản lý thuế bổ 

sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 quy định các khoản nợ thuế trên 90 

ngày phải tính tiền chậm nộp 0,07%/ngày (mức cũ 0,05%/ngày), đã làm tăng số 

nợ bình quân mỗi tháng từ 15-20 tỷ đồng tiền chậm nộp, ảnh hưởng trực tiếp tới 

công tác quản lý nợ thuế. 

HĐND và UBND cấp tỉnh căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

NS do Trung ương ban hành, để ban hành các nghị quyết, quyết định về chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi NS cho ĐP. Chính vì vậy, nhiều chế độ, định mức do 

Trung ương ban hành đã không còn phù hợp (như định mức chi quản lý hành 

chính, định mức chi cho các đoàn thể,…thấp, không sát thực tế; chế độ hội nghị, 

văn phòng phẩm, chè nước tiếp khách,…tính khả thi không cao) nhưng chậm 

được nghiên cứu sửa đổi, cũng ảnh hưởng đến công tác ban hành các nghị quyết, 

quyết định của ĐP.  

Ba là, nợ đọng XDCB của TP vẫn ở mức cao là do các nguyên nhân chủ 

yếu sau: (i) Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quyết định số 

1797/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND TP Hải Phòng Ban hành 

Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN trên 

địa bàn TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND các cấp được giao quyền quyết định đầu 
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tư các dự án nhóm A, B,C trong phạm vi và khả năng cân đối NS của ĐP mình 

sau khi thông qua HĐND cùng cấp hoặc UBND cấp trên. Vì vậy, trong 2 năm 

2010 và 2011 Chủ tịch UBND một số quận, huyện, nhất là cấp xã đã quyết định 

đầu tư nhiều dự án khi chưa xác định được cơ cấu nguồn vốn; (ii) nguồn thu 

NSĐP của các cấp đều giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, dẫn đến 

nhiều dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng vẫn nợ đọng; nhiều dự 

án, công trình kéo dài thời gian thực hiện, phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; 

(iii) thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông 

nghiệp-nông thôn, việc triển khai các chương trình, đề án như: Xây dựng nông 

thôn mới, xây dựng trường chuẩn, trạm y tế chuẩn, nhà văn hóa chuẩn, giao 

thông nông thôn, giao thông nội đồng, cứng hóa kênh mương,…các xã đầu tư 

quá nhiều công trình cùng một thời điểm nên vượt quá khả năng cân đối NSĐP 

và huy động đóng góp của nhân dân; (iv) chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa 

chủ động trong việc nghiên cứu, cập nhật các quy định tại Luật Đầu tư công đã 

được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, còn tư tưởng trông 

chờ vào các văn bản hướng dẫn của trung ương (đến 31/12/2015 Nghị định 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công mới được ban hành) và 

UBND TP (ngày 01/11/2015 TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND 

về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công), 

do vậy đã để phát sinh nợ đọng XDCB sau ngày 31/12/2014; (v) chưa thực hiện 

nghiêm các quy định về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB do trung ương 

và TP ban hành, nhất là chính quyền cấp xã.  

Bốn là, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức trong 

bộ máy QLNN còn hạn chế , nhất là cấp xã. 

Trình độ, năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn, quản lý, giám sát dự 

án…chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc triển khai các dự án không đảm 

bảo đúng tiến độ đã đề ra, làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư.  
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Theo phân cấp đầu tư, UBND cấp xã quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư 

nhiều dự án nhưng không có cán bộ chuyên môn, không đủ năng lực về quản lý 

ĐTXDCB, khi khiển khai phần lớn thực hiện hình thức trực tiếp quản lý dự án 

nên đã dẫn đến nhiều tồn tại, khuyết điểm trong quản lý ĐTXDCB.  

Phần lớn cán bộ HĐND cấp xã kiêm nhiệm, chuyên môn hạn chế, các quyết 

định của HĐND chủ yếu dựa vào tờ trình của UBND nên vai trò của HĐND 

trong giai đoạn này khá mờ nhạt đã ảnh hưởng không ít đến năng lực quyết định 

NS. Công tác quản lý tài chính, NS cấp xã nhìn chung còn yếu. Trình độ chuyên 

môn, năng lực công tác của cán bộ, công chức cấp xã không đồng đều, còn nhiều 

hạn chế, tư tưởng “nhiệm kỳ ’’ vẫn còn xuất hiện ở một số ĐP. Chính tư tưởng 

“nhiệm kỳ” là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thiếu bền vững. 

Năm là, cơ chế khen thưởng, xử phạt còn bất cập, tính hiệu lực trong việc 

thực thi các chế tài còn thấp.  

Chế tài xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, về thất thoát, lãng 

phí ngân sách chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe.  

TP chưa có hình thức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, 

từng cơ quan trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB mới sau thời điểm 

31/12/2014.  

Mặc dù tại Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 19/8/2014 về việc tăng cường, đẩy 

mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà 

nước có quy định rõ: Đối với các dự án, công trình hoàn thành chậm nộp báo cáo 

quyết toán từ 24 tháng trở lên thì chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ 

nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có 

liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm và từ năm 2015 trở đi 

không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chậm nộp báo 

cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số 

vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; 

không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm về thời gian lập hồ sơ quyết 
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toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới. Tuy nhiên, khi thực thi có 

nhiều đơn vị chưa công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án 

vi phạm quy định thời gian lập báo cáo quyết toán để làm căn cứ xử lý vi phạm, 

làm căn cứ để không giao dự án hoặc không bố trí kế hoạch vốn, chưa làm rõ 

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công 

tác quyết toán dự án hoàn thành.   

Sáu là, vai trò giám sát của người dân chưa thực sự được phát huy. 

Bẩy là, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác 

quản lý, điều hành thu-chi NSĐP chưa thực sự chặt chẽ. 

Tám là, do ý thức  một bộ phận người nộp thuế kém. Ý thức chấp hành pháp 

luật thuế của một bộ phận DN, hộ kinh doanh chưa cao; còn dùng nhiều thủ đoạn 

để gian lận thuế, trốn thuế như: Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu 

liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không xuất hoá đơn khi bán 

hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh 

toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán; sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp 

pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh 

nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được 

miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế 

được hoàn.  
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CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU-

CHI NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

 

4.1. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu - chi ngân sách 

của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 

4.1.1. Bối cảnh và các yếu tố ảnh hưởng tới thu-chi ngân sách và quản lý nhà 

nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng từ nay đến năm 

2025 

Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020 đã xác định: “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới 

là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự 

để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.” Theo đó 6 

nhiệm vụ được xác định gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành 

chính.  

Trong thời gian tới công tác QLNN đối với thu-chi NS sẽ có nhiều đổi mới. 

Đó là: đổi mới cơ chế phân bổ NS cho cơ quan hành chính nhà nước, chế độ cấp 

kinh phí theo số lượng biên chế sẽ được thay thế bởi cơ chế cấp NS dựa trên kết 

quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu 

theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tập trung nguồn 

lực cho ưu tiên cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi 

người có công; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, 
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được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức 

và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội;… 

Ngày 18/4/2012 Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Chiến lược Tài chính đến 

năm 2020 được cụ thể hóa thông qua 9 chiến lược ngành, bao gồm Chiến lược 

cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển Hải quan đến 

năm 2020; Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020; Chiến lược 

nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2020; Chiến lược phát triển thị trường vốn đến năm 2020; Chiến lược phát triển 

thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển dự 

trữ quốc gia đến năm 2020; Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030. 

Trong chiến lược thuế (cụ thể tại Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 

về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020), đã 

xác định một số mục tiêu, yêu cầu của giai đoạn 2016-2020 như sau: Tỷ lệ huy 

động thu NSNN và tỷ lệ động viên thu từ thuế, phí và lệ phí trên GDP ở mức 

hợp lý theo hướng giảm mức động viên về thuế trên một đơn vị hàng hóa, dịch 

vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh; chuyển thuế 

môn bài thành một khoản thu lệ phí quản lý hoạt động kinh doanh hàng năm; 

hoàn thiện các chế độ, chính sách thu NSNN từ tài nguyên, khoáng sản quốc gia 

như thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản và thu từ dầu khí; hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương 

pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch 

vụ cho người nộp thuế; nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 

tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng 
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thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế. Một số chỉ tiêu 

cụ thể về quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 gồm: (1) Thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính thuế đến năm 2020 là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông 

Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế; (2) Đến năm 2020 có tối 

thiểu: 90% DN sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 65% DN đăng ký thuế, kê khai 

thuế qua mạng internet; 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ 

quan thuế cung cấp; (3) Tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải 

nộp tối thiểu là 95%; tỷ lệ tờ khai thuế đúng hạn đạt tối thiểu là 95%; tỷ lệ tờ 

khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế là 

100%.            

Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 được cụ thể hóa trong Quyết 

định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011. Chiến lược đã xác định một số chỉ tiêu 

phấn đấu như: Đến 2020 có 100% các Cục Hải quan, 100% các Chi cục Hải 

quan, 100% các loại hình hải quan cơ bản, 90% kim ngạch xuất nhập khẩu, 80% 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Thời gian thông quan hàng hóa 

đến 2020 phấn đấu bằng với mức của các nước tiên tiến trong khu vực Đông 

Nam Á tại cùng thời điểm; Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2020 phấn đấu 

đạt dưới 7%; Tỷ lệ các giấy phép xuất nhập khẩu thực hiện trong cơ chế một cửa 

hải quan quốc gia đến 2020 là 90%. Nội dung chiến lược đã được cụ thể hóa trên 

5 nội dung cụ thể gồm: (1)Về xây dựng thể chế; (2) Công tác nghiệp vụ hải 

quan; (3)Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; (4) Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 

thuật; công nghệ thông tin và thống kê hải quan; (5) Các nội dung khác.  

Trên cơ sở thực hiện tốt các nội dung trên, đến năm 2020 công tác thu-chi 

NS sẽ đạt kết quả tốt và đảm bảo tính hiệu lực của quản lý nhà nước, nâng cao 

hiệu quả QLNN đối với thu-chi NSNN nói chung và thu-chi NSĐP nói riêng. 

Thành phố Hải Phòng trong những năm qua đã có kết quả đáng khích lệ 

trong phát triển kinh tế và trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, kết 
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quả vẫn chưa tương xứng tới tiềm năng, lợi thế của TP. Vì vậy, trong thời gian 

tới toàn TP sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng và điều chỉnh cơ cấu kinh tế.  

Mục tiêu tổng quát [44]:  

Phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để Hải Phòng trở thành thành phố 

cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh 

tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước. 

Các mục tiêu cụ thể là [44]: 

- Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Hải Phòng trong GDP cả nước 

đạt khoảng 7,3% vào năm 2020 và khoảng 9% vào năm 2025. Tốc độ tăng 

trưởng GDP bình quân đến năm 2020 từ 13,5%/năm - 14%/năm; GDP bình quân 

đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 4.900 USD/người- 5.000 USD/người vào 

năm 2020. 

- Cơ cấu kinh tế (dịch vụ -công nghiệp, xây dựng -nông, lâm, thủy sản) năm 

2020 là 63% - 33,5% - 3,5% và năm 2025 là 65% - 33% - 2%. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sản xuất sản 

phẩm ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao đạt khoảng 30% tổng giá trị sản xuất 

công nghiệp vào năm 2015 và 40% vào năm 2020; tỷ lệ giá trị sản phẩm công 

nghiệp chế tạo trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35% vào năm 2015 và 

đạt 45% vào năm 2020. 

- Nâng dần tỷ trọng đóng góp của yếu tố tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng GDP lên khoảng 40% vào năm 2020 và 45% 

vào năm 2025. 

- Phấn đấu đến năm 2020 được nằm trong danh sách các TP có sức cạnh 

tranh của khu vực. Nâng dần số lượng các DN có thương hiệu, có khả năng cạnh 

tranh trên thị trường thế giới. 

- Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội TP theo hướng đồng 

bộ, cân đối và hiện đại hóa. 
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Định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 [44]: 

* Định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế đến năm 2020 

- Điều chỉnh cơ cấu ngành sản phẩm kinh tế TP theo hướng phát huy tối đa 

lợi thế vị trí, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, vượt trội nhất là cảng cửa ngõ quốc 

tế, cảng hàng không quốc tế. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế TP theo hướng ưu tiên 

phát triển dịch vụ - công nghiệp kinh tế biển, kinh tế đô thị hiện đại, hiệu 

quả, tăng trưởng nhanh, bền vững. Nâng tỷ trọng ngành sản phẩm công nghiệp 

có giá trị gia tăng cao, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo; tỷ trọng nội địa hóa; nâng 

thị phần sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp trong nước; đưa dịch vụ vươn ra kết 

nối trực tiếp với các cảng lớn các châu lục, Tây Nam Trung Quốc; nâng tỷ trọng 

ngành sản phẩm xanh; tỷ trọng sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tập 

trung vào các ngành dịch vụ: Logistics, dịch vụ hàng hải, hàng không, nghiên 

cứu thiết kế, phát minh - sáng chế, tài chính - ngân hàng, thương mại, giáo dục 

đào tạo, chữa bệnh chất lượng cao, du lịch, khoa học công nghệ, công nghệ 

thông tin, thương mại điện tử, hội chợ triển lãm... 

Ưu tiên những ngành công nghiệp và dịch vụ tiên tiến, công nghệ cao thuộc 

các lĩnh vực: công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; 

công nghệ tự động hóa; công nghệ nano và ngành công nghiệp kỹ thuật cao 

trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; sử dụng 

tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường; có 

đóng góp lớn cho NSTP, khai thác lợi thế về kinh tế biển. 

Kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, xuất 

khẩu và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông 

nghiệp đô thị, sinh thái với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, có 

năng suất cao và giá trị lớn. 
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- Phối hợp thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu DNNN, cơ cấu ngân hàng 

trên địa bàn theo hướng chỉ đạo của Chính phủ. Trước hết là tái cơ cấu các đơn 

vị của Tổng Công ty tàu thủy, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trên địa bàn 

thành phố. 

- Chuyển từ tăng trưởng chiều rộng hiện nay sang tăng trưởng hài hòa giữa 

chiều rộng và chiều sâu trong giai đoạn đến năm 2015 và theo chiều sâu trong 

giai đoạn 2016 - 2020; tăng trưởng dựa trên những ngành tham gia mạng sản 

xuất toàn cầu, chế biến sâu; đặc biệt chú trọng tăng trưởng xanh, tiêu hao ít hơn 

tài nguyên, năng lượng, có giá trị gia tăng cao; thân thiện với môi trường, phát 

triển sản xuất công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Tạo điều kiện thuận lợi và thu 

hút các tập đoàn lớn trên thế giới có tiềm lực về vốn, thị trường và công nghệ, ưu 

tiên đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ sử dụng công nghệ cao, có giá 

trị gia tăng cao, có thế mạnh trong cạnh tranh quốc tế và sử dụng tiết kiệm nguồn 

tài nguyên, thân thiện môi trường. Nâng cao đóng góp của năng suất lao động xã 

hội, tiến bộ khoa học - công nghệ trong năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hệ số đầu tư tăng trưởng (ICOR) đạt 

khoảng 4 ÷ 4,5 vào năm 2020, khoảng 3,5 ÷ 4 vào năm 2025. 

- Tăng trưởng kinh tế dựa trên sự phát triển của khu kinh tế ven biển hiện 

đại, khu công nghiệp chuyên sâu, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát 

triển thành công Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải. 

- Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 

và định hướng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ (USD) 

vào năm 2020 và khoảng hơn 11 tỷ USD vào năm 2025. 

- Tăng trưởng dựa trên phát triển kinh tế nhiều thành phần, tăng đóng góp 

của khu vực ngoài nhà nước trong GDP, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài đạt khoảng 20% vào năm 2020 và 22% vào năm 2025. 
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- Tăng trưởng xanh, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và bảo 

vệ môi trường , giảm dần bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, tăng số lượng 

lao động được giải quyết việc làm mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

* Định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh 

tế giai đoạn 2021-2025 

- Cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ 

trọng nông, lâm, thủy sản. Phát triển mạnh các dịch vụ hàng không, logistics, 

hàng hải, tài chính ngân hàng, thương mại, du lịch hiện đại. Tập trung phát triển 

các ngành công nghiệp: Cơ khí sửa chữa và sản xuất phụ tùng thiết bị, máy móc 

chuyên dụng phục vụ các ngành khác; sản xuất linh phụ kiện và thiết bị điện tử 

trong ngành vận tải thuỷ, bộ, hàng không, khai thác dầu khí; chế tạo rô-bốt, thiết 

bị thông minh; công nghiệp phần mềm; sản xuất các kim loại cao cấp, các hợp 

kim đặc chủng với nhiều đặc tính nổi trội; hoá dược, hoá mỹ phẩm, nhựa công 

nghiệp, hoá dầu, sơn… Nhóm ngành nông lâm thủy sản chuyển dịch theo hướng 

chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị gắn với công nghiệp, chế biến và du lịch, phát 

triển nông nghiệp sinh thái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năng suất, chất 

lượng cao, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh khai thác xa bờ, đa dạng hóa sản phẩm 

chế biến, khai thác thị trường xuất, nhập khẩu. 

- Chuyển sang mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều sâu, áp dụng khoa 

học công nghệ tiên tiến, đóng góp của TFP tịnh tiến tới các nước phát triển, hội 

nhập quốc tế; tăng trưởng xanh. 

Như vậy, trong vòng 10 năm tới cơ cấu thu NS của TP sẽ chủ yếu là từ 

ngành dịch vụ và công nghiệp. Nguồn thu từ kinh tế biển vẫn là nguồn thu chủ 

yếu của TP. Trên cơ sở xác định sự phát triển kinh tế của Hải Phòng trong thời 

gian tới sẽ dựa nhiều vào sự phát triển từ kinh tế từ ngành dịch vụ và du lịch, TP 

đã có kế hoạch, chiến lược phát triển cho từng ngành và ưu tiên sử dụng vốn cho 

một số công trình trọng điểm có sức lan tỏa như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải 

Phòng; Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; cải tạo, nâng cấp cảng hàng không 
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Quốc tế Cát Bi;… (Xin mời xem Phụ lục 05). Tại Nghị quyết số 01/2009/NQ-

HĐND về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2020 xác định nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Phát 

triển hệ thống cảng, dịch vụ hàng hải, vận tải biển; (2) Xây dựng khu kinh tế, các 

khu công nghiệp, các khu đô thị ven biển; (3) Công nghiệp đóng mới, sửa chữa 

tàu thuỷ và phương tiện nổi; (4) Kinh tế thuỷ sản; (5) Du lịch biển. (6) Phát triển 

các huyện đảo. 

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) của thành phố: 

Hải Phòng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016-2020) gắn với thực 

hiện kế hoạch phát triển KTXH thành phố, phù hợp với khả năng cân đối nguồn 

vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế 

khác. 

- Nguồn NSNN: 

+ NSTW: tổng nhu cầu vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các dự án do 

thành phố quản lý là 31.991,1 tỷ đồng. Trong đó: 

Nhu cầu bố trí vốn các dự án hoàn thành và chuyển tiếp: Hiện nay thành 

phố có 69 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách 

trung ương và các nguồn vốn trung ương hỗ trợ khác với tổng mức đầu tư là 

25.675,2 tỷ đồng, đã bố trí 6.316,3 tỷ đồng, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 - 

2020 là 17.486,7 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu 

ngân sách trung ương là 11.991,1 tỷ đồng. 

Nhu cầu bố trí vốn khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 là 20.000 tỷ đồng 

cho 40 dự án. 

+ Ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác do thành phố quản lý:  

Tổng nhu cầu vốn NS thành phố giai đoạn 2016 - 2020 là 16.795 tỷ đồng, 

bao gồm: 

Thanh toán khoản đến hạn phải trả là 1.850 tỷ đồng, bao gồm: vay Seabank 

200 tỷ đồng; trái phiếu chính quyền địa phương 500 tỷ đồng; vay Ngân hàng 
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phát triển Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn 

500 tỷ đồng; Vay ứng ngân sách trung ương đối ứng các dự án ODA 400 tỷ 

đồng; Trả lãi, phí các khoản vay: 250 tỷ đồng. 

Các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư là 12.145 tỷ 

đồng. 

Các chương trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố là 2.800 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ 

Dự kiến nhu cầu vốn trái phiếu Chính Phủ giai đoạn 2016-2020 của thành 

phố là 303,872 tỷ đồng, trong đó 274,872 tỷ đồng đầu tư vào ngành y tế và 29 tỷ 

đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách 

nhà nước 5 năm 2016 - 2020 

 + Nguồn thu xổ số: dự kiến tổng nguồn vốn xổ số trong giai đoạn 2016 - 

2020 là 164,2 tỷ đồng. Trên cơ sở số thu thực tế, hàng năm thành phố cân đối lại 

cho quận, huyện khoảng 60% tổng thu, nguồn thu phục vụ cho các nhiệm vụ chi 

của ngân sách thành phố khoảng 40%. Do đó dự kiến nguồn thu phục vụ cho các 

nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 65,7 tỷ 

đồng. 

+ Nguồn thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập tái xuất,...: Trên cơ sở dự báo sản lượng hàng hóa qua cảng, đặc 

biệt là hàng hóa do các doanh nghiệp làm dịch vụ vận chuyển theo loại hình tạm 

nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, giai đoạn 2016 - 2020 

dự kiến số thu phí phục vụ cho chi đầu tư phát triển là 2.170 tỷ đồng, tăng bình 

quân 20%/năm so với kế hoạch năm trước. Nguồn vốn này dự kiến sẽ tập trung 

thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả và bố trí cho một số dự án cấp bách, 

cấp thiết. 
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 -Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 

2016 - 2020 

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đang 

thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng dự kiến tiếp tục vận động các 

dự án ODA mới giai đoạn 2016 - 2020 như sau: 

+ ODA Nhật Bản:  

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vũ Yên (200 triệu USD): Mục tiêu dự án là để 

hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông chính đóng vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo kết nối giữa 3 địa phương Hải Phòng - Quảng Ninh - Hải Dương thông 

qua tuyến đường vành đai 3 và vành đai 2 của thành phố. Cây cầu này còn là trục 

giao thông chính của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và dự kiến khi được xây 

dựng xong sẽ là tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng bậc nhất của Hải 

Phòng. 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi (200 triệu USD): Mục tiêu dự án 

nhằm kết nối khu vực Trung tâm hành chính chính trị cũ tại quận Hồng Bàng với 

Trung tâm hành chính chính trị mới dự kiến sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới 

Bắc Sông Cấm, đồng thời liên kết sân bay Cát Bi với cực phát triển phía Bắc 

thành phố là Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Hải Phòng. Đây cũng là 

tuyến đường giao thông phục vụ vận chuyển hành khách theo trục Bắc - Nam 

huyết mạch của thành phố đặc biệt sự vận chuyển hàng hóa, giữa khu Kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải với các tỉnh Bắc bộ được nhanh chóng, hàng hóa qua Cảng 

Lạch Huyện đáp ứng yêu cầu các nhà sản xuất trong thời gian tới. 

Dự án cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải trên địa bàn hai quận 

Đồ Sơn và Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (147 triệu USD): Mục tiêu dự án 

nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng thoát nước mưa và nước thải hai quận ven biển là 

Đồ Sơn và Dương Kinh. 

 + ODA Hàn Quốc: 

 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng (130 triệu USD); 
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Dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (3,6 triệu USD) sử 

dụng vốn vay ưu đãi của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế - EDCF đang trong quá 

trình thẩm định và đã được phía Hàn Quốc chấp thuận tài trợ. 

+ ODA Đức: Dự án nâng cấp Bệnh viện Trẻ em sử dụng vốn vay ODA của 

Chính phủ Đức với tổng số vốn tài trợ dự kiến khoảng 25 triệu Euro.  

+ Vốn vay WB: Hiện nay, Bộ Y tế đã có văn bản cam kết đầu tư cải thiện 

hệ thống xử lý chất thải cho 03 bệnh viện (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp; bệnh 

viện đa khoa Kiến An và bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên) với tổng mức đầu 

tư khoảng 2 triệu USD bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới. 

- Vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách 

địa phương 

+ Vốn vay Ngân hàng phát triển: Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 Ủy ban 

nhân dân thành phố tiếp tục vay theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện 

Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ 

tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn bình quân 100 tỷ 

đồng/năm. 

+ Vốn trái phiếu chính quyền địa phương: Giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn tất thủ tục phát hành trái phiếu 

chính quyền địa phương với giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án 

kết cấu hạ tầng trọng điểm của thành phố theo phương án đã được Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 

22/7/2014, trong đó đợt 1 năm 2015 sẽ phát hành 500 tỷ đồng. 

Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng đên 2020 được dự báo như 

dưới bảng 4.1 sau: 
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Bảng 4.1: Chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu  bình quân năm và đến năm 

2020 của thành phố Hải Phòng 

Chỉ tiêu Đơn vi ̣ 2015 2020 

Dân số 1.000 người 1967  2.059 

Tốc đô ̣ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) bình 

quân năm 

%/năm 9,07 10,5 

GRDP/người (Theo giá hiện hành) USD/người 3.048,7 5.600 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm Tỷ đồng 208.265 440.000 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Trong đó: Tổng thu nội địa 

Tỷ đồng/năm 56.290 

13.000 

80.000    

20.000 

Số lao động được giải quyết việc làm (việc làm mới) Người 255.235 260.000 

Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới  (theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới) 

% 35,25 100  

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia  %/năm 1,53  0,7-1,0 

Nguồn: thành phố Hải Phòng [116] 

Luật NSNN 2015 được Quốc Hội khóa XIII thông qua có hiệu lực từ năm 

2017 đã tạo bước ngoặt mới trong quản lý NSNN nói chung và NSĐP nói riêng. 

Một số điểm mới của Luật NSNN có ảnh hưởng tới thu-chi NSĐP và QLNN đối 

với thu-chi NSĐP phải kể đến như:  

(1). Quy định về bội chi NSĐP: 

Lần đầu tiên Luật NSNN quy định bội chi NSĐP là một cấu phần trong bội 

chi NSNN (chỉ NSĐP cấp tỉnh mới được phép bội chi). Bội chi NSĐP chỉ được 

sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 5 năm đã được HĐND 

cấp tỉnh quyết định. Luật cũng quy định cụ thể mức dư nợ của NSĐP không 

được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) tính trên số thu NS được hưởng theo phân cấp  

(Hải Phòng có số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường 

xuyên của NSĐP nên dư nợ vay sẽ không vượt quá 30% số thu NS được hưởng 

theo phân cấp) thay vì quy định mức dư nợ từ nguồn vốn huy động không vượt 

quá 30% vốn đầu tư XDCB trong nước hàng năm của NS cấp tỉnh.  

(2). Phân cấp nguồn thu cho NSĐP: 
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Thuế TNDN của đơn vị hạch toán toàn ngành là khoản thu phân chia giữa 

NSTW và NSĐP (Luật NSNN 2002 quy định đây là khoản thu NSTW hưởng 

100%). Như vậy, NSĐP được bổ sung thêm nguồn thu, tạo động lực cho địa 

phương phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ thu và có nguồn để bố trí nhiệm vụ 

chi.  

 Khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là khoản thu NSĐP được hưởng 

100% và được đưa vào cân đối NSNN nhưng không sử dụng để xác định tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa NSTW và NSĐP hoặc xác định số bổ 

sung cân đối từ NSTW cho NSĐP.  

