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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hoạt động quản lý nhà nước, cùng với sự phát triển kinh
tế – xã hội, với yêu cầu can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị
trường nhằm bảo đảm các mục tiêu hiệu quả, ổn định và công bằng,
việc phân cấp quản lý nhà nước là một nội dung quan trọng nhằm
bảo đảm sự tham gia của các cấp chính quyền vào thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của Nhà nước một cách hiệu quả nhất. Trên phương
diện lý thuyết cũng như tổng kết thực tiễn, phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước đã được thừa nhận là phương thức quan trọng để nâng
cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.
Trong giai đoạn 2011-2015 việc phân cấp quản lý ngân sách tại
Tỉnh Quảng Nam nói chung và tại các huyện thị, thành phố trực
thuộc nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài những thành tựu
đạt được việc phân cấp ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực
thuộc vẫn còn tồn tại những bất cập. Điều này cho thấy cần phải có
đánh giá một cách khách quan toàn diện thực trạng phân cấp quản lý
ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Nam
trong thời gian vừa qua, chỉ ra những tồn tại để có được những giải
pháp đúng đắn để thực hiện phân cấp quản lý ngân sách là một đòi
hỏi cấp thiết.
Ngoài ra sự ra đời của Luật Ngân sách năm 2015 áp dụng từ
ngày 01/01/2017 thay thế cho Luật Ngân sách năm 2002 cũng đặt ra
vấn đề cần phải nghiên cứu lại và định hướng trong giai đoạn tiếp
theo việc hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nói chung và phân
cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh
Quảng Nam nói riêng để đảm bảo việc phân cấp quản lý ngân sách
hiệu quả hơn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở ở
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tỉnh Quảng Nam giai đoạn tới.
Xuất phát từ những cấp thiết trên, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện
phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực
thuộc tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát đánh giá phân cấp
quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. Từ đó, đề
xuất các quan điểm, các phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn
thiện phân cấp quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn
2017-2020.
Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu của đề tài, đề tài phải trả lời
được những câu hỏi nghiên cứu sau:
- Phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực
thuộc tỉnh Quảng Nam được thể hiện như thế nào. Từ đó so sánh quy
mô, định mức phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh
và ngân sách huyện trong giai đoạn 2011-2015 để thấy được việc
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho địa phương trên địa bàn đã
hợp lý chưa?
- Quy trình thực hiện việc phân cấp còn vướng mắc, bất cập gì
giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam?
- Khuyến nghị hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các
huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20172020 là gì? Phương hướng để thực hiện khuyến nghị đề ra?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là việc phân cấp quản lý ngân sách nhà
nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện tỉnh Quảng Nam, xuyên suốt từ cấp
Tỉnh đến cấp huyện (từ HĐND cấp tỉnh đến UBND cấp huyện).
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b. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là nghiên cứu tình hình phân cấp quản lý
ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2011 – 2015. Luận văn tập trung nghiên cứu ba vấn đề cơ
bản về phân cấp quản lý ngân sách, cụ thể là những nội dung như
sau:
- Phân cấp thẩm quyền ban hành định mức ngân sách cấp Tỉnh.
- Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.
- Phân cấp quản lý quy trình ngân sách cấp
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh;
phương pháp dự báo; phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần
nội dung của luận văn có 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân cấp ngân sách nhà nước.
Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện
thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015.
Chương 3: Quan điểm, phương hướng và khuyến nghị nhằm
hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố
trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020.
6. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Việc nghiên cứu phân cấp quản lý ngân sách trong những năm
gần đây có một số công trình nghiên cứu như sau:
- Luận văn thạc sĩ “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp” của tác giả
Nguyễn Viết Nhãn, Đại học Đà Nẵng năm 2013;
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- Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh
Quảng Nam” của tác giả Tạ Xuân Quan, Đại học Đà Nẵng năm
2011;
- Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác phân bố ngân sách nhà
nước tại tỉnh Quảng Bình” của tác giả Bùi Mạnh Cường, Đại học Đà
Nẵng năm 2012;
- Luận văn thạc sĩ “Tăng cường kiểm soát chi NSNN đối với các
đơn vị sự nghiệp có thu do kho bạc nhà nước Đà Nẵng thực hiện”
của tác giả Phan Xuân Tường, Đại học Đà Nẵng tháng 2012;
- Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách
nhà nước tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” của tác giả Lê
Thị Lan Hương, Đại học Đà Nẵng tháng 03/2017;
- Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện phân cấp nhiệm vụ chi NSNN
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007- 2010” của tác giả Ngô Thị Bích
Ngọc, Đại học Đà Nẵng năm 2012;
- Bài báo “Phân cấp chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam” của TS. Sử Đình Thành, TS. Mai Đình Lâm được đăng trên
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 263 năm 2013.
