Hà Nội, ngày 15/04/2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Chƣơng trình chia sẻ “Chuyện ngƣời đóng thuế”
[Hà Nội] Vào ngày 15/04/2015, chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế” đã được
tổ chức bởi nhóm các tổ chức thúc đẩy minh bạch ngân sách với sự tài trợ của tổ chức Oxfam và tổ
chức Hướng tới minh bạch.
Mọi công dân đều đang đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế trực thu,
thuế gián thu cũng như các loại phí và lệ phí. Tuy nhiên, sự quan tâm, nhận thức của công chúng
đối với thực trạng quản lý, sử dụng ngân sách cũng như sự tham gia của người dân vào việc giám
sát quản lý, sử dụng ngân sách còn rất hạn chế. Từ thực trạng này, trong thời gian qua, nhóm các tổ
chức thúc đẩy minh bạch ngân sách đã tích cực thực hiện các hoạt động vận động tăng cường Công
khai, Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của cộng đồng. Trong chuỗi hoạt động này,
chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế” được tổ chức với các nội dung:
 Tổng kết cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”, một trong những sáng kiến tạo cơ hội
cho người dân giám sát và phản ánh thực trạng cũng như những suy nghĩ của mình về hiệu
quả phân bổ và sử dụng ngân sách thông qua hình ảnh và câu chuyện lấy từ thực tế.
 Giới thiệu những giải pháp và sáng kiến của nhóm các tổ chức thúc đẩy minh bạch ngân
sách nhằm cải thiện luật pháp và tăng cường thực thi pháp luật theo hướng đảm bảo công
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lí ngân
sáchvà dự án thí điểm mô hình minh bạch ngân sách tại 2 tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị sẽ
thực hiện từ tháng 4/2015 - tháng 3/2018.
 Toạ đàm “Sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách” với các khách mời đặc biệt:
- Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
- GS.TS Đặng Hùng Võ
- Đại diện Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
- Đại diện nhóm Minh bạch ngân sách
Trong buổi chiều cùng ngày, chương trình sẽ được tiếp nối bằng buổi thảo luận xây dựng
mạng lưới “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách”
giữa các tổ chức xã hội làm việc về chủ đề này và các cá nhân có quan tâm.
***
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* Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”
Là cuộc thi ảnh diễn ra trên Facebook group “Cuộc thị ảnh Góc nhìn người đóng thuế” từ tháng 10/2014 đến
tháng 03/2015 với các tác phẩm dự thi có nội dung về:
- Những câu chuyện đang diễn ra tại địa phương liên quan đến thu-chi ngân sách nhà nước; sử
dụng ngân sách; hiệu quả quản lý ngân sách; sự tham gia của người dân trong quy trình quản lý
ngân sách; công khai minh bạch về ngân sách tại các cấp (từ cấp xã/phường; quận/huyện;
tỉnh/thành phố đến cấp nhà nước).
- Những sáng kiến đảm bảo sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách, và phương pháp
quản lý ngân sách hiệu quả.
Tính đến thời điểm kết thúc, cuộc thi đã nhận được 351 bức ảnh của các tác giả với nhiều độ tuổi, nghề
nghiệp khác nhau từ mọi miền đất nước, phản ánh thực trạng đa chiều trong quản lý ngân sách đang diễn ra
tại nhiều địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh.... Trang
Facebook group của cuộc thi cũng thường xuyên nhận được nhiều thông tin liên quan đến chủ đề ngân sách
do gần 2000 thành viên chia sẻ. Đây là lần đầu tiên người dân sử dụng phương tiện cá nhân của chính mình
(điện thoại, máy ảnh) để ghi lại những cảm nhận của mình về việc sử dụng ngân sách tại địa phương, như
những câu chuyện của trường dạy nghề giờ chỉ là chỗ cho bò ăn cỏ, cây cột điện gẫy đổ vào nhà không ai
sửa, tiểu thương đều đặn phải đóng phí phòng cháy chữa cháy nhưng khi hỏa hoạn phòng cháy chữa cháy
đến thì đã quá muộn...Cuộc thi đã trao 12 giải thưởng tháng cho các tác phẩm ảnh, 06 giải thưởng tháng cho
các tác phẩm báo chí viết về chủ đề ngân sách. 03 giải thưởng chung kết của cuộc thi sẽ được trao trong buổi
chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”.

* Các giải pháp và sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của
người dân vào quản lý NSNN, được tài trợ bởi Phái đoàn liên minh châu Âu
Đây là những sáng kiến nhằm cụ thể hóa các khuyến nghị đã được chấp nhận trong dự thảo mới của Luật
ngân sách sửa đổi. Trong đó gồm có:
-

Xếp hạng các tỉnh về công khai dự thảo ngân sách nhà nước, dựa trên các quy định của Luật về
nội dung, hình thức, và thời điểm công khai.

-

Xây dựng mô hình minh bạch ngân sách với sự tham gia toàn diện của người dân vào quy trình
ngân sách. Thí điểm Công khai danh mục công trình đầu tư công để dân bình chọn thứ tự ưu
tiên, Lấy ý kiến đồng thuận của dân trước khi phê duyệt dự toán, và Kiểm toán xã hội đối với các
dịch vụ công.

-

Giải thưởng “ Thanh niên đồng hành cùng ngân sách nhà nước” dành chocác dự án nhỏ do các
nhóm thanh niên thực hiện nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, vào
quản lý ngân sách tại địa phương.

-

Chiến dịch TODOCABI (Tớ đố cậu biết) của các bạn trẻ nhằm huy động 100.000 người quan
tâm ủng hộ và được cập nhật tiến trình sửa đổi Luật ngân sách.