(3). Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS các cấp ở địa phương 

NS xã, thị trấn được phân chia nguồn thu từ 4 khoản: thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông 

nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất. HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định 

tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa NS các cấp ở địa 

phương. Luật NSNN 2015 không quy định tỷ lệ cứng như Luật NSNN 2002 

(Luật NSNN 2002 quy định các khoản thu trên NS xã, thị trấn được hưởng tối 

thiểu 70%). Với quy định này sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành NS 

của địa phương, trao thẩm quyền nhiều hơn cho HĐND cấp tỉnh. 

Ngoài ra, Luật NSNN 2015 còn quy định NS cấp huyện, cấp xã không có 

nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

(4). Quy định về Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-NSNN 

03 năm.  

Kế hoạch tài chính 05 năm được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm, gồm kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 

và kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kế hoạch 

tài chính 05 của địa phương sẽ được sử dụng để: thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phương; cân đối, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài 

chính công và NSNN trong trung hạn; thúc đẩy việc công khai, minh bạch 



 124 

NSNN; làm cơ sở  để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư 

trung hạn nguồn NSNN; định hướng cho công tác lập dự toán NSNN hàng năm, 

kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm. 

Kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm được lập hàng năm cho thời gian 03 

năm, theo phương thức cuốn chiếu. Kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm gồm kế 

hoạch tài chính-NSNN 03 năm quốc gia và tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Kế 

hoạch này dự báo về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, những chính sách NS quan trọng; 

dự báo về số thu, chi và cơ cấu thu, chi; dự báo về số bội chi NS; xác định các 

nguyên tắc cân đối NSNN và thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực NS, trần chi tiêu 

cho các lĩnh vực, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, chi thường xuyên; dự 

báo về nghĩa vụ nợ dự phòng và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch 

trong thời hạn 03 năm. 

(5). Hướng tới QLNS theo kết quả đầu ra 

Giao nhiệm vụ cho UBND các cấp là thực hiện QLNS theo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính Phủ (Khoản 8, Điều 31) và quy định thủ 

trưởng đơn vị sử dụng NS chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng NS theo dự 

toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết 

kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS (Khoản 1, Điều 61). 

4.1.2. Đổi mới quan điểm và phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối 

với thu – chi ngân sách của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 

4.1.2.1. Mục tiêu và quan điểm quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của 

thành phố Hải Phòng 

Mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS TP Hải 

Phòng trong thời gian tới là khắc phục được những hạn chế còn tồn tại hiện nay, 

đạt được các mục tiêu của công tác quản lý thu-chi NS, phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước trong thời gian tới, phù hợp 

với thông lệ quốc tế. 
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Để đạt được các mục tiêu của công tác quản lý thu-chi NS cần quán triệt 

các quan điểm sau: 

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc Luật NSNN, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu 

tư công và các quy định có liên quan đến thu-chi NSNN. 

Thứ hai, quản lý và điều hành thu-chi NS phải tuân thủ DT được giao; đảm 

bảo tập trung đầy đủ và kịp thời nguồn thu vào NS và chi  đúng DT.  

Thứ ba, việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phân bổ chi NS phải bám 

sát mục tiêu và định hướng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và 

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm của TP Hải Phòng. Phân 

bổ ngân sách bảo đảm không dàn trải, tập trung có trọng điểm, đáp ứng đủ nguồn 

lực cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thứ tư, đổi mới phương thức, quy trình chi NS, đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền; tăng cường giao trách nhiệm quản lý vốn đầu tư công theo đúng phân 

cấp, phân quyền cho các địa phương; khắc phục tình trạng chi phân tán, dàn trải; 

loại bỏ cơ chế “xin-cho”. 

Thứ năm, từng bước điều chỉnh cơ cấu chi NSĐP theo hướng tăng tỷ trọng 

chi đầu tư XDCB và  giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Tăng cường các biện 

pháp huy động vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào 

các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có khả năng thu hồi vốn. 

Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch 

trong thu-chi NS.  

4.1.2.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách 

của Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 

Để hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng, trong những 

năm tới TP Hải Phòng cần tập trung vào những vấn đề sau: 

a). Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của chủ thể 

quản lý 
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Để thực hiện công việc quản lý và điều hành, đạt kết quả tốt trong công tác 

quản lý, đáp ứng với các yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập khu 

vực và quốc tế thì đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy quản lý cần có kiến 

thức sâu rộng về chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng tổ chức và điều hành, tinh 

thần, trách nhiệm cao khi thực thi công vụ.  

Trong thời gian tới, TP đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; sắp 

xếp những người có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tốt vào những 

vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý thu-chi NS.  

b). Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của các công cụ quản lý 

Các cơ chế, chính sách thu- chi phù hợp với địa phương, phù hợp với thông 

lệ quốc tế. Chính quyền TP cần ban hành văn bản quy định phân cấp nguồn thu 

theo hướng tăng dần nguồn thu cho cấp huyện và cấp xã. 

Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra từ khâu lập DT đến khâu quyết 

toán; thanh tra, kiểm tra chủ thể quản lý và sự tuân thủ của khách thể quản lý. 

Kế hoạch thu-chi NS phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

của địa phương, của cả nước; quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa 

phương phù hợp với thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển 

vùng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Chi đầu tư XDCB cần 

bám sát các kế hoạch, quy hoạch này.  

c). Đổi mới phương pháp quản lý 

Hiện nay, các phương pháp quản lý đang được áp dụng như phương pháp 

hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp tổ chức, phương pháp thuyết 

phục. Trong các phương pháp này thì phương pháp kinh tế và phương pháp 

thuyết phục chưa được chú trọng và chưa phát huy được nhiều tác dụng đối với 

kết quả điều hành và thực thi NS. Do đó, trong thời gian tới cần đổi mới, tăng 

cường hai phương pháp này. Phương pháp kinh tế được đổi mới theo hướng tăng 

mức  thưởng cho những người có thành tích trong công tác quản lý. Mức thưởng 

phải được xây dựng đủ để người thực thi có động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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được giao. Thuyết phục là hoạt động do các chủ thể quản lý tiến hành, thông qua 

tuyên truyền,  giáo dục, giải thích, hướng dẫn, chứng minh...làm cho khách thể 

quản lý hiểu rõ  và tự giác chấp hành  các yêu cầu của chủ thể quản lý. Phương 

pháp thuyết phục là rất cần thiết bởi vì sự tự giác thực hiện bao giờ cũng đem lại 

những kết quả tốt hơn sự cưỡng chế, bắt buộc. Thời gian qua phương pháp 

thuyết phục chưa được triển khai sâu, rộng. Vì vậy, trong thời gian tới cần triển 

khai sâu, rộng phương pháp này. Ngoài ra cần áp dụng phương pháp quản lý mới 

là quản lý thông qua sự giám sát của người dân. 

d). Hoàn thiện nội dung quản lý 

Nội dung quản lý nhà nước đối với thu-chi NS TP Hải Phòng cần được 

hoàn thiện từ việc ban hành các văn bản pháp luật, tổ chức thực thi cho đến kiểm 

tra, giám sát quá trình thực thi đó. 

Thứ nhất, về việc ban hành các văn bản pháp luật: Các văn bản pháp luật 

cần sớm được nghiên cứu sửa đổi khi không còn phù hợp với thực tiễn. Về thu, 

cần bao quát hết khoản thu theo quy định, tránh bỏ sót nguồn thu; về chi cần 

đảm bảo các định mức, tiêu chuẩn có tính khả thi cao, phân bổ nguồn lực hợp lý, 

tạo nguồn thu bền vững cho tương lai. 

Thứ hai, tổ chức thực thi: Về lập dự toán (Hình thành ngân sách): Lập dự 

toán NS trung hạn (3-5) năm. Trên cơ sở dự báo sát tình hình phát triển kinh tế -

xã hội của TP và cả nước, tình hình biến động chính trị, kinh tế của thế giới, 

đánh giá và lập kế hoạch nguồn thu để xây dựng kế hoạch chi NS trung hạn. 

Phân bổ chi NS cần bám sát mục tiêu và định hướng Chiến lược phát triển kinh 

tế-xã hội của cả nước và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm 

của TP Hải Phòng.  

Với lợi thế về biển, trong công tác lập DT thu trong thời gian tới có thể khai 

thác nguồn thu nhiều hơn từ biển như thu xuất nhập khẩu, thu cho thuê bến bãi, 

thu về du lịch biển,…Còn đối với lập DT chi cần điều chỉnh lại cơ cấu chi theo 

hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên và nâng dần tỷ trọng chi ĐTXDCB. 
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DT chi xây dựng cơ bản tập trung vốn cho các công trình trọng điểm có sức lan 

tỏa cho sự phát triển của TP và của cả vùng. 

Về chấp hành dự toán: Đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời các nguồn thu 

vào NS, hạn chế tình trạng thất thu NS, giảm nợ thuế, đồng thời phải nuôi dưỡng 

nguồn thu. 

Chi NS tuân thủ đúng dự toán được giao; đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, chống 

lãng phí; Tập trung các nguồn vốn theo quy định để thanh toán dứt điểm nợ 

XDCB, đảm bảo công nợ theo quy định của thành phố. 

Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp tích cực hơn trong công tác quản lý và 

điều hành thu-chi NS. 

Về quyết toán ngân sách: Đảm bảo đúng nội dung, mẫu biểu và thời gian 

theo qui định. Nâng cao chất lượng quyết toán NS. Đẩy mạnh công tác quyết 

toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước làm cơ sở để xử lý 

nợ đọng XDCB. 

Thứ ba, kiểm tra, giám sát:  

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của chu trình 

quản lý NS. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, đạt mục tiêu của QLNN đối 

với thu-chi NSĐP của chính quyền TP Hải Phòng. 

4.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu – chi ngân sách 

của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 

4.2.1. Ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của thành phố về thu-chi 

ngân sách địa phương và quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa 

phương 

 Hiện nay, các quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên, chế độ công 

tác phí, chế độ hội nghị,…đã không còn phù hợp. Do đó, để tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác lập DT, tổ chức thực thi, tránh tình trạng biến báo trong thanh 

quyết toán, đòi hỏi các định mức, chế độ chi cần sát hơn với tình hình thực tiễn. 

Cụ thể: tăng định mức chi hoạt động khối Đoàn thể, chi hoạt động văn phòng 
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UBND cấp xã. (Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017 

được thực hiện theo Quyết định 3203/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của 

UBND TP Hải Phòng); tăng các mức chi công tác phí, chi hội nghị, các mức chi 

tiếp khách trong và ngoài nước. 

Để phù hợp với các nội dung quy định trong các Luật Đầu tư công, Nghị 

định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công,…chính quyền TP 

cần sớm sửa đổi, ban hành và hoàn thiện các quy định như: Sửa đổi Quy định về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN trên địa bàn TP 

Hải Phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1797/2010/QĐ-UBND ngày 

26/10/2010). Một số nội dung cần sửa đổi như: (i) Thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư. Theo Khoản 5, Điều 17 Luật Đầu tư công quy định HĐND các 

cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm 

nhóm C thuộc cấp mình quản lý trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ. UBND các cấp 

quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý trừ các dự án do 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan 

trung ương và HĐND quyết định chủ trương đầu tư (Quy định trong văn bản của 

TP nêu trên thì thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc về UBND các 

cấp); (ii) thẩm quyền quyết định đầu tư. Điều 39 Luật Đầu tư công quy định: 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C do cấp tỉnh quản 

lý trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo và các dự án khác theo quy định 

của Chính phủ. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân cấp hoặc ủy quyền quyết 

định đầu tư đối với các dự án nhòm B, C cho cơ quan cấp dưới; Chủ tịch UBND 

cấp huyện, xã quyết định đầu tư dự án nhóm B, C sử dụng toàn bộ vốn cân đối 

NSĐP cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân 

đối NSĐP cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch UBND cấp huyện được phân cấp hoặc ủy 

quyền quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. (Văn bản của TP nêu 
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trên quy định Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C 

trong phạm vi và khả năng cân đối NS của địa phương mình sau khi thông qua 

HĐND cùng cấp hoặc UBND cấp trên theo quy định của pháp luật);….    

 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành thành phố trong việc lập, 

theo dõi và đánh giá thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của 

thành phố theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Ban hành Quy định 

về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn do thành phố quản lý 

theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

4.2.2. Nâng cao chất lượng xây dựng dự toán ngân sách địa phương 

Xây dựng dự toán NS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

QLNN về NS. Xây dựng dự toán là khâu đầu tiên của chu trình quản lý NS. Dự 

toán là căn cứ để các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức, điều hành và thực hiện 

thu-chi trong một khoảng thời gian nhất định và là cơ sở để thực hiện quyết toán 

NS. Vì vậy, xây dựng dự toán có chất lượng có ý nghĩa quan trọng đối với công 

tác quản lý, điều hành NS của các cấp, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế-xã 

hội của địa phương. 

Cần nâng cao chất lượng cả dự toán thu và dự toán chi. Dự toán thu có ảnh 

hưởng đến dự toán chi, ảnh hưởng đến cân đối thu-chi.  

Để nâng cao chất lượng lập DT thu NS ( nhất là dự toán thu thuế) cần nâng 

cao chất lượng dự báo. Dự báo về tốc độ tăng GDP, dự báo về chính sách thu, dự 

báo về tình hình hoạt động của DN; phân tích, đánh giá những tác động tăng, 

giảm thu theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế phải tương đối 

sát thực, phải khách quan. Dự toán thu cần căn cứ vào kết quả thực hiện kế 

hoạch thu của một số năm liền kề, nhất là khả năng thực hiện dự toán thu của 

năm báo cáo. Dự toán thu đảm bảo bao quát hết nguồn thu, tránh bỏ sót nguồn 
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thu. Khi xây dựng chính sách thu cần đảm bảo không tận thu mà phải đảm bảo 

bồi dưỡng nguồn thu trong dài hạn, không tận thu. Để đảm bảo dự toán thu có 

tính khả thi cũng cần hạn chế và tiến tới xóa bỏ chỉ tiêu giao thu áp đặt từ NS 

cấp trên đối với NS cấp dưới.  

