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Ngày 1 và ngày 8 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cùng với Viện
nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) chính thức công bố Chỉ số Công khai ngân sách
quốc gia (OBI) của Việt Nam, Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI)
và chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) cho năm 2019.
Kết quả các chỉ số OBI, MOBI và POBI 2019 cho thấy Việt Nam đã đạt được những tiến bộ
về minh bạch ngân sách cấp quốc gia, cấp bộ ngành và cấp tỉnh. Chính phủ, Bộ Tài chính
và các địa phương đã nỗ lực thực hiện các cam kết công khai thông tin về quản lý và sử
dụng nguồn lực công để người dân có thể tham gia thảo luận về ngân sách với những cải
cách về pháp luật và thể chế quản trị ngân sách theo hướng minh bạch hơn.
Ở cấp quốc gia, Việt Nam có sự cải thiện ở cả 3 trụ cột: minh bạch, sự tham gia và giám sát
ngân sách trong khảo sát OBS 2019. Cụ thể, điểm xếp hạng của trụ cột công khai ngân sách
(OBI) đã tăng mạnh đạt 38/100 điểm, tăng 23 điểm so với kỳ đánh giá 2017, tăng 14 bậc
xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách, đưa Việt Nam lên vị trí 77/117 nước. Việt Nam
đã thực hiện công bố 7 trong 8 tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai. Điểm trung
bình về sự tham gia của Việt Nam đạt 11 điểm, tăng 4 điểm so với kỳ khảo sát OBS 2017.
Việt Nam là 1 trong số 30 nước có xếp hạng đầy đủ về vai trò giám sát của Quốc hội và
Kiểm toán nhà nước trong giám sát ngân sách nhà nước, với điểm xếp hạng chung là 74/100
điểm, tăng 2 điểm so với kỳ khảo sát 2017.
Ở cấp trung ương, điểm số trung bình về công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung
ương (MOBI) 2019 đạt 21,2 điểm quy đổi xếp hạng, tăng 10,2 điểm so với năm 2018. Trong
số 44 Bộ, cơ quan Trung ương tham gia khảo sát MOBI 2019, có 1 đợn vị đạt mức công
khai tương đối, 8 đơn vị đạt mức công khai chưa đầy đủ thông tin về ngân sách.
Ở cấp địa phương, điểm số trung bình về công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019 đạt 65.55
điểm trên tổng số 100 điểm, cao hơn so với chỉ số trung bình đối với POBI 2018 là 51 điểm
và POBI 2017 là 30.5 điểm. Điều này cho thấy mức độ công khai ngân sách nhà nước của
63 tỉnh/thành phố năm 2019 đã cải thiện hơn so với năm 2017 và 2018. Năm 2019, có 24
tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước, trong khi năm 2018 chỉ có có 6 tỉnh
công khai đầy đủ các thông tin này.
Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực về mức độ công khai ngân sách
các cấp tại Việt Nam. Để tăng cường công khai minh bạch ngân sách trong thời gian tới,
Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh thành cần có những cam kết cải thiện
bền vững, lộ trình dài hơi và thực chất, trong đó Chính phủ và Bộ Tài chính cần tiếp tục thực
hiện các cải cách về pháp luật và thể chế trong quản trị ngân sách nhà nước. Đối với Bộ Tài
chính, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:
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Việt Nam đã thực hiện công bố 7 trong 8 tài liệu ngân sách chủ chốt cần
được công khai, tuy nhiên các tài liệu được công khai lại chưa đầy đủ thông
tin theo như yêu cầu của OBS. Việt Nam cũng thiếu cơ chế chính thức để
tạo cơ hội cho người dân được tham gia vào chu trình ngân sách.
Bộ Tài chính nên ưu tiên thực hiện các hành động sau đây để cải thiện công
khai minh bạch ngân sách của Việt Nam1:
• Cần xây dựng và công bố kịp thời Báo cáo ngân sách giữa kỳ (6 tháng) theo
thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế của OBS, bao gồm dự báo kết quả cho cả năm
tài chính về các khoản thu, chi và nợ.
• Dự toán ngân sách trình Quốc hội cần bổ sung thêm các thông tin chi tiết như
kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm trước (ít nhất hai năm trước năm
ngân sách hiện tại), dự báo kinh tế vĩ mô hoàn chỉnh và thông tin về những rủi
ro tài chính như quỹ ngoài ngân sách, nợ tiềm tàng, tài sản tài chính và phi tài
chính của Chính phủ
• Cần xây dựng và công khai báo cáo tài chính của Chính phủ2. Báo cáo tài
chính của Chính phủ có thể là một nội dung của Báo cáo tình hình thực hiện
ngân sách cuối năm hoặc là một báo cáo riêng.
