
Khảo sát công khai ngân sách 2019



• Ngân sách là chìa khóa để thực hiện các chính sách đã ban hành của
chính phủ, đặc biệt là chính sách đối với các cộng đồng thiệt thòi.

• Trong thời kỳ khủng hoảng cũng như thời kỳ ổn định, công khai ngân
sách rất quan trọng: Công khai ngân sách thúc đẩy phân bổ nguồn lực
hiệu quả hơn, cải thiện cung cấp dịch vụ và góp phần quản trị tốt hơn.

• Đặc biệt, trong thời kỳ khủng hoảng, tính minh bạch, sự tham gia của
công chúng và sự giám sát đặc biệt quan trọng để có được sự tin tưởng
của công chúng.
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Các trường hợp cho thấy công khai ngân 
sách luôn cần thiết



Khảo sát công khai ngân sách (OBS)

Đo lường 3 khía cạnh của công khai ngân sách : 

• Minh bạch về cách thức nguồn lực công được huy động
và sử dụng

• Cơ hội cho sự tham gia vào các quyết định chính sách 
ngân sách

• Giám sát bởi các cơ quan lập pháp và kiểm toán độc lập.
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Phương pháp và sử dụng kết quả khảo sát

 Quá trình nghiên cứu là 18 
tháng

 Bảng hỏi khảo sát dựa trên
các tiêu chuẩn quốc tế

 Quy trình rà soát phản biện
chặt chẽ, khách quan

 Kiểm tra tính nhất quán

Các nhà tài trợ

Chính phủ các quốc gia

Khu vực tư nhân

Các tổ chức xã hội 
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Những tiến bộ về minh bạch ngân sách

Khảo sát OBS 2019 cho thấy có sự cải thiện
khiêm tốn về minh bạch ngân sách trên 
phạm vi toàn cầu.
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Cải thiện tích cực về minh bạch ngân sách 
kể từ kỳ khảo sát OBS 2008
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Đánh giá OBS
Số lượng quốc gia

trong cả hai vòng

Thay đổi điểm số trung 

bình toàn cầu

OBS 2008  OBS 2010 77 +3

OBS 2010  OBS 2012 93 +2

OBS 2012  OBS 2015 100 +3

OBS 2015  OBS 2017 102 -2

OBS 2017  OBS 2019 115 +3



Điểm minh bạch

ngân sách trung

bình toàn cầu

(117 quốc gia) 

45/100

Bản đồ minh bạch ngân

sách trong OBS 2019

Đầy đủ (81-100)

Tương đối (61-80)

Hạn chế (41-60)

Tối thiểu (21-40)

Ít hoặc không (0-20)



Có thể đạt tiến độ nhanh hơn

Những cải thiện nhanh chóng ở một số quốc gia chứng 
tỏ rằng các quốc gia có thể cải thiện về công khai ngân
sách trong thời gian ngắn nếu quốc gia có cam kết.
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Ba khu vực có tiến bộ nổi bật
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Các thực hành tốt có tiến bộ bền vững

Indonesia: 

• Ra mắt Cổng thông tin ngân sách nhà nước

• Tài liệu ngân sách về các chương trình chi tiết hơn

Cộng hoà Kyrgyz: 

• Kế hoạch hành động về minh bạch tài chính được đưa ra 
vào năm 2017

• Báo cáo tốt hơn về vay và nợ
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Sáng kiến về sự tham gia của công chúng

Có ít quốc gia hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho công
chúng tham gia vào quá trình ngân sách.

Tuy nhiên, các sáng kiến và thực hành mới ở một số quốc
gia cho thấy chính phủ có thể khởi xướng và tăng cường cơ 
chế tham gia của công chúng.
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Các hình thức về sự tham gia của công
chúng vào quá trình ngân sách
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Mexico: Chính phủ đã thiết lập một cơ chế gọi là Social 

Comptrollers (Giám sát xã hội): Các chương trình được giám sát 

bởi ủy ban của những người thụ hưởng.

Cộng hòa Kyrgyz: Bộ Tài chính công khai tài liệu trước các 

phiên điều trần công khai.

Philippines: Ủy ban Kiểm toán trực tiếp mời người thụ 

hưởng chương trình tham gia trong các cuộc điều tra kiểm

toán



Cần có sự giám sát mạnh mẽ hơn để đảm 
bảo ngân sách được thực hiện đầy đủ

Cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng quy
trình ngân sách, trong đó có vai trò giám sát việc
thực hiện ngân sách.
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Giám sát của cơ quan lập pháp có xu hướng yếu hơn
trong quá trình thực hiện ngân sách và kiểm toán
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Qúa trình ngân sách

Xây dựng

Phê duyệt

Thực hiện

Kiểm toán

Điểm trung bình câu hỏi theo quá trình ngân sách



Công khai minh bạch ngân sách có thể đạt được những
tiến bộ nhanh chóng nhưng đòi hỏi các bên liên quan
đồng long với một cam kết và chương trình chung.

Chúng tôi kêu gọi các Chính phủ phối hợp với các bên 
liên quan và cùng nhau hoàn thành bốn mục tiêu đầy 
tham vọng, nhưng có thể đạt được, trong năm tới.
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Hành động về công khai ngân sách

 Cung cấp đầy đủ thông tin ngân sách

 Tăng cường sự tham gia của công chúng trong các
quá trình ngân sách

 Tăng cường theo dõi và giám sát việc thực hiện ngân 
sách

 Cải thiện bền vững về công khai ngân sách

16



Q&A

Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

Để biết thêm thông tin:

https://www.internationalbudget.org/open-
budget-survey

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey

