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Thông tin báo chí
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015
VÀ THAM VẤN Ý KIẾN XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Vào ngày 28 tháng 3 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo “Những điểm mới trong
Luật ngân sách Nhà nước 2015 và tham vấn ý kiến xây dựng nghị định hướng dẫn thi
hành” đã diễn ra. Hội thảo do Liên minh thúc đẩy minh bạch ngân sách và sự tham gia
(BTAP) bao gồm 5 tổ chức xã hội dân sự (CDI, ACDC, CECEM, CEPEW, GPAR) tổ chức với sự
tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EC) thông qua tổ chức Oxfam.
Mở đầu hội thảo là bài trình bày “Những quy định về công khai, minh bạch ngân sách trong
Luật Ngân sách 2015 và kế hoạch xây dựng các hướng dẫn thực hiện liên quan” được trình
bày bởi ông Nguyễn Minh Tân – Vụ phó Vụ TCNS, Văn phòng Quốc hội. Bài trình bày đã làm
rõ những vấn đề về công khai minh bạch (CKMB) trong Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN)
cũng như nêu lên kế hoạch xây dựng các Nghị định hướng dẫn và tiến trình xây dựng NĐ
hướng dẫn chung tới nay. Tiếp theo phần trình bày của ông Nguyễn Minh Tân, đại diện Trung
tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã trình bày Kết quả OBI2015 (Open Budget Index - Chỉ số
công khai ngân sách) và một số điểm cần chú ý về công khai minh bạch ngân sách tại Việt
Nam. Theo đó, kết quả OBI2015 của Việt Nam và phương pháp đánh giá, những định hướng
để tăng điểm OBI, Luật NSNN và những cơ hội cho Việt Nam tăng điểm OBI đã được đề cập.
Tính về mức độ minh bạch công khai ngân sách, theo xếp hạng OBI2015 với ba trụ cột, Việt
Nam có những thay đổi đáng ghi nhận. Trong kz OBI2015, đáng lưu ý trong 8 tài liệu ngân
sách chủ chốt cần được công khai, Việt Nam đã công bố 5 tài liệu, và so với kz OBI2012, công
bố thêm tài liệu Ngân sách dành cho công dân và tăng tính phức hợp của báo cáo ngân sách
trong kz (báo cáo quý). Tuy nhiên, xếp hạng của Việt Nam trong kz OBI2015 giảm chủ yếu là
do Báo cáo kiểm toán công bố chậm so với tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình đã được tiếp
nối với phần thảo luận về những điểm mà Việt Nam còn thiếu so với tiêu chuẩn quốc tế về
CKMB NS và sự tham gia (VN đang ở đâu khi so sánh với các tiêu chuẩn của quốc tế về
CKMB) và việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện nên có định hướng, nội dung thế
nào để giải quyết những thiếu hụt trên.
Sau giờ giải lao, GS.TS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
trình bày Những khuyến nghị sửa đổi dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật NSNN của Liên minh BTAP nhằm thúc đẩy công khai, minh bạch
ngân sách. Phần trình bày cũng đưa ra cụ thể các lý do Liên minh đã đưa ra các khuyến nghị
này. Phần thảo luận lấy ý kiến đóng góp cho khuyến nghị sửa đổi dự thảo NĐ cũng đã được
diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đại biểu tham dự. Liên minh BTAP sẽ tổng hợp các ý
kiến này để gửi cho các bên liên quan.
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