Lãng phí NS có thể xảy ra ngay từ khâu lập DT. Do đó để giảm lãng phí 

ngân sách cần phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lập DT. Dự toán chi NS của 

các cấp cần bám sát các nhiệm vụ của từng cấp NS, căn cứ vào các chính sách, 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước, cân đối với nguồn thu của địa 

phương để ưu tiên bố trí vốn cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, kiên 

quyết không bố trí vốn cho những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong 

DT chi cần tăng tỷ trọng chi ĐTXDCB, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên.    

Phân bổ vốn để thanh toán dứt điểm các công trình còn nợ kéo dài, các công 

trình dở dang vì thiếu vốn; kiên quyết cắt bỏ các công trình, dự án chưa thực sự 

cần thiết; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quyết định 

đối với sự phát triển của TP.  

Chất lượng DT tốt hay không tốt là phụ thuộc phần lớn vào yếu tố con 

người, từ người lập cho đến người thẩm định, người có thẩm quyền phê chuẩn. 

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành cần bố trí các cán bộ, công chức 

có trình độ chuyên môn để tham gia công tác lập, thẩm định và phê duyệt DT. 

4.2.3. Nâng cao năng lực quản lý của người lãnh đạo, trình độ chuyên môn 

của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước 

Hoàn thiện QLNN phải lấy con người làm trung tâm, có tính quyết định đến 

mọi yếu tố để đạt hiệu quả trong quản lý. Vì vậy, hướng hoàn thiện là phải nâng 

cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý, phẩm chất chính trị của các chủ 

thể trong bộ máy quản lý ngân sách. Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng 

tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

Để nguồn nhân lực có chất lượng cần chú trọng ngay từ khâu thi tuyển đầu 

vào. Kết quả thi tuyển cần được đảm bảo khách quan, công bằng. 
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Mọi việc thành công hay thất bại phần lớn đều do đội ngũ cán bộ, công 

chức trong bộ máy QLNN. Do đó, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử 

dụng cán bộ, phân công công tác theo đúng năng lực và trình độ của từng người. 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP Hải Phòng cần tăng cường 

hơn nữa công tác tập huấn cho cán bộ, công chức quản lý thu-chi NS cấp huyện 

và cấp xã. Đặc biệt chú trọng hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã. Hàng năm, thành phố có thể thực hiện các kỳ thi sát hạch để cán bộ, 

công chức nâng cao ý thức trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình 

huống trong khi giải quyết các vụ việc. 

Việc thu hút nhân tài cho TP cần được quan tâm hơn nữa. Thu hút nhân tài 

là vấn đề quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Điển hình là Singapore. 

Singapore được đánh giá là quốc gia có chính sách thu hút nhân tài nước ngoài 

bài bản nhất thế giới. Thủ tướng Lý Quang Diệu đã xác định rõ nhân tài là yếu tố 

then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế. 

Singapore áp dụng nhiều chính sách để thu hút nhân tài như trả lương tương 

xứng với giá trị của chất xám; người tài ngoài thu nhập cao, họ còn được tôn 

trọng và được vinh danh. Singapore có đội ngũ lao động thành thạo về chuyên 

môn, kỹ thuật và có thái độ làm việc tích cực là do quốc gia này liên tục đầu tư 

và trợ cấp giáo dục. Là cấp chính quyền địa phương, TP Hải Phòng không quyết 

định được mức lương trả cho người lao động, tuy nhiên, các cấp chính quyền địa 

phương có thể tinh giản biên chế, chi tiêu tiết kiệm, tạo nguồn tăng thu nhập cho 

người lao động; đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời và đủ để tạo động lực 

khuyến khích người có thành tích.   

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 

25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. 

Việc luân chuyển cán bộ nhằm mục đích:  

- Tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ 

trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng 
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hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị, 

của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang.  

- Từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường được cán 

bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là cho cơ sở, cho nông thôn, một số 

địa bàn, đơn vị có nhiều khó khăn...  

- Tạo nên một trong những bước đột phá góp phần đổi mới sâu sắc công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Làm cho việc luân chuyển cán bộ 

dần trở thành việc làm bình thường, thành nền nếp thường xuyên, phá bỏ những 

quan điểm và thói quen lạc hậu trong công tác cán bộ hiện nay, như: khuynh 

hướng cục bộ, khép kín trong từng đơn vị, nhất là trong từng địa phương; tâm lý 

thoả mãn, trì trệ của nhiều cán bộ chỉ muốn chọn nơi công tác dễ dàng, muốn ổn 

định chức vụ hoặc lên chức nhưng không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao 

trình độ và hiệu quả công tác; công việc trì trệ, kém hiệu quả, cán bộ uy tín thấp 

nhưng rất khó thay được người phụ trách bằng những cán bộ có uy tín và khả 

năng hơn; chính sách đãi ngộ còn mang nặng tính bình quân, v.v.. 

4.2.4. Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước đối với thu-

chi ngân sách địa phương 

Công khai, minh bạch là nguyên tắc, là yêu cầu đối với các cơ quan quản lý 

nhà nước trong quản lý thu-chi NS. Điều đó được quy định cụ thể trong Hiến 

Pháp và Luật NSNN. Tại Điều 55 Hiến pháp năm 2013 có ghi: “Ngân sách nhà 

nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác 

do Nhà nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, 

công khai, minh bạch, đúng pháp luật.”;  Điều 8 Luật NSNN 2015 cũng đã thể 

hiện cụ thể yêu cầu này: “Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập 

trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân 

công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp.” 
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Nhà nước sử dụng các khoản thuế do người dân nộp vì vậy Nhà nước phải 

có trách nhiệm giải trình, công khai việc sử dụng tiền thuế tới người dân. Người 

dân có quyền được tiếp cận thông tin, được biết việc sử dụng các đồng thuế vào 

mục đích gì và đạt được những kết quả nào, có hiệu quả hay không hiệu quả. 

Trong những năm qua, chính quyền trung ương cũng như địa phương đã có 

nhiều nỗ lực nhằm tăng cường công tác công khai, minh bạch trong hoạt động 

quản lý ngân sách nhà nước. Điều đó được thể hiện qua việc xây dựng quy trình 

ngân sách minh bạch, rõ ràng; xây dựng hệ thống định mức phân bổ ngân sách 

và các định mức chi tiêu công khai, minh bạch; công khai và lấy ý kiến rộng rãi 

về các văn bản luật, các chế độ, chính sách lớn có tác động đến đông đảo người 

dân; công khai các số liệu, tài liệu liên quan đến dự toán và quyết toán ngân sách 

nhà nước; …Tuy nhiên, các thông tin được công khai vẫn còn hạn chế, chưa kịp 

thời. Do đó, trong thời gian tới các thông tin trong công tác QLNN như các kết 

quả thanh tra, kiểm tra, tình hình thiện hiện các kiến nghị qua mỗi cuộc thanh 

tra, kiểm tra cần công khai minh bạch hơn, công khai thu-chi ngân sách cần kịp 

thời hơn.  

Công khai thông tin cũng đồng nghĩa với việc gắn trách nhiệm giải trình 

của các cơ quan quản lý nhà nước đối với thu-chi NS. Do đó, tăng cường công 

khai, minh bạch các thông tin về NS và quản lý NS sẽ giúp tăng tính hiệu quả 

của công tác quản lý hơn. 

Hiện nay, các Website được coi là kênh tra cứu thông tin hiện đại, thuận 

tiện; là phương tiện để các cơ quan QLNN công khai kết quả thực hiện nhiệm 

vụ. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan QLNN tại Hải Phòng chưa thực hiện tốt 

công tác công khai thông tin theo quy định trên các Website. Do đó, thành phố 

cần có chế tài mạnh hơn, xử phạt nghiêm đối với các cơ quan này, không chỉ 

dừng ở việc nhắc nhở, cần quy trách nhiệm đến người đứng đầu các cơ quan.   

4.2.5. Tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát thưc̣ 

hiêṇ thu – chi ngân sách địa phương 
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Thanh tra và kiểm tra nhằm phát huy những nhân tố tích cực; phòng ngừa, 

phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao 

của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và đưa ra các 

biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn. Do đó, cần 

phải tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thu-chi NS các cấp, 

các ngành, các đơn vị sử dụng NS. Đây là một trong những giải pháp quan trọng 

trong quá trình quản lý và điều hành NS. 

Thực hiện kiểm tra tất cả các khâu từ lập DT, chấp hành cho đến quyết toán 

thu, chi.  

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, yêu cầu DN giải trình hoặc 

kê khai bổ sung đối với các hồ sơ khai thuế chưa đúng với tình hình sản xuất 

kinh doanh; Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với DN kê khai âm thuế liên tục, 

DN kê khai lỗ những vẫn mở rộng đầu tư, DN phát sinh doanh số lớn nhưng thuế 

phát sinh ít, DN có khả năng về tài chính nhưng nợ thuế kéo dài, các DN nhiều 

năm chưa được thanh tra, kiểm tra, DN được hưởng ưu đãi, miễn, giảm thuế, liên 

doanh, liên kết, kinh doanh xuất nhập khẩu, DN có số hoàn thuế lớn,  kinh doanh 

du lịch, dịch vụ,...Trên địa bàn Hải Phòng, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, tình 

trạng thất thu NS còn khá phổ biến tập trung vào các lĩnh vực: khai thác tài 

nguyên, dịch vụ, du lịch, vận tải, …do đó trong thời gian tới cần tập trung lực 

lượng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực này.  

Tăng cường kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện 

kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, 

không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Theo dõi, giám sát và nắm bắt kịp 

thời số DN thành lập mới, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, giải thể, phá 

sản.  

Để nâng cao chất lượng thanh tra thuế cần áp dụng đồng bộ nhiều biện 

pháp tuy nhiên tập trung lại vẫn là yếu tố con người: 
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- Công chức thanh tra thuế được tuyển dụng phải là những người am hiểu 

nghiệp vụ, hiểu biết các chính sách thuế và chế độ kế toán; 

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ các kỹ năng liên quan đến 

thanh tra thuế; 

- Thường xuyên rà soát kiểm tra trình độ cán bộ làm thanh tra để bộ phận 

công chức này có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết 

khác khi thực thi nhiệm vụ; 

- Việc lập kế hoạch thanh tra lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về 

thuế cần phải lập một cách khách quan, đúng quy định. 

- Lựa chọn người đứng đầu bộ phận, đoàn thanh tra  ngoài việc có kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý công việc còn phải có kỹ năng làm việc theo nhóm, biết quy tụ 

các thành viên, công tâm, biết phát huy sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập 

thể. 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định DT chi NS để đảm bảo chi NS có 

hiệu quả, nhất là chi đầu tư để đảm bảo phân bổ nguồn lực tập trung, tránh dàn 

trải. Tập trung thanh tra sâu công tác sử dụng vốn đầu tư và thanh quyết toán vốn 

đầu tư. Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong chi thường xuyên. 

Tăng cường kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ, kiên quyết 

xử lý đối với những cán bộ công chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 

sống, có biểu hiện tiêu cực nhũng nhiễu. 

4.2.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đơn vị trong 

công tác quản lý, điều hành thu-chi ngân sách địa phương 

Các cấp, các ngành, các đơn vị cần phải phối hợp trong công tác quản lý và 

điều hành dự toán thu-chi NS, đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào 

NSNN và NSĐP nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi. 

Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện kiểm tra tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác thuế; rà soát, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ kê khai; theo dõi 
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và đôn đốc kịp thời các khoản giãn thuế đến thời hạn nộp vào NSNN; đồng thời, 

thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thuế, việc in phát hành, quản lý, 

sử dụng hóa đơn theo quy định để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hóa 

đơn, thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Bên cạnh đó, cơ 

quan thuế cần theo dõi sát sao tình hình biến động kinh tế, xã hội, những nhân tố 

ảnh hưởng tới nguồn thu NS, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND 

thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ NS. 

Ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, 

giấy chứng nhận đầu tư để quản lý thuế từ khâu đầu vào, thường xuyên đối chiếu 

số DN đang hoạt động, doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. 

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về 

thuế cho người nộp thuế, cộng đồng xã hội để nâng cao tính tuân thủ trong việc 

thực thi pháp luật thuế, lên án mạnh mẽ các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây 

ỳ thuế, tạo sự đồng thuận của cộng đồng DN, người nộp thuế, sự đồng thuận cao 

của các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác thuế. 

Cơ quan thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác đôn đốc thu hồi 

nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đơn vị và đến 

từng cán bộ, công chức, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế với nhiệm 

vụ thu nợ thuế, hạn chế đến mức thấp nhất số nợ mới phát sinh. 

 Sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các NHTM trên địa bàn trong công tác ủy 

quyền thu đã đạt được những thành quả đáng kể, giúp công tác thu kịp thời, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí cho cơ quan thuế. Tuy 

nhiên, công tác ủy quyền thu còn gặp một số bất cập như:  cán bộ, nhân viên 

ngân hàng chưa hiểu sâu về nghiệp vụ thu NSNN, chưa khai thác hết dữ liệu 

trong dữ liệu dùng chung của chương trình TCS do vậy việc nhập dữ liệu trên hệ 

thống TCS còn sai về mã số thuế, MLNS. Do vậy, cơ quan thuế cần tổ chức 
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nhiều hơn các lớp tập huấn về nghiệp vụ thu NS cho cán bộ nhân viên ngân 

hàng. 

Sở Tài chính nhập TABMIS cho các dự án có kế hoạch năm kịp thời để 

Kho Bạc thanh toán đúng thời gian theo quy định. 

