
KẾT QUẢ CHỈ SỐ 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 2019

Kết quả của Việt Nam

T.S. Ngô Thị Minh Hương

Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)



38/100

Minh bạch ngân sách

11/100 

Sự tham gia của công chúng

74/100 
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Việt Nam đang ở đâu trong xếp hạng
Công khai ngân sách?



TRỤ CỘT 1: 
MINH BẠCH NGÂN SÁCH



Thay đổi về mức độ công khai ngân sách của Việt Nam 
Giai đoạn 2010-2019



Minh bạch ngân sách của Việt Nam so với các quốc
gia trong khu vực



Công khai tài liệu ngân sách tại Việt Nam 
Giai đoạn 2010-2019



• Công khai Dự thảo dự toán ngân sách trình
Quốc hội

• Công khai kịp thời Báo cáo Kiểm toán và Ngân 
sách công dân

• Nội dung thông tin trong các báo cáo quý đầy
đủ hơn

Những thay đổi tích cực



• Xây dựng và công bố kịp thời Báo cáo ngân
sách giữa kỳ

• Bổ sung thêm các thông tin chi tiết trong Dự
thảo dự toán ngân sách trình Quốc hội, Báo
cáo ngân sách cuối năm, và Định hướng xây
dựng ngân sách

Khuyến nghị



TRỤ CỘT 2: 
SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG



Sự tham gia của công chúng:
Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực



Cơ hội tham gia của công chúng trong quy trình ngân sách



• Bộ Tài chính: Thí điểm các cơ chế để công chúng
tham gia vào quy trình lập ngân sách và giám sát
ngân sách; chủ động gắn kết và tham vấn các
cộng đồng yếu thế

• Quốc hội: Cho phép các nhân hoặc tổ chức xã hội
tham gia các phiên điều trần về Dự thảo dự toán
ngân sách và các phiên điều trần về Báo cáo kiểm
toán

• Kiểm toán nhà nước: Xây dựng cơ chế chính thức
để công chúng tham gia xây dựng chương trình
và đóng góp ý kiến trong các cuộc kiểm toán

Khuyến nghị



TRỤ CỘT 3: 
GIÁM SÁT NGÂN SÁCH



Xếp hạng về trụ cột giám sát



• Với giám sát của Quốc hội: Cần có 01 ủy ban 
độc lập của cơ quan lập pháp giám sát việc
thực hiện ngân sách trong năm và công khai
kết quả trên website; 01 ủy ban độc lập thẩm
định báo cáo kiểm toán và công khai kết quả
trên website

• Với giám sát của Kiểm toán nhà nước: Đảm
bảo quy trình kiểm toán phải được xem xét
bởi một cơ quan độc lập

Khuyến nghị
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