- Bài báo “Bàn về phân cấp ngân sách tại Việt Nam” của TS. Vũ
Như Thăng và ThS. Lê Thị Mai Liên được đăng trên Tạp chí Tài
chính số 5 -2013....
Trong 3 năm gần đây không có bài báo, luận văn, đề tài khoa
học nào bàn luận trực tiếp về vấn đề phân cấp quản lý ngân sách cho
các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20112015. Chỉ có một số bài báo của tỉnh, nhưng chưa đi sâu nghiên cứu
một cách cụ thể nội dung nói trên. Điều đó cho thấy việc nghiên cứu
đề tài này là vấn đề mới đang đặt ra, vừa khó khăn, đòi hỏi phải
nghiên cứu những điều kiện đặc thù của tỉnh để quản lý ngân sách có
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hiệu quả hơn.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
1.1. NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
1.1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nƣớc
“Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà
nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được
thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm
vụ của Nhà nước.”
1.1.2. Bản chất của Ngân sách nhà nƣớc
1.1.3. Chức năng của Ngân sách nhà nƣớc
1.1.4. Vai trò của ngân sách nhà nƣớc trong nền kinh tế
a. Huy động các nguồn lực tài chính
b. Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
1.1.5. Hệ thống ngân sách nhà nƣớc
- Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là
ngân sách tỉnh);
- Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là
ngân sách huyện);
- Ngân sách các xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp
xã).
1.2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG VÀ
ĐỊA PHƢƠNG
1.2.1. Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách
Luật Ngân sách nhà nước 2002 không quy định rõ khái niệm
Phân cấp quản lý ngân sách. Tuy nhiên Luật ngân sách nhà nước
2015 đã quy định rõ ở điều 4, chương 1 “Phân cấp quản lý ngân
sách là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính
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quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân
sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội”
1.2.2. Sự cần thiết của phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc
1.2.3. Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc
1.2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân cấp quản lý ngân sách
nhà nƣớc
 Bối cảnh và xu thế phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
 Tính chất cung cấp hàng hoá công cộng
 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của các cấp chính quyền
ở địa phương
 Mức độ phân cấp về quản lý hành chính – kinh tế – xã hội
giữa các cấp chính quyền
1.2.5. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách trung ƣơng và
địa phƣơng
a. Thẩm quyền ban hành định mức phân bổ ngân sách
Theo Luật ngân sách nhà nước 2002 thẩm quyền quyết định
định mức phân bổ ngân sách được quy định như sau:
Đối với định mức phân bổ ngân sách: Thủ tướng chính phủ
quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn cứ xây dựng dự
toán, phân bổ ngân sách cho các bộ, các địa phương. Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh căn cứ vào định mức phân bổ ngân sách do Thủ tướng
chính phủ ban hành, khả năng tài chính – ngân sách và đặc điểm tình
hình tại địa phương, quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn
cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ở địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ tài chính việc ban hành các
chế độ thu, chi ngân sách ở địa phương để tổng hợp và giám sát thực
hiện.
b. Phân cấp về các khoản thu ngân sách nhà nước:
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Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 quy định rõ các khoản thu
NSNN bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; toàn bộ các
khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực
hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ;
các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công
lập và DNNN thực hiện nộp NSNN theo quy định của pháp luật; các
khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức,
cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa
phương…
Theo phân loại thống kê của liên hiệp quốc, thu ngân sách nhà
nước gồm hai loại:
- Các khoản thu từ thuế, trong đó chia ra thuế trực thu và thuế
gián thu.
- Các khoản thu ngoài thuế như phí, lệ phí và các khoản thu từ
hoạt động kinh tế của Nhà nước và các khoản chuyển giao vào ngân
sách nhà nước khác.
c. Phân cấp về các khoản chi ngân sách nhà nước
Chi ngân sách nhà nước là số tiền mà Nhà nước chi từ quỹ ngân
sách để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình. Có nhiều cách
để xác định cơ cấu chi ngân sách nhà nước.
Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước
nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực
hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước,
gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác
theo quy định của pháp luật. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ

8
bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương
trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương
trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
d. Phân cấp về quy trình ngân sách
* Phân cấp trong lập và phân bổ dự toán ngân sách:
Đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, cơ quan Tài
chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Kế hoạch và đầu tư tổ chức thảo
luận với UBND cấp dưới trực tiếp, một số cơ quan đơn vị cùng cấp
về dự toán ngân sách. Trong những năm tiếp theo của thời kỳ ổn
định, cơ quan tài chính cấp trên chỉ làm việc khi UBND cấp dưới đề
nghị.
* Phân cấp trong chấp hành ngân sách địa phương:
Sau khi Hội đồng nhân dân thông qua ngân sách địa phương, uỷ
ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngân sách.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ và
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc cấp hành ngân sách địa phương.
Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm giám sát Uỷ ban nhân
dân và các cơ quan trong việc chấp hành ngân sách địa phương.
* Phân cấp trong quyết toán ngân sách địa phương:
Ngân sách địa phương cũng như ngân sách nhà nước nói chung
được quyết toán theo nguyên tắc từ cơ sở và thống nhất theo mục lục
ngân sách. Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết toán ngân sách địa
phương và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phê chuẩn.
1.2.6. Các tiêu chí đánh giá kết quả phân cấp quản lý ngân
sách
- Phân cấp việc ban hành định mức phân bổ ngân sách phù hợp,
đảm bảo công bằng xã hội.
- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng địa phương phù
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hợp với đặc điểm tình hình và phương hướng phát triển kinh tế của
địa phương, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế nhà nước
giao.
- Phân cấp quản lý quy trình ngân sách đúng thẩm quyền từng
cấp, đảm bảo chức năng, vai trò của từng cơ quan chức năng; việc
nộp dự toán, báo cáo quyết toán đúng thời hạn, đúng thực tế; việc
chấp hành dự toán được đảm bảo.
1.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH
1.3.1. Kinh nghiệm từ một số nƣớc khác trên thế giới
a. Phân cấp quản lý ngân sách ở Nhật
b. Phân cấp quản lý ngân sách ở Malaysia
1.3.2. Kinh nghiệm từ một số tỉnh thành khác tại Việt Nam
a. Tỉnh Lâm Đồng
b. Tỉnh Tiền Giang
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CHO
CÁC HUYỆN THỊ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH
QUẢNG NAM
2.1.1. Vị trí địa lý của tỉnh
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các
huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam (2011-2015)
2.2. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CHO
CÁC HUYỆN THỊ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015
2.2.1. Đặc điểm tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân
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sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
(2011 - 2015)
Chủ trương phân cấp đã trao quyền nhiều hơn cho chính quyền
cấp huyện, tạo điều kiện cho việc điều hành ngân sách ba cấp chủ
động và linh hoạt hơn. Đồng thời phân định rõ hơn về quyền hạn và
trách nhiệm của các cấp chính quyền trong quản lý ngân sách, thông
qua việc xác định rõ nhiệm vụ thu và trách nhiệm chi.
Việc xác định tỷ lệ điều tiết và bổ sung ngân sách ổn định trong
vòng 5 năm trong công tác xây dựng phân cấp dự toán ngân sách đã
tạo sự chủ động cho chính quyền các cấp trong việc điều hành ngân
sách cấp mình theo hướng quan tâm đối với công tác thu, chủ động
khai thác đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu nhằm tăng thu một cách
bền vững.
2.2.2. Phân cấp thẩm quyền ban hành định mức phân bổ
ngân sách
a. Định mức phân bổ ngân sách nhà nước
Căn cứ vào quyết định 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của
Thủ tướng chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam đã ban hành quyết định số 32 /2010/QĐ-UBND ngày
10/12/2010 về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm
2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước.
Các loại định mức phân bổ ngân sách được điều chỉnh theo hệ số
tuỳ thuộc vào bốn nhóm vùng: đô thị; đồng bằng; núi thấp, xã nghèo
bãi ngang và núi cao, hải đảo. Theo đó, các vùng khó khăn được ưu
tiên phân bổ ngân sách cao hơn. Có một số lĩnh vực áp dụng tiêu chí
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phân bổ chung còn có tiêu chí bổ sung để giải quyết các nhu cầu
khác, đảm bảo sự công bằng trong lĩnh vực phân bổ.
b. Chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách
Ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ,
Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành, trên cơ sở
nguồn do ngân sách địa phương tự đảm bảo, Hội đồng nhân dân dân
tỉnh đã ban hành một số quyết định chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi
tiêu ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù của địa
phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
c. Nhận xét về phân cấp ban hành các chế độ, tiêu chuẩn định
mức chi tiêu
2.2.3. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách
Căn cứ theo nghị quyết 167/2010/NQ-HDND ngày 7/12/2010 và
nghị quyết sửa đổi 93/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013, phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các địa phương cụ thể như sau :
a. Về phân cấp nguồn thu
- Phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
+ Các khoản thu 100% của ngân sách các cấp:
+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân
sách: Phân chia 3 nhóm cấp huyện:
Nhóm 1: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Phước Sơn.