Sở Tài chính, KBNN và các phòng Tài chính-Kế hoạch các quận, huyện 

cần đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển nguồn kịp thời để khâu 

quyết toán NS đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Trong thời gian tới chính quyền TP cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 

các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, quận, huyện với cơ quan truyền 

thông. Cơ quan truyền thông bao gồm các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền 

hình. Thực tế đã chứng minh vai trò của cơ quan truyền thông trong việc nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nhờ cơ quan truyền thông mà chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phản ánh đầy đủ và kịp 

thời tới nhân dân, người dân có biết thì mới có thể làm đúng. 

Với việc cung cấp thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, 

các cơ quan truyền thông có thể góp phần tạo lập nguồn thu cho NS được nhanh 

chóng, thuận lợi hơn. Chẳng hạn, thông tin về đấu giá đất được phổ biến rộng 

rãi, sẽ có nhiều người tham gia hơn và nguồn thu từ đất tăng lên. Bên cạnh đó, 

cơ quan truyền thông cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu 

quả chi NS, nâng cao chất lượng công tác quản lý NS, trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng như: thông tin về đấu thầu trong đầu tư XDCB, trong 

mua sắm tài sản công được công bố trên phương tiện thông tin đại chung sẽ làm 

giảm các trường hợp đấu thầu mang tính “hình thức’’, từ đó tiết kiệm được tiền 

NS; hay với việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác về các vụ án 

tham nhũng, tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tham 

nhũng, một mặt vừa hỗ trợ các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh mạnh 

mẽ, triệt để với các đối tượng tham nhũng, mặt khác tạo nên áp lực đối với các 

cơ quan chức năng xử lý tham nhũng, áp lực đối với các đối tượng tham nhũng.  



 139 

Đề nghị các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các cơ quan truyền thông tại 

địa phương  cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thu-chi NS và về các vấn đề có liên 

quan; phát huy vai trò trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo tiềm tin 

trong công chúng;.... 

4.2.7. Có hình thức khen thưởng, vinh danh và xử phạt thỏa đáng; nâng cao 

hiệu lực của các văn bản pháp luật  

Các chủ thể quản lý cần sử dụng phương pháp kinh tế linh hoạt và rộng rãi 

trong QLNN. Phương pháp kinh tế là sử dụng tiền lương, tiền thưởng và những 

công cụ động viên vật chất khác làm đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động 

thực hiện mục tiêu của quản lý. Kích thích lợi ích cá nhân để thúc đẩy lợi ích tập 

thể và xã hội. Bên cạnh phần thưởng về vật chất, các cá nhân, tập thể có thành 

tích cũng cần được vinh danh, biểu dương.  

Khen thưởng theo một tỷ lệ % nhất định trên lợi ích đóng góp. Còn xử phạt 

cần gấp nhiều lần so với giá trị thiệt hại, để các đối tượng không dám vi phạm.  

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sử dụng NS lãng phí. Cần xác 

định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm có thể bị 

xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Cần thiết phải có chế tài quy định rõ ràng về trách nhiệm vật chất, trách 

nhiệm hình sự trong quản lý nguồn thu và sử dụng vốn NSNN. 

Để xảy ra nợ đọng XDCB còn lớn và kéo dài, một trong những nguyên 

nhân là do chính quyền các cấp của TP Hải Phòng chưa tuân thủ nghiêm các quy 

định về quản lý đầu tư và XDCB do trung ương cũng như địa phương (chính 

quyền cấp tỉnh) ban hành. Vì vậy, trong thời gian tới chính quyền các cấp cần 

thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan tức là nâng cao hiệu lực 

của văn bản pháp luật. Đồng thời, TP cần có các hình thức xử phạt nghiêm đối 

với những trường hợp không tuân thủ.     
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 Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là tính bắt buộc thi 

hành của văn bản quy phạm pháp luật ở một giai đoạn nhất định, trong một 

không gian nhất định và đối với những chủ thể pháp luật nhất định (cá nhân, cơ 

quan, tổ chức)[118] 

4.2.8. Đề cao vai trò giám sát của người dân 

Một phần hình thành NSĐP là thuế của người dân. Vì vậy người dân có 

quyền được biết tình hình sử dụng tiền thuế đó, sử dụng làm gì, có hiệu quả hay 

không. Thông qua sự giám sát của người dân sẽ nâng cao trách nhiệm của những 

người thực thi công vụ. Người dân có thể phát hiện ra những vướng mắc, bất cập 

từ đó có những đề xuất, sang kiến với chính quyền địa phương. 

Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về việc ban hành Quy chế 

giám sát đầu tư của cộng đồng; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về 

giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 

15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư). Theo đó, đã trao quyền cho cộng 

đồng theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ 

quan, đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư (trừ các chương trình, 

dự án bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật).  

Tại Điều 16 Luật NSNN 2015 có quy định rõ NSNN được giám sát bởi 

cộng đồng. Các nội dung giám sát của cộng đồng gồm: Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng NSNN; tình hình thực hiện dự toán 

NSNN hằng năm; việc thực hiện công khai NSNN theo quy định. 

Nhân dân có thể trực tiếp thực hiện giám sát hoặc thông qua các cơ quan 

đại diện của mình, thông qua các tổ chức xã hội mà họ là thành viên. Để bảo 

đảm quyền giám sát của người dân thì trách nhiệm của nhà nước là phải cung 

cấp thông tin về hoạt động của nhà nước, có cơ chế để nhân dân tham gia giám 

sát hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước. Qua hoạt động giám sát 

của người dân góp phần hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng, tăng cường 
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trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Vì vậy, chính quyền 

các cấp của thành phố cần: Khuyến khích người dân đề xuất các sáng kiến, giải 

pháp, kiến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng ngân sách tiết 

kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; Đưa ra mức thưởng cụ thể cho những giải pháp, 

sáng kiến được áp dụng của người dân. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 

nại, giải đáp các thắc mắc của người dân.   

4.2.9. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đối tượng 

quản lý 

a). Đối với công tác thu  

Cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 

với nhiều hình thức, với tinh thần trách nhiệm, chính xác; phối hợp với cơ quan 

báo, đài của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường đối thoại, 

lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến và 

tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật 

thuế. 

Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử Cục thuế TP Hải Phòng phục 

vụ tích cực cho công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và cán bộ công chức 

trong ngành việc khai thác thông tin trong lĩnh vực quản lý thuế. 

b). Đối với công tác chi 

Các cơ quan chuyên môn có chức năng sẽ hướng dẫn các đơn vị dự toán 

thực hiện nghiêm chỉnh DT chi NS theo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Ngoài ra cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, 

quy định mới có liên quan đến chi NS. Công tác tuyên truyền phòng chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên một số địa bàn cần đi vào 

chiều sâu và thực hiện thường xuyên, liên tục, cần đưa ra được các biện pháp 

phòng ngừa cụ thể. 

4.2.10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

ngân sách địa phương 
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Thành phố Hải Phòng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng. Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm 

từng bước xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại từ thành phố đến các sở, 

ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

QLNN; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành thu-

chi NS giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời nắm bắt chính xác 

thông tin liên quan đến thu-chi NSNN, thu-chi NSĐP. Trên cơ sở đó, cơ quan 

quản lý có thể ra quyết định điều chỉnh kịp thời, đảm bảo mục tiêu quản lý. 

 Từ giữa năm 2009, Hải Phòng chính thức thực hiện hệ thống hội nghị 

truyền hình vào các cuộc họp, giao ban giữa thành phố với 14 quận, huyện (trừ 

huyện đảo Bạch Long Vỹ). Nhờ có hệ thống hội nghị truyền hình, sự chỉ đạo của 

Trung ương tới thành phố, từ thành phố tới các quận, huyện nhanh chóng và kịp 

thời hơn; bên cạnh đó còn tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức hội nghị,... 

Đẩy mạnh việc thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế qua ngân hàng, 

tự động hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, nhằm 

tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế. 

Với những lợi ích thiết thực từ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong 

thời gian tới chính quyền Hải Phòng cần tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý NS, cụ thể là ứng dụng 

công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước quản lý thu-chi NS, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và DN. 

4.3. Kiến nghị với cơ quan trung ương  

4.3.1. Kiến  nghị với Quốc hội 

a). Phân cấp nguồn thu giữa trung ương và địa phương theo hướng để lại nguồn 

thu nhiều hơn cho địa phương; có cơ chế trích thưởng thỏa đáng để khuyến 

khích địa phương tăng thu. 
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Nguồn thu của ngân sách TP hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu chi thường 

xuyên và một phần nhỏ chi đầu tư phát triển. Trong khi đó nhu cầu đầu tư của 

TP rất lớn, thành phố hàng năm vẫn phải đi vay và nhận bổ sung từ NSTW. Nếu 

tỷ lệ điều tiết các khoản thu được phân cấp để lại nhiều hơn cho địa phương thì 

thành phố sẽ có thêm nguồn để phục vụ phát triển địa phương nói riêng và tạo ra 

động lực phát triển cho cả miền Bắc nói chung.   

Số thu từ xuất nhập khẩu hàng năm của TP rất lớn, chiếm chiếm tỷ trọng 

trung bình khoảng 70% trong tổng thu NSNN trên địa bàn. Đây là khoản thu 

điều tiết 100% về ngân sách trung ương nên Hải Phòng không được hưởng 

khoản thu này. Đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành như: điện lực, cảng, bảo 

hiểm, ngân hàng,.. đều sử dụng, khai thác cơ sở hạ tầng tại địa phương để bảo 

đảm lợi thế về kinh doanh, tuy nhiên việc nộp thuế thực hiện tại trung ương nên 

cũng ảnh hưởng không nhỏ đến số thu của địa phương. Nguồn vốn trung ương 

đầu tư trở lại cho thành phố còn rất khiêm tốn. Vì vậy, để tạo điều kiện cho địa 

phương trong công tác điều hành ngân sách, các khoản thu này cần được phân 

chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.  

Đối với các khoản thu trung ương hưởng 100% thì địa phương không được 

thưởng cho dù có kết quả thu có tăng so với dự toán. Tuy đây là nhiệm vụ chính 

trị mà các địa phương phải thực hiện, nhưng nếu nhà nước sử dụng đòn bẩy kinh 

tế để các địa phương có động lực phấn đấu nhiệm vụ thì kết quả thu NS sẽ tốt 

hơn.  

 b). Bỏ quy định về vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 

Đối với các khoản chi cho sửa chữa, cải tạo (nhằm phục hồi giá trị tài sản) 

được xem là khoản chi thường xuyên, còn đối với các khoản chi nhằm mở rộng 

hoặc xây mới các hạng mục công trình (làm tăng giá trị tài sản) trong các cơ sở 

đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nên được lập kế hoạch trong 

chi ĐTXDCB. Đề nghị Quốc Hội bỏ quy định vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, 

bởi vì: 
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+ Nếu vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được xem là khoản chi thường 

xuyên thì cơ cấu giữa chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ bị méo mó, phản ánh 

chưa đúng số thực chi cho hoạt động ĐT XDCB.  

+ Cùng là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nhưng việc kiểm soát, thanh 

toán và quyết toán vốn được thực hiện theo hai chế độ khác nhau (Đối với các dự 

án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, việc kiểm soát, thanh toán và quyết 

toán vốn thực hiện theo quy định như đối với dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước; Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, việc kiểm soát, thanh 

toán vốn thực hiện theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, 

cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; Chế độ báo 

cáo, quyết toán và kiểm tra thực hiện như quy định đối với vốn sự nghiệp và các 

văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.)  

4.3.2. Kiến nghị với Chính phủ 

Tăng mức lương cơ sở đảm bảo cho cán bộ, công chức trong bộ máy quản 

lý nhà nước yên tâm công tác. 

Trong những năm qua Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh tăng mức lương 

tối thiểu, mức lương cơ bản áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức . Tuy 

nhiên, theo nhận định chung mức lương của đối tượng được hưởng lương ngân 

sách đến nay vẫn quá thấp. Chính phủ cần  tiếp tục thực hiện cải cách chính sách 

tiền lương để tiền lương là nguồn thu nhập chính, là động lực khuyến khích đối 

tượng hưởng lương ngân sách nhiệt tình trong công việc, mức lương đủ để thu 

hút người tài; cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, nâng cao trình độ 

chuyên môn mà không phải đi làm thêm để trang trải chi phí cuộc sống.    

4.3.3.Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 

Với việc khống chế mức chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và khoa học, 

công nghệ trong bố trí dự toán đã tạo ra sự cứng nhắc và lém kinh hoạt trong 

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Do đó, tác giả kiến nghị 

Thủ tướng Chính Phủ không ấn định dự toán chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
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và sự nghiệp khoa học, công nghệ, mà giao cho HĐND TP, UBND TP chủ động 

trong điều hành nhiệm vụ chi phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

4.3.4. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn sâu về giám sát, đánh giá đầu tư cho các tỉnh, thành trên cả nước nói 

chung và TP Hải Phòng nói riêng làm nòng cốt để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá ở địa phương và đặc biệt có 

khả năng nắm bắt để có truyền đạt, hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế và 

phát huy hiệu quả công tác.  

4.3.5. Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 

Thí điểm thực hiện chống thất thu thuế bằng biện pháp tạo động lực kinh tế 

cho khách hàng mỗi khi mua hàng, bài học được rút ra từ kinh nghiệm chống 

thất thu thuế của thành phố Bắc Kinh-Trung Quốc. 

Sửa đổi chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 

cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
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KẾT LUÂṆ  

 

Thu, chi NSĐP luôn luôn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-

xã hội của ĐP, có ảnh hưởng tới tình hình phát triển chung của quốc gia. Chính 

vì vậy, chính quyền các cấp rất chú trọng tới công tác QLNN đối với thu, chi 

NSĐP. Chính quyền TP Hải Phòng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thu-chi NS của TP, góp phần thúc đẩy mạnh 

mẽ phát triển kinh tế-xã hội một cách hiệu quả, bền vững.  