• Cải thiện tính đầy đủ và toàn diện của Tài liệu Định hướng xây dựng ngân
sách bằng cách bổ sung thông tin về khoản vay và nợ dự kiến cho năm sau.
• Xây dựng cơ chế chính thức để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của người dân
vào quy trình ngân sách.

Hướng dẫn chi tiết về cải thiện kết quả của từng câu hỏi của khảo sát OBS vui lòng xem trong tài liệu gửi kèm.
Lần đầu tiên, Bộ Tài chính đã xây dựng Báo cáo tài chính năm 2019 của Chính phủ theo Nghị định số
25/2017/NĐ-CP. Báo cáo đã được công bố lần đầu tiên vào năm 2020, nhưng chưa công khai trên website của
Bộ.
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Kết quả khảo sát MOBI 2019 cho thấy chưa có sự cải thiện rõ rệt về mức
độ công khai tài liệu ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương qua hai
kỳ khảo sát MOBI 2018 và 2019. Có 20 Bộ, cơ quan Trung ương không
công khai bất kỳ một tài liệu nào tại thời điểm khảo sát (tương đương với
45.45%). Trong số 44 Bộ, cơ quan trung ương, có 18 đơn vị công khai Dự
toán ngân sách năm 2020 (chiếm 40.91%), 17 đơn vị công khai Quyết toán
ngân sách năm 2018 (chiếm 38.64%), có 8, 10, 7 và 8 đơn vị công khai báo
cáo tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm
2019.
Để các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện công khai ngân sách tốt hơn
theo đúng quy định, chúng tôi khuyến nghị Bộ Tài chính:
• Có hướng dẫn cụ thể hơn về thời hạn công khai một số loại tài liệu ngân
sách của các Bộ, cơ quan Trung ương như Dự toán ngân sách nhà nước,
Quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách
năm như quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
• Tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại các thông tin và định dạng tài liệu cần công
khai. Làm rõ hướng dẫn về định dạng tài liệu được công khai tại Thông tư
90/2018/TT-BTC.
• Chủ động truyền thông rõ ràng về việc công khai các thông tin về ngân sách
và quá trình xây dựng ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương để người
dân có thể theo dõi thông tin và tham gia trong quá trình ngân sách. Điều
này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách cấp Trung
ương.
• Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay hướng dẫn thực hiện
công khai ngân sách cho các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản
như quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 61/2017/TT-BTC để
các Bộ, cơ quan Trung ương công khai kịp thời các thông tin này.
• Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ và Quốc hội về việc sử dụng chỉ số
MOBI làm căn cứ để phân bổ ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương
năm sau.
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Kết quả POBI 2019 cho thấy còn nhiều tỉnh công khai các tài liệu ngân sách
chậm hơn so với quy định. Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh là tài liệu
được công khai kịp thời nhất trong số các tài liệu khảo sát POBI 2019,
nhưng cũng chỉ có 40 tỉnh (63.49 %) công khai kịp thời tài liệu này.
Kết quả POBI 2019 cũng cho thấy, Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình
HĐND tỉnh, Dự toán ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh quyết định và Báo
cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh trong năm được công khai thiếu các
bảng biểu và nội dung của các bảng biểu theo hướng dẫn của Thông tư
343/2016/TT-BTC.
Nhằm củng cố và cải thiện mức độ công khai ngân sách của 63 tỉnh, thành
phố, Bộ Tài chính cần tăng cường giám sát và đôn đốc việc thực hiện công
khai ngân sách của UBND cấp tỉnh và Sở Tài chính. Cụ thể:
• Đôn đốc các tỉnh thực hiện công khai kịp thời và đầy đủ các bảng biểu, nội
dung của các bảng biểu quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Thông
tư 343/2016/TT-BTC;
• Có hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin để các tỉnh lập dự toán ngân sách
chính xác, tin cậy hơn khi thực hiện thực tế.
• Yêu cầu các Sở Tài chính phản hồi kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin
qua địa chỉ email được công khai trên cổng thông tin/ trang tin điện tử của của
Sở.
• Đề xuất với Chính phủ và Quốc hội về việc sử dụng chỉ số POBI làm căn cứ
để phân bổ ngân sách của các tỉnh năm sau.
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TS. Ngô Thị Minh Hương- Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
Địa chỉ: Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
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Điện thoại: (84 914 864 083) hoặc (84 24) 3538 0100
Website: http://www.cdivietnam.org

“Khuyến nghị Thúc đẩy công khai ngân sách tại Việt Nam năm 2019” do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)
thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý
ngân sách nhà nước” do tổ chức Oxfam Việt Nam tài trợ. Nội dung của Báo cáo này không phản ánh quan điểm
của tổ chức Oxfam Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.

