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THÔNG TIN BÁO CHÍ
HỘI THẢO CÔNG BỐ CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 2015 VÀ
CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ THÚC ĐẨY CÔNG KHAI
MINH BẠCH NGÂN SÁCH
[Hà Nội] Vào ngày 14/01/2016, Hội thảo “Công bố Chỉ số công khai ngân sách 2015 và
chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách” do Liên minh
Minh bạch ngân sách (BTAP) và Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế (IBP) đồng tổ chức sẽ diễn ra
tại Hà Nội. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự
tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” do Liên minh Châu Âu (EC) tài trợ thông
qua tổ chức Oxfam. Nội dung của hội thảo hướng tới các vấn đề về việc thực hiện công khai, minh
bạch ngân sách tại Việt Nam và chia sẻ những sáng kiến và kinh nghiệm trong việc thúc đẩy công
tác này tại Việt Nam và trên thế giới.
Cụ thể, hội thảo sẽ chia sẻ kết quả Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) năm 2015 nhằm giúp
các cơ quan liên quan và công chúng hiểu hơn về đánh giá của quốc tế đối với tình hình thực hiện
công khai minh bạch trong quản lý ngân sách tại Việt Nam thời gian qua. Kể từ năm 2006 đến nay,
khảo sát về công khai minh bạch ngân sách được thực hiện hai năm một lần, với 5 lần khảo sát tính
đến OBI năm 2015. (Năm 2012 Việt Nam đạt 19/100 điểm). Đây là nghiên cứu duy nhất trên thế
giới hiện nay đánh giá và so sánh về mức độ minh bạch của ngân sách, sự tham gia của công chúng
trong quản lý ngân sách và hoạt động giám sát ngân sách của quốc gia.1 Hai chuyên gia quốc tế:
Ông Joel Friedman, Nghiên cứu viên cao cấp của IBP, đồng thời là Phó chủ tịch Chính sách tài
khóa Liên bang thuộc Trung tâm Ngân sách và Chính sách ưu tiên (CBPP) của Mỹ; và ông
Juan Pablo Guerrero, Giám đốc mạng lưới Sáng kiến toàn cầu về minh bạch tài khóa (GIFT) sẽ
trình bày chi tiết về phương pháp cũng như kết quả đánh giá OBI và giới thiệu Sáng kiến Toàn cầu
về Minh bạch Tài khóa hiện đang được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới. Phần thảo luận giữa
chuyên gia quốc tế của tổ chức thực hiện khảo sát công khai ngân sách cùng với các cơ quan liên
quan tại Việt Nam được mong đợi sẽ mang lại các thông tin và phân tích nhiều chiều, giúp Việt
Nam tiếp tục tăng cường việc nâng cao tính minh bạch và công khai trong quản lý ngân sách trong
thời gian tới.
Hội thảo cũng sẽ bao gồm phần trình bày về những điểm mới trong Luật ngân sách 2015
tập trung vào công khai, minh bạch ngân sách của đại diện Uỷ ban Tài chính Ngân sách.2 Đại
diện Liên minh minh bạch ngân sách sẽ cùng với các cơ quan liên quan cũng như các chuyên gia
thảo luận về việc tăng cường tính công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam trong bối cảnh
Việt Nam đang soạn thảo các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
Chương trình buổi chiều của Hội thảo sẽ bao gồm nội dung chia sẻ các sáng kiến cụ thể của
Việt Nam và quốc tế trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân cũng như nâng cao tính công

khai trong quản lý ngân sách. Các kinh nghiệm được chia sẻ bao gồm: Chia sẻ kinh nghiệm của
Phi-lip-pin về việc phối hợp giữa các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính phủ nhằm tăng
cường minh bạch ngân sách (bao gồm ngân sách công dân, giám sát dự toán ngân sách..) với sự
trình bày của Giám đốc Leila Magda G. Rivera và Giám đốc Nenita A. Failon, Vụ Ngân sách và
Quản lý, Bộ Tài chính Phi-lip-pin; các kinh nghiệm về tiêu chí đánh giá trong việc phân bổ ngân
sách cho đầu tư công và các điển hình tốt về việc sử dụng các công cụ kiểm toán xã hội trong giám
sát việc sử dụng ngân sách sẽ lần lượt được trình bày bởi đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng
Trị và đại diện Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP).
Dự kiến Hội thảo sẽ có sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ Các tổ chức quốc tế như
Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Liên
hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EC), Irish Aid, DFAT, USAIDs, Oxfam,
AFAP, GIZ, TT, ActionAid v.v...; các cơ quan trong nước như Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và
Tài chính - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Tài chính ngân sách,
Đại biểu quốc hội, Mặt trận tổ quốc; các Chuyên gia độc lập; khoảng 30 tổ chức xã hội dân sự hoạt
động trong lĩnh vực phát triển tại Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí.
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Tài liệu “Chỉ số công khai Ngân sách (OBI) 2015 - Kết quả của Việt Nam” sẽ được bao gồm trong bộ tài liệu
dành cho khách tham dự Hội thảo.
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Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi với một số sửa
đổi lớn về cơ chế làm cho ngân sách mở hơn và tăng cường sự tham gia của người dân trong quy trình ngân sách
với những quy định trong Điều 15 và Điều 16. Ví dụ như quy định tại Điều 15 yêu cầu (1) các tài liệu ngân sách
phải được công bố bao gồm dự toán ngân sách (kể cả trong ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương và tài
liệu này phải bao gồm cả dữ liệu và phần thuyết minh dữ liệu); (2) công bố trong báo cáo năm và báo cáo 6 tháng
được công bố chậm nhất là 15 ngày của kỳ tiếp theo (3) trong báo cáo kiểm toán Nhà nước, kiến nghị kiểm toán
và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán (không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày ban hành); hay Điều 16 quy định
rằng người dân có quyền giám sát các vấn đề ngân sách bao gồm giám sát chấp hành dự toán và thực hiện công
khai minh bạch.