Trong chương 1, Luận án đã khái quát hóa các nghiên cứu liên quan đến đề 

tài bao gồm các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Dựa trên kết 

quả phân tích tổng quan, tác giả kế thừa đươc̣ nhiều điểm quan troṇg về quan 

niêṃ về NSĐP và quản lý nhà nước về NSĐP; tìm ra được các khoảng trống của 

vấn đề nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, Luận án đưa ra phương hướng giải 

quyết các vấn đề nghiên cứu: xác định mục tiêu nghiên cứu đề tài và các câu hỏi 

nghiên cứu; đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu; cách tiếp cận và phương 

pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu tổng quát.  

Trong chương 2, Luận án đã hệ thống và phân tích được cơ bản các cơ sở lý 

luận về NSNN, NSĐP và QLNN đối với thu-chi NSĐP. 

Trong chương 3, Luận án đã khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội 

của TP Hải Phòng; phản ánh kết quả thu-chi NS của TP giai đoạn 2011-2015; 

phân tích thực trạng QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng từ việc ban 

hành các văn bản pháp luật về thu-chi NSĐP của chính quyền TP, tổ chức quá 

trình thu-chi NS cho đến kiểm tra, giám sát quá trình đó; đánh giá thành công và 

hạn chế trong QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng; chỉ ra các nguyên 

nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế đó.  

Trong chương 4, Luận án đã phân tích bối cảnh và các yếu tố có ảnh hưởng 

tới thu-chi NS và QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng từ nay đến năm 

2025. Trình bày mục tiêu và quan điểm QLNN đối với thu-chi NS của TP Hải 
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Phòng, đồng thời đưa ra phương hướng hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS 

của TP đến năm 2025. Luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN 

đối với thu-chi NS của TP Hải Phòng.  

Luận án có những đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật và thực tiễn bao 

gồm:   

Về mặt lý luận và học thuật: 

 Luận án đã hệ thống hóa, phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về NSNN, 

NSĐP và QLNN đối với thu-chi NSĐP như: (i) khái niệm, hệ thống và phân cấp 

quản lý NSNN; (ii) khái niệm và vai trò NSĐP; (iii) nguồn thu, đặc điểm và các 

nhân tố ảnh hưởng tới thu NSĐP; (iv) nhiệm vụ chi, đặc điểm và các nhân tố ảnh 

hưởng tới chi NSĐP; (v) khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các nhân tố 

ảnh hưởng, bộ máy, công cụ và phương pháp QLNN đối với thu-chi NSĐP. 

Về mặt thực tiễn:  

Luận án tổng kết kinh nghiệm QLNN đối với thu-chi NSĐP của TP Hồ Chí 

Minh, TP Đà Nẵng và Bắc Kinh-Trung Quốc; từ đó rút ra 4 bài học là cơ sở thực 

tiễn cho việc xây dựng các quan điểm và giải pháp QLNN đối với thu-chi NSĐP 

nói chung và TP Hải Phòng nói riêng. 

Từ những số liệu thu thập, điều tra, khảo sát, Luận án đã đánh giá những kết 

quả đạt được (thành công) trong QLNN đối với thu-chi NSĐP của chính quyền 

TP Hải Phòng; chỉ ra 07 hạn chế QLNN đối với thu-chi NSĐP của TP Hải 

Phòng giai đoạn 2011-2015 từ khâu ban hành các văn bản pháp luật, tổ chức quá 

trình thu-chi NSĐP cho đến khâu thanh tra, kiểm tra thu-chi NSĐP.  

Luận án xác định 08 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong 

việc QLNN đối với thu -chi ngân sách của TP Hải Phòng. Đây là cơ sở khoa học 

vững chắc để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với thu-chi NS 

của TP Hải Phòng. Luận án đề xuất 10 giải pháp để chính quyền TP Hải Phòng 

hoàn thiện QLNN đối với thu – chi NSĐP bao gồm: (1) Ban hành, sửa đổi, hoàn 

thiện các quy định của thành phố về thu-chi ngân sách địa phương và quản lý 
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nhà nước đối với thu-chi ngân sách địa phương; (2) nâng cao chất lượng xây 

dựng dự toán ngân sách địa phương;(3) nâng cao năng lực quản lý của người 

lãnh đạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà 

nước; (4) tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước đối với thu-

chi ngân sách địa phương; (5) tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, 

kiểm tra, giám sát thưc̣ hiêṇ thu – chi ngân sách địa phương; (6) tăng cường sự 

phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác quản lý, điều 

hành thu-chi ngân sách địa phương; (7) có hình thức khen thưởng, vinh danh và 

xử phạt thỏa đáng; nâng cao hiệu lực của các văn bản pháp luật; (8) đề cao vai 

trò giám sát của người dân; (9) tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các đối tượng quản lý; (10) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý điều hành ngân sách địa phương. 

Tuy nhiên, Luận án vẫn chưa phân tích được hiệu lực, hiệu quả QLNN đối 

với thu-chi NSĐP; chưa đưa ra được hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả QLNN đối thu-chi NSĐP. Do xuất phát từ đối tượng nghiên cứu và 

phạm vi nghiên cứu nên Luận án chưa nghiên cứu QLNN đối với các khoản thu 

khác ngoài thuế (như phí, lệ phí, vay nợ,…), chưa nghiên cứu QLNN đối với các 

khoản chi khác ngoài chi ĐTXDCB và chi thường xuyên (chẳng hạn như dự 

phòng NS, chi dự trữ tài chính, chi ĐTPT khác,..). Tác giả hy vọng sẽ được 

nghiên cứu tiếp trong các công trình khoa học sau này và kính mong các nhà 

khoa học quan tâm đến vấn đề này tiếp tục nghiên cứu để có cơ sở khoa học cho 

QLNN đối với thu-chi NS ở các địa phương hiệu quả hơn.  

Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận án, song không thể 

tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Tác giả luận án mong muốn nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, nhà khoa học, các chuyên gia 

và đồng nghiệp để luận án hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu 5 của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Mục tiêu KH 

2011-2015 
TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 TH 2015 

A Chỉ tiêu kinh tế        

1 Tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh 2010) % 13,0-13,5 

(%/năm) 

11,05 8,12 7,15 8,89 10,17 

 Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 

2010)* 

%  6,65 4,03 4,84 8,89 10,32 

2 GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) USD/người 3.000 1.901,3 2.190,2 2.417,6 2.754 2.940,7 

 GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) USD/người  2.267,7 2.353 2.509,7 2.754 3.048,7 

3 Cơ cấu GDP  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 -Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 6,0 (2015) 9,7 9,13 8,53 8,03 7,63 

 -Công nghiệp và xây dựng % 37,0 (2015) 36,92 36,9 36,83 37,35 37,84 

 -Dịch vụ % 57,0(2015) 53,38 53,97 54,64 54,62 54,53 

 Cơ cấu GRDP   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 -Nông, lâm nghiệp và thủy sản %  10,90 10,11 9,42 8,91 8,31 

 -Công nghiệp và xây dựng %  30,45 31,82 31,08 31,72 32,68 

 -Dịch vụ %  58,65 58,07 59,49 59,38 59,01 

4 Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 60.000 (2015) 50.508,773 43.284,405 48.947,187 52.702,332 55.782,717 

 Trong đó:        

 -Thu nội địa Tỷ đồng 10.000 (2015) 7.392,210 7.328,115 8.540,148 9.428,289 12.882,327 

 -Thu Hải quan Tỷ đồng 37.970 (2015) 38.082,420 29.752,141 32.876,046 35.302,869 39.472,096 
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5 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 200.000-

220.000 

35.501 37.931,2 40.854,8 45.177,8 48.800,6 

 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so GDP % 45,0 48,64 43,49 41,92 42,61 41,5 

B Chỉ tiêu xã hội        

1 Dân số trung bình Nghìn người 2.000 1.879,8 1.904,1 1.925,2 1.946 1.967,3 

2 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2011-

2015) 

%/năm >1,0 1,37 0,97 0,98 0,9 0,8 

 - Tỷ lệ hộ nghèo %  5,18 4,21 3,23 2,33 1,53 

3 Số lao động được giải quyết việc làm Người 255.000 46.782 48.647 50.606 53.500 55.700 

4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 75,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 

5 Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới) 

% 30,0    5,04 35,25 

C Chỉ tiêu môi trường        

1 Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước 

hợp vệ sinh 

% 95,0 93,0 94,0 95,7 97,08 98,6 

 -Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước 

sạch 

% 100,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

2 Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp 

vệ sinh 

%       

 -Đô thị % 95,0 92,0 95,0 95,0 97,0 97,0 

 - Khu vực nông thôn % 70,0     85,3 

 - Chất thải nguy hại y tế được thu gom và 

xử lý theo quy định 

% 100,0 80,0 82,0 83,0 85,0 85,0 

Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng [84],[88] 
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Phụ  lục 2. Dự toán (DT)  ngân sách nhà nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: Triệu đồng)                                                                                       

STT 
Năm 

Chỉ tiêu 
 2011  2012  2013  2014  2015 

I Tổng số thu NSNN trên địa bàn 44.188.700 57.469.509 50.040.917 46.609.805 50.480.928 

 Trong đó:      

1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 6.850.000 9.450.000 9.372.000 9.000.000 10.305.000 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 36.750.000 47.220.000 38.845.000 35.146.000 37.970.000 

II Tổng thu NSĐP (1+2) 7.631.550 10.059.691 11.280.479 12.103.471 13.230.655 

1 Thu cân đối NSĐP 6.970.550 9.317.091 10.208.399 10.420.337 11.282.590 

 Trong đó:      

 - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 6.131.850 8.517.582 8.384.482 7.956.532 9.076.662 

 - Thu bổ sung từ NSTW 368.700 499.509 862.917 1.817.805 1.434.928 

2 Thu quản lý qua NS 661.000 742.600 1.072.080 1.683.134 1.948.065 

III Tổng chi NSĐP (1+2) 7.631.550 10.059.691 11.280.479 12.103.471 13.230.655 

1 Chi CĐ NSĐP 6.970.550 9.317.091 10.208.399 10.420.337 11.282.590 

 Trong đó:      

 - Chi đầu tư phát triển 2.143.490 1.652.900 1.958.908 2.305.000 2.812.000 

 + Chi ĐT XDCB 2.131.258 1.639.900 1.954.908 2.301.000 2.808.000 

 + Đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ 12.232 13.000 4.000 4.000 4.000 

 - Chi thưởng xuyên 4.634.020 6.626.452 6.711.352 7.413.734 7.886.169 

 Trong đó:      

 + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.744.860 2.207.369 2.664.132 3.033.839 3.190.868 

 + Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 47.120 57.742 60.128 64.472 70.920 

2 Chi quản lý qua NS 661.000 742.600 1.072.080 1.683.134 1.948.065 

Nguồn : UBND TP Hải Phòng [87] 
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Phụ lục 3. Quyết toán (QT) ngân sách nhà nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT 

Năm 

Chỉ tiêu  2011  2012  2013  2014  2015 

I Tổng số thu NSNN trên địa bàn 50.508.773 43.284.405 48.947.187 52.702.332 55.782.717 

 Trong đó:      

1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 7.392.210 7.328.115 8.540.148 9.428.289 12.882.327 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 38.082.420 29.752.141 32.876.046 35.302.869 39.472.096 

II Tổng thu NSĐP (1+2) 11.671.729 12.715.416 15.076.971 16.312.410 19.799.420 

1 Thu cân đối NSĐP 10.470.463 11.037.740 13.324.112 14.399.358 18.363.006 

 Trong đó:      

 - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 6.652.906 9.594.669 7.587.235 8.351.784 11.488.076 

 - Thu bổ sung từ NSTW 1.143.414 5.488.518 2.160.880 2.307.425 1.841.558 

2 Thu quản lý qua NS 1.201.266 1.677.676 1.752.859 1.913.052 1.436.414 

III Tổng chi NSĐP (1+2) 11.654.134 12.697.614 15.047.774 16.296.623 19.778.481 

1 Chi CĐ NSĐP 10.452.868 11.067.690 13.294.915 14.393.173 18.574.820 

 Trong đó:      

 - Chi đầu tư phát triển 2.142.608 1.629.599 2.473.106 2.612.051 2.533.869 

 + Chi ĐT XDCB 2.130.376 1.616.599 2.469.106 2.608.051 2.529.869 

 + Đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ 12.232 13.000 4.000 4.000 4.000 

 - Chi thường xuyên 4.933.086 6.035.193 6.401.359 7.551.565 8.092.814 

 Trong đó:      

 + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.774.754 2.002.111 2.542.900 3.096.690 3.275.472 

 + Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 49.408 55.059 57.475 59.663 68.342 

2 Chi quản lý qua NS 1.201.266 1.629.924 1.752.859 1.903.450 1.203.660 

Nguồn : UBND thành phố Hải Phòng [88] 
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Phụ lục 4. Nguồn thu từ thuế thuộc NSĐP của TP Hải Phòng được hưởng giai đoạn 2011-2015 

                                                                                                                                                (Đơn vị tính : Triệu đồng) 

                                                       Năm            

Nội dung 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng thu thuế 4.970.293 5.332.390 6.042.583 6.313.407 7.720.219 

Trong đó:      

- VAT 2.203.144 2.485.572 2.840.311 2.913.505 3.361.417 

- TNDN 1.263.027 1.448.244 1.687.677 1.788.138 2.088.731 

- TTĐB 320.286 332.902 487.462 457.612 558.042 

- Thuế tài nguyên 27.236 31.542 41.768 78.051 83.763 

- Thuế môn bài 37.608 38.135 40.261 41.426 42.521 

- Thuế thu nhập cá nhân 621.925 631.704 638.068 741.139 745.174 

- Thuế bảo vệ môi trường (Phí xăng, dầu) 444.076 296.894 241.025 225.348 772.193 

- Thuế sd đất nông nghiệp 231 236 146 6 6 

- Thuế chuyển quyền sd đất (thu nợ) - 3 7 12 - 

- Thuế sd đất phi nông nghiệp (thuế nhà đất) 52.760 67.158 65.858 68.170 68.372 

Nguồn: Số liệu do tác giả tính toán dựa trên [26], [88] 
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PHỤ LỤC 05 : DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020, 2025 TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

 (Ban hành kèm theo Nghi ̣quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12 /12/2013 

của Hôị đồng nhân dân thành phố Hải Phòng) 

STT Tên dự án 

Tổng mức 

đầu tư  

(Tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

1 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 15.400 Ngân sách + huy động 

2 Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 24.566 
Ngân sách + tín dụng 

+ ODA 

3 
Cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Quốc tế 

Cát Bi 
7.000 Ngân sách 

4 Đường Tân Vũ – Lạch Huyện 8.187 Huy động 

5 
Đường bộ, đường cao tốc ven biển, đường 

thuỷ nội địa Thanh Hóa - Quảng Ninh 
3.000 Ngân sách + huy động 

6 Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng   

7 

Đường 356 đoạn 2A từ Ngã 3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đến đập Đình Vũ (bao gồm cả nút 

giao khác mức tại ngã 3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Đình Vũ) 

1.311 Ngân sách 

8 Hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 7.000 Ngân sách + huy động 

9 
Hạ tầng khu công nghiệp chuyên sâu, phụ 

trợ dành cho nhà đầu tư Nhật Bản 
 Ngân sách + huy động 

10 
Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới 

Bắc sông Cấm 
2.000 Ngân sách + huy động 

11 

Xây dựng đảo Bạch Long Vĩ thành trung 

tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn 

khu vực phía Bắc 

2.000 Ngân sách, xã hội hóa 

12 Xây dựng hạ tầng nông thôn mới 10.253 Ngân sách + huy động 

13 Nâng cấp hệ thống đê biển, đê song 5.150 Ngân sách 

14 
Các dự án hạ tầng du lịch tại Đồ Sơn, Cát 

Bà 
500 Ngân sách + huy động 

15 Trường Đại học Hải Phòng 700 Ngân sách 

16 Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp 1.300 Ngân sách, xã hội hóa 

17 Trường dạy nghề chất lượng cao  Ngân sách, xã hội hóa 

18 Bệnh viện tuyến Trung ương tại Hải Phòng  Ngân sách, xã hội hóa 

19 
Các dự án tăng cường tiềm lực khoa học và 

công nghệ 
 

Ngân sách, huy động, 

xã hội hóa 
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Phụ lục 6:  Bảng hỏi dành cho doanh nghiệp 

Số phiếu phát ra : 390 (Mỗi DN tác giả điều tra 01 phiếu) 

Số phiếu thu về : 360 

Kính thưa quý vị ! 

Nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với thu thuế tại thành phố 

Hải Phòng hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà 

nước đối với thu thuế của thành phố Hải Phòng, tôi rất mong nhận được sự hợp 

tác của quý vị trong cuộc điều tra này. Kết quả điều tra hoàn toàn được sử dụng 

cho mục đích nghiên cứu và không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn ! 

Nội dung điều tra: 

1. Xin Anh (Chị) vui lòng điền giúp một số thông tin: 

- Tên doanh nghiệp : 

- Địa chỉ : 

- Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh : Xin tích (x) vào ô được Anh (Chị) 

lựa chọn. 

                      Công nghiệp, chế tạo                       

                              Xây dựng 

                       Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

                       Khai khoáng 

                       Tài chính, ngân hàng 

                  Ngành khác 
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2. DN của Anh (Chị) thuộc loại hình DN nào dưới đây ? Xin tích (x) vào ô được 

Anh (Chị) lựa chọn. 

DNNN trung ương 

 

  

DNNN địa phương 

 

 

 

DN có vốn đầu tư 

nước ngoài 

DN ngoài quốc 

doanh 

3. Xin Anh (Chị) cho biết số nộp NSNN hàng năm bình quân của doanh nghiệp 

mình (tỷ đồng) (giai đoạn 2011-2015).  Xin tích (x) vào ô được Anh (Chị) lựa 

chọn. 

> 300 

 

 200< số tiền 

nộp NS ≤ 300 

 

 

100< số tiền 

nộp NS≤ 200 

 

10< số tiền 

nộp NS≤100 

 số tiền nộp 

NS=/< 10 

4. Trong 2 năm tới, nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh 

của DN Anh (Chị) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục hành chính từ khâu đăng ký kê khai đến khâu nộp thuế được Anh 

(Chị) đánh giá như thế nào ? Xin hãy tích (x) vào ô trống được lựa chọn. 

Đơn giản 

 

Bình thường 

 

 

Phức tạp Rất phức tạp 

                      Có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh   

                      Nhiều khả năng có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh 

                              Sẽ tiếp tục kinh doanh với quy mô hiện tại 

                       Nhiều khả năng có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh 

                       Có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh 

                        Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp   

                



 168 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh (Chị) ! 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

1. Xin Anh (Chị) vui lòng điền giúp một số thông tin sau : 

Theo yêu cầu của DN, tác giả xin phép không nêu tên và địa chỉ các DN 

được điều tra. Tổng hợp 360 phiếu thu về tác giả có được kết quả sau : 

Công nghiệp, chế tạo               : 20              

Xây dựng                                 : 50  

Dịch vụ lưu trú và ăn uống      : 60 

Khai khoáng                             : 10 

Tài chính, ngân hàng                : 10 

Ngành khác                              : 210 

2. DN của Anh (Chị) thuộc loại hình DN nào dưới đây ? Xin tích (x) vào ô được 

Anh (Chị) lựa chọn. 

Kết quả : 

Loại hình 

doanh nghiệp  

DNNN 

trung ương 

DNNN địa 

phương 

DN có vốn đầu tư 

nước ngoài 

DN ngoài 

quốc doanh 

Số DN 10 20 5 325 

 

3. Xin Anh (Chị) cho biết số nộp NSNN hàng năm bình quân của doanh nghiệp 

mình (tỷ đồng) ? 

Kết quả : 

Số nộp NS 

trung bình 

hàng năm 

Từ 10 tỷ 

đồng trở 

xuống 

Từ trên 10 

đến 100 tỷ 

đồng 

Từ trên 

100 đến 

200 tỷ 

đồng 

Từ trên 

200 đến 

300 tỷ 

đồng 

Trên 300 

tỷ đồng 

Số lượng DN 258 91 07 03  01 
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4. Trong 2 năm tới, nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh 

của DN Anh (Chị) ?  

Kết quả : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục hành chính từ khâu đăng ký kê khai đến khâu nộp thuế được Anh 

(Chị) đánh giá như thế nào ? Xin hãy tích (x) vào ô trống được lựa chọn. 

Kết quả : 

Đơn giản 

 

Bình thường 

 

Phức tạp Rất phức tạp 

0 160 188 12 

 

Phụ lục 7: Phỏng vấn  dành cho cán bộ thuế tại Phòng Quản lý nợ và cưỡng 

chế nợ thuế (Cục thuế Hải Phòng) : 

Đối tượng phỏng vấn : Công chức Cục thuế Hải Phòng 

Kính thưa Anh ! 

Nhằm đánh giá thực trạng quản lý nợ thuế tại thành phố Hải Phòng hiện 

nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng, tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Anh trong cuộc phỏng vấn 

này. Kết quả phỏng vấn hoàn toàn được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và 

không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

Nội dung phỏng vấn: 

70 DN:       Có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh   

90 DN :      Nhiều khả năng có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh 

167 DN:      Sẽ tiếp tục kinh doanh với quy mô hiện tại 

10 DN:       Nhiều khả năng có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh 

18 DN:       Có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh 

 5 DN:        Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp   
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1.Xin Anh cho biết ngành thuế đang áp dụng các biện pháp nào để thu hồi 

và cưỡng chế nợ thuế ? Kết quả đã đạt được qua các năm (từ 2010 đến 2015) ? 

 Trả lời : 

Hằng năm, Cục Thuế Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng, các chi cục Thuế 

thường xuyên thực hiện rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân tích, phân loại 

và quản lý nợ thuế; thực hiện đôn đốc kịp thời và tăng cường triển khai các biện 

pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Các 

biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, như thông báo, đưa tin lên các phương tiện 

thông tin đại chúng đối với các trường hợp nợ thuế lớn; phối hợp với ngân hàng, 

kho bạc nhà nước thực hiện phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của đối 

tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 

dụng; đề nghị thu hồi đăng ký kinh doanh… Gắn công tác thanh tra, kiểm tra với 

công tác thu nợ thuế và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện 

có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế... Để bảo đảm thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ thu nợ theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, của 

Tổng cục Thuế…, Cục Thuế Hải Phòng đã triển khai giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể 

đến từng đơn vị và chỉ đạo các bộ phận, cá nhân được phân công quản lý nợ 

thuế, đối chiếu xác định chính xác số tiền thuế nợ của từng người nộp thuế; phân 

loại các khoản nợ thuế; theo dõi, nắm bắt diễn biến, tình trạng nợ để xây dựng kế 

hoạch, biện pháp thu nợ phù hợp đến từng đối tượng nợ thuế; thường xuyên theo 

dõi, giám sát chặt chẽ công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

Với việc áp dụng quyết liệt các biện pháp đó, ngành thuế chúng tôi đã thu 

hồi được số nợ thuế qua các năm là năm 2010 và 2011 thu được 200 tỷ đồng, 

năm 2012 thu hồi 500 tỷ đồng, năm 2013 thu hồi 400 tỷ đồng, năm 2014 thu 

được 507,3 tỷ đồng và năm 2015 thu được 782,702 tỷ đồng.  

2.Xin Anh  điền giúp thông tin nợ thuế qua các năm : 
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Kết quả : 

          Năm 

Chỉ tiêu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nợ thuế lũy kế (triệu đồng) 667.657 709.976 1.011.800 1.244.071 1.642.548 1.577.700 

 

3.Trong quá trình thu hồi và cưỡng chế nợ thuế cơ quan thuế Hải 

Phòng gặp những khó khăn gì? 

Lãnh đạo các đơn vị trong ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, 

triển khai đồng bộ các biện pháp từ việc rà soát, phân loại nợ, đôn đốc thu nộp 

và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù vậy, nợ đọng 

thuế vẫn còn ở mức cao, chưa đạt được chỉ tiêu phấn đấu. Ngoài những nguyên 

nhân chủ quan thì còn có các yếu tố khách quan tác động, ảnh hưởng tới công 

việc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế như : Hải Phòng là nơi tập trung số lượng lớn 

các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, đang trong 

thời kỳ tái cơ cấu, không có khả năng tài chính thanh toán nợ thuế, tổng số nợ 

của các DN này là  trên 260 tỷ đổng ; Việc xử lý xóa nợ theo Thông tư 

179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013 hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền 

phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 gặp khó khăn do 

chưa cụ thể về phạm vi điều chỉnh và chưa xác định rõ điều kiện áp dụng ;… 

Xin trân trọng cảm ơn Anh đã trả lời phỏng vấn! 

Phụ lục 8: Phỏng vấn  dành cho cán bộ thuế của Cục thuế Hải Phòng 

Đối tượng phỏng vấn: Công chức Cục thuế Hải Phòng 

Kính thưa Chị! 

Nhằm đánh giá thực trạng công tác thanh tra thuế của Cục thuế Hải Phòng 

trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh 

tra thuế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tôi rất mong nhận được sự hợp tác 

của Chị trong cuộc phỏng vấn này. Kết quả phỏng vấn hoàn toàn được sử dụng 
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cho mục đích nghiên cứu và không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

Nội dung phỏng vấn: 

1.Xin Chị cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng lĩnh vực 

nào có tình trạng thất thu nhiều nhất? 

Trả lời: 

Hải Phòng là TP có nhiều vùng núi đá vôi, tài nguyên khoáng sản trên biển, 

trên đất liền, tuy nhiên số thuế nộp chưa tương xứng với lượng khai thác thực tế. 

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản hiện nay còn nhiều bất cập, việc cấp giấy 

phép khai thác tài nguyên, khoáng sản tập trung vào một số doanh nghiệp để 

phục vụ lợi ích của một nhóm người, bên cạnh đó quy định doanh nghiệp tự tính, 

tự khai, tự nộp thuế quy định chung cho tất cả các doanh nghiệp bao gồm cả lĩnh 

vực khai thác tài nguyên, khoáng sản vô hình chung đã tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp này có cơ hội để trốn thuế. 

Với một lượng tài nguyên, khoáng sản dồi dào như Hải Phòng việc trốn các 

loại thuế liên quan đến khai thác là rất lớn. Ví dụ một mét khối cát khai thác các 

doanh nghiệp không kê khai nộp thuế làm thất thu rất nhiều loại thuế như thuế 

tài nguyên 11%, phí bảo vệ môi trường 4.000đ/m3, thuế GTGT 10% và thuế 

TNDN  22% như vậy tổng số tiền thuế doanh nghiệp trốn là rất lớn . Với chi phí 

bỏ ra để khai thác không nhiều các danh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã 

thu về một lượng lợi nhuận khổng lồ nhờ trốn thuế mà có. 

2. Chị vui lòng cho biết kết quả thanh tra thuế đã đóng góp như thế nào 

vào thu NS của thành phố (từ năm 2010 đến năm 2015)? 

Trả lời: 

Hàng năm, Phòng Thanh tra thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, 

nhiệm vụ kiểm tra doanh nghiệp theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Với sự 

nỗ lực, quyết tâm cao, trong điều kiện số lượng CBCC làm công tác thanh tra, 

kiểm tra còn hạn chế nhưng đã thu được kết quả khá tốt qua các năm: 
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Nội dung Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Tiền đã nộp vào NS 90.500 120.000 178.200 225.400 169.782,8 227.000 

Đề nghị giảm lỗ 120.300 140.100 501.400 418.600 1.108.987,3 1.142.000 

Giảm khấu trừ 15.356 30.600 14.800 42.743 14.166 28.400 

(Bảng số liệu này được tác giả tổng hợp từ câu trả lời của người được 

phòng vấn) 

3. Chị có hài lòng với thu nhập được trả hiện nay không? 

Trả lời: 

Là một công chức Nhà nước hưởng lương theo hệ số lương và mức lương 

cơ bản cào bằng tôi thấy không hài lòng với mức thu nhập nhận được từ công 

việc mình làm. Theo tôi Chính phủ lên có lộ trình chuyển đổi từ mô hình trả 

lương theo cào bằng như hiện nay sang hình thức trả lương theo vị trí việc làm, 

và cống hiến sức lao động vừa khuyến khích người lao động làm việc mà hiệu 

quả công việc lại cao ngoài ra còn giảm bớt hiện tượng hạch sách, nhũng nhiễu 

của một số công chức nhà nước, tao môi trường thủ tục hành chính để canh tranh 

trên thi trường quốc tế khi hội nhập sâu rộng. đòi hỏi đánh giá CBCC phải chính 

xác, khách quan, vô tư, đây là điều khó thực hiện nhưng vẫn phải xây dựng mục 

tiêu. 

4 .Theo Chị thu nhập của cán bộ, công chức thuế có ảnh hưởng tới chất 

lượng công việc không? 

Trả lời:  

Công chức thuế hiện nay được trả lương ngoài việc tính theo hệ số lương và 

mức lương cơ bản còn có phụ cấp ngành so với một số ngành khác cao hơn. Tuy 

nhiên mức lương nhận được vẫn  phải tằn tiện trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày 

mới đảm bảo cuộc sống trong gia đình. Tôi được biết có rất nhiều người phải tìm 

kiếm công việc làm thêm để đảm bảo cuộc sống, chưa có nhiều thời gian để 

nghiên cứu nâng cáo trình độ, mức độ chuyên tâm, tập trung vào công việc giảm 

sút vì phải lo đảm bảo cuộc sống. Theo tôi không riêng gì công chức thuế mà tất 
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cả các công chức nói chung thu nhập nhận được từ tiền lương tiền công chưa 

đảm bảo cuộc sống do đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhất là các chị 

em phụ nữ ngoài công việc xã hội còn phải lo công việc gia đình và các công 

chức làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, phát minh sáng kiến cần có nhiều thời 

gian và công sức chuyên tâm để nghiên cứu. 

5.Theo Chị để nâng cao chất lượng thanh tra thuế cần áp dụng các biện 

pháp gì? 

Trả lời: 

Để nâng cao chất lượng thanh tra thuế theo tôi cần áp dụng đồng bộ nhiều 

biện pháp tuy nhiên tập trung lại vẫn là yếu tố con người: 

- Công chức thanh tra thuế được tuyển dụng phải là những người am hiểu 

nghiệp vụ, hiểu biết các chính sách thuế và chế độ kế toán; 

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ các kỹ năng liên quan đến 

thanh tra thuế; 

- Thường xuyên rà soát kiểm tra trình độ cán bộ làm thanh tra để bộ phận 

công chức này có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết 

khác khi thực thi nhiệm vụ; 

- Việc lập kế hoạch thanh tra lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về 

thuế cần phải lập một cách khách quan, đúng quy định; 

- Lựa chọn người đứng đầu bộ phận, đoàn thanh tra  ngoài việc có kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý công việc còn phải có kỹ năng làm việc theo nhóm, biết quy tụ 

các thành viên, công tâm, biết phát huy sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập 

thể. 

Xin trân trọng cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn! 

Phụ lục 9: Phỏng vấn cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

 phố Hải Phòng  

Kính thưa Anh! 
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Nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với chi ĐTXDCB tại 

thành phố Hải Phòng hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

QLNN đối với chi ĐTXDCB của TP Hải Phòng, tôi rất mong nhận được sự hợp 

tác của quý vị trong buổi phỏng vấn này. Kết quả phỏng vấn hoàn toàn được sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu và không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích 

nào khác. 

Nội dung phỏng vấn : 

1. Anh  đánh giá như thế nào về công tác phân bổ vốn đầu tư của thành phố 

Hải Phòng trong thời gian vừa qua? (từ năm 2010 đến năm 2015) 

Trả lời: 

 Trong giai đoạn 2011-2015, TP có 371 dự án sử dụng vốn đầu tư công đã 

được UBND TP phê duyệt với tổng mức đầu tư (phần vốn NSNN) là 38.000 tỷ 

đồng, như vậy trung bình mỗi dự án có tổng mức đầu tư khoảng 102,4 tỷ đồng. 

Sau khi đã cân đối trả nợ, bố trí cho các chương trình thực hiện Nghị quyết 

HĐND TP, thì tổng vốn đầu tư công bố trí trung bình hàng năm cho các dự án 

khoảng 2.200 tỷ đồng, trung bình 5,9 tỷ đồng/dự án/năm. Như vậy, trung bình 

phải mất 17 năm mới bố trí xong vốn, trong khi đầu tư theo quy định đối với dự 

án nhóm C không quá 3 năm, dự án nhóm B không quá 5 năm. 

2.  Anh  vui lòng cho biết tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của thành phố? 

Trả lời: 

Tính đến hết năm 2015, trên địa bàn TP có 155 dự án chuyển tiếp do 

UBND TP quyết định đầu tư đang được triển khai thực hiện, trong đó có 111 dự 

án bị chậm tiến độ so với quy định (chiếm 71,6% số dự án chuyển tiếp).  

Nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư như: dự án 

đường bao phí Đông Nam quận Hải An, dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển 

khu Nam Đình Vũ, dự án xây dựng Bệnh viện Viện Tiệp cơ sở II,… 

Xin trân trọng cảm ơn Anh đã trả lời phỏng vấn! 
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Phụ lục 10. Điều tra công tác QLNN đối với thu-chi NS của HĐND, 

UBND xã, phường, thị trấn.  

Kính thưa Ông/Bà! 

Nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với thu-chi NS tại xã, 

phường, thị trấn (sau đây xin gọi chung là xã), từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi NS của thành phố Hải Phòng, tôi rất 

mong nhận được sự hợp tác của quý vị trong cuộc điều tra này. Kết quả điều tra 

hoàn toàn được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và không có giá trị sử dụng 

cho bất kỳ mục đích nào khác. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn ! 

1.Trình độ học vấn của đại biểu 

Trình độ học vấn Tỷ lệ % 

Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ  

Trung học chuyên nghiệp  

Cao đẳng  

Đại học  

Thạc sĩ  

Tiến sĩ  

2.Ông (Bà) đánh giá như thế nào về tính chính xác (phù hợp) của số liệu dự 

toán, quyết toán  NS xã do UBND xã lập (Xin tích x vào ô lựa chọn) 

Phù hợp  

Chưa phù hợp  

3. HĐND thông qua dự toán, quyết toán do UBND xã trình (Xin tích x vào ô 

lựa chọn) 

 

 

 

Lần 1  

Lần 2  

Trên 2 lần  
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4.  Cơ quan của ông/bà sử dụng biện pháp nào để lập dự toán thu ngân sách 

địa phương?  

 Số giao của cấp trên 

 Sử dụng số liệu của cơ quan thuế 

 Kế hoạch về nguồn thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất 

 Kế hoạch thu phí và lệ phí 

 Tất cả các biện pháp trên 

5. Trong thời gian 5 năm gần dây, nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, thu ngân sách xã thường cao hơn hay thấp hơn dự toán được duyệt? 

Lý do chủ yếu là gì? 

 Cao hơn dự toán, nguyên nhân do khai thác tốt nguồn thu 

 Thấp hơn dự toán, nguyên nhân……….. 

6. Những khó khăn nào khiến dự toán thu của địa phương (đã được HĐND 

phê duyệt) không chính xác? 

 Chính sách thu thay đổi 

 Sản xuất kinh doanh không ổn định 

 Địa phương muốn giữ phương án thu thấp để dễ hoàn thành chỉ tiêu 

 Địa phương muốn giữ phương án thu thấp để sử dụng vượt thu 

 Nguyên nhân khác, cụ thể…… 

7. Công tác phối hợp giữa Cơ quan của ông/bà với Cơ quan thuế tại địa 

phương để khuyến khích các cơ quan này thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế 

cho địa phương diễn ra như thế nào? 

 Không phối hợp 

 Phối hợp ở mức độ bình thường 

 Phối hợp tốt 
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8. Phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa NS cấp huyện và 

NS xã trong giai đoạn 2011-2015 (2016) theo ông/bà có phù hợp để khuyến 

khích xã tăng thu NS trên địa bàn không? 

 Có 

 Không, cụ thể…… 

9. Theo ông/bà thì cần điều chỉnh cách tính tỷ lệ phân chia NS cấp huyện và 

NS xã như thế nào để khuyến khích xã tăng thu NS trên địa bàn? 

…………………………………………………………………………………… 

10. Các loại thuế hoặc phí nào dưới đây có mức thu thực tế vượt dự toán 

nhiều nhất? 

 Thuế giá trị gia tăng (VAT) 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Thuế thu nhập cá nhân 

 Các khoản thu từ đất đai 

  khác, cụ thể…… 

11. Theo ông/bà thì vấn đề nổi cộm trong thu NS xã hiện nay là gì? Vui lòng 

nêu một số vấn đề lớn. 

12. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với NS xã giai đoạn 

2011-2016, ông/bà đánh giá như thế nào? 

 Hợp lý 

 Chưa hợp lý. Cụ thể………………. 

13. Theo ông/bà các khoản chi nào của địa phương là không hiệu quả? 

 Không 

 Có. Cụ thể………………. 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI THU 

CHI NS CỦA HĐNS, UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. 

Số phiếu phát ra: 110 phiếu 

Số phiếu thu về: 101 phiếu 

Số phiếu không hợp lệ: 0 

1.Trình độ học vấn của đại biểu 

Trình độ học vấn Tỷ lệ % 

Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ 30 

Trung học chuyên nghiệp 20 

Cao đẳng 10 

Đại học 40 

Thạc sĩ  

Tiến sĩ  

 

2.Ông (Bà) đánh giá như thế nào về tính chính xác (phù hợp) của số liệu dự 

toán, quyết toán  NS xã do UBND xã lập (Xin tích x vào ô lựa chọn) 

Phù hợp 78 phiếu 

Chưa phù hợp 23 phiếu 

3. HĐND thông qua dự toán, quyết toán do UBND xã trình (Xin tích x vào ô 

lựa chọn) 

 

 

 

 

4. Cơ quan của ông/bà sử dụng biện pháp nào để lập dự toán thu ngân sách 

địa phương?  

100% số phiếu thu về tích vào lựa chọn: Tất cả các biện pháp trên. 

Lần 1 78 phiếu 

Lần 2 9 phiếu 

Trên 2 lần 14 phiếu 



 180 

5. Trong thời gian 5 năm gần dây, nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, thu ngân sách xã thường cao hơn hay thấp hơn dự toán được duyệt? 

Lý do chủ yếu là gì? 

30 Phiếu Cao hơn dự toán (nguyên nhân do khai thác tốt nguồn thu, do 

thu cân đối từ NS cấp trên) 

71 Phiếu Thấp hơn dự toán (nguyên nhân do dự toán giao chưa sát thực 

với khả năng thu của địa phương, do thất thu)  

6. Những khó khăn nào khiến dự toán thu của địa phương (đã được HĐND 

phê duyệt) không chính xác? 

90 Phiếu tích vào lựa chọn: chính sách thu thay đổi và sản xuất kinh doanh 

không ổn định. 

03 Phiếu tích vào lựa chọn: chính sách thu thay đổi. 

08 Phiếu tích vào lựa chọn: sản xuất kinh doanh không ổn định. 

7. Công tác phối hợp giữa Cơ quan của ông/bà với Cơ quan thuế tại địa 

phương để khuyến khích các cơ quan này thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế 

cho địa phương diễn ra như thế nào? 

54 Phiếu lựa chọn: phối hợp ở mức độ bình thường 

47 Phiếu lựa chọn: phối hợp tốt 

8. Phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa NS cấp huyện và 

NS xã trong giai đoạn 2011-2015 (2016) theo ông/bà có phù hợp để khuyến 

khích xã tăng thu NS trên địa bàn không? 

77 Phiếu lựa chọn phương án Có và 24 Phiếu lựa chọn phương án không. 

9. Theo ông/bà thì cần điều chỉnh cách tính tỷ lệ phân chia NS cấp huyện và 

NS xã như thế nào để khuyến khích xã tăng thu NS trên địa bàn? 

Tăng tỷ lệ điều tiết cho NS xã từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất. 

10. Các loại thuế hoặc phí nào dưới đây có mức thu thực tế vượt dự toán 

nhiều nhất? 

 Thuế giá trị gia tăng (VAT) x 



 181 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Thuế thu nhập cá nhân 

 Các khoản thu từ đất đai 

  khác, cụ thể…… 

11. Theo ông/bà thì vấn đề nổi cộm trong thu NS xã hiện nay là gì? Vui lòng 

nêu một số vấn đề lớn. 

71 Phiếu có ý kiến: Dự toán giao thu một số sắc thuế cao, chưa sát với tình 

hình thực tế tại địa phương nên khó khăn trong công tác tổ chức thu; khó khăn 

trong công tác thu hồi nợ đọng tiền đất;  

12. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với NS xã giai đoạn 

2011-2016, ông/bà đánh giá như thế nào? 

02 Phiếu lựa chọn: hợp lý 

99 Phiếu lựa chọn: chưa hợp lý. Vì định mức chi cho hoạt động đoàn thể rất 

thấp chỉ đủ chi lương, định mức chi cho VP UBND cấp xã thấp. 

13. Theo ông/bà các khoản chi nào của địa phương là không hiệu quả? 

03 Phiếu lựa chọn phương án: không 

98 Phiếu lựa chọn phương án: Có. Cụ thể chi phụ cấp giám đốc, phó giám 

đốc Trung tâm học tập cộng đồng. 

…………………………………..Hết………………………………………… 

 

x 