Nhóm 2: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh.
Nhóm 3: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My,
Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn.
b. Phân cấp nhiệm vụ chi
- Về phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản:
Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc sở Kế
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hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án, phê duyệt đấu thầu, chỉ định thầu
các dự án có tống mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, ủy quyền giám đốc sở
Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành có tổng
mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng. Phân cấp cho ngân sách cấp huyện quyết
định đầu tư, phê duyệt đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành gắn liền với phân cấp quản lý qua ngân sách
cấp huyện có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.
- Về phân cấp chi thường xuyên:
Để trang trải chi thường xuyên các địa phương lấy từ nguồn thu
địa phương được hưởng 100%, thu từ nguồn phân chia theo tỷ lệ
điều tiết và một phần bổ sung cân đối hoặc bổ sung mục tiêu từ cấp
trên.
2.2.4 Phân cấp quy trình ngân sách
Quy trình NSNN bao gồm lập, chấp hành và quyết toán ngân
sách địa phương
a. Lập, xét duyệt và phê chuẩn ngân sách địa phương
Hàng năm vào quý II, UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ vào chỉ
thị của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và định
hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương giao cho Sở tài chính
hướng dẫn cụ thể các ngành, các huyện trong tỉnh lập kế hoạch ngân
sách trong phạm vi được giao.
Các ngành, UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các
ngành và UBND các xã lập dự toán thu, chi ngân sách và gửi lên
theo từng cấp, Sở tài chính tổng hợp thành ngân sách tỉnh.
b. Chấp hành ngân sách địa phương
Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước cấp trên và Hội
đồng nhân dân cấp mình về việc chấp hành ngân sách. Trong quá
trình chấp hành ngân sách, Sở tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn,
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kiểm tra việc chấp hành dự toán ngân sách địa phương. Kho bạc nhà
nước quản lý thu, chi quỹ ngân sách địa phương; Thủ trưởng các đơn
vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm chấp hành nhiệm vụ chi của đơn vị
dự toán.
c. Quyết toán ngân sách địa phương
Các đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) lập quyết
toán gởi lên đơn vị dự toán cấp I. Các đơn vị dự toán cấp I xét duyệt
quyết toán của các đơn vị trực thuộc và lập quyết toán của cấp mình
gởi cơ quan tài chính và uỷ ban nhân dân cùng cấp. Các cấp ngân
sách bên dưới xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán và lập quyết
toán của cấp mình gởi lên cơ quan tài chính cấp trên. Uỷ ban nhân
dân tỉnh xem xét quyết toán ngân sách địa phương và trình Hội đồng
nhân dân tỉnh quyết định phê chuẩn. Hội đồng nhân dân tỉnh phê
chuẩn quyết toán chậm nhất 12 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc
và quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng
nhân dân cấp dưới chậm nhất không quá 6 tháng khi năm ngân sách
kết thúc.
d. Nhận xét về phân cấp quy trình ngân sách
2.2.5. Kết quả phân cấp quản lý ngân sách giai đoạn 20112015
a) Phân cấp việc ban hành định mức phân bổ ngân sách
- Định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 ban hành
kèm theo Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND
tỉnh Quảng Nam cơ bản đã đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối
ngân sách tỉnh và ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố.
- Hệ thống định mức: tiêu chí phân bổ cụ thể, rõ ràng, đơn giản
và đảm bảo tính công bằng, hợp lý giữa các địa phương, đơn vị; tăng
tính công khai, minh bạch của ngân sách nhà nước; khắc phục tình
trạng “xin - cho” trong công tác quản lý ngân sách; ưu tiên đối với
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vùng cao - hải đảo, miền núi và vùng đồng bào dân tộc có nhiều khó
khăn, vùng sâu; đồng thời có cơ chế khuyến khích đối với các vùng
kinh tế trọng điểm; cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản
lý, điều hành ngân sách trong thời gian qua.
- Định mức chi thường xuyên tại Quyết định 32 chưa đảm bảo
nguồn lực để thực hiện các nhiệm chi thường xuyên đặc thù, các
chính sách ban hành sau năm 2010. Định mức phân bổ ở một số
ngành, lĩnh vực chưa hợp lý.
b) Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi
Kết quả phân cấp nguồn thu

Biểu đồ 2.1: Tổng hợp số thu ngân sách các cấp tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2011-2015
Giai đoạn 2011-2015 tổng thu ngân sách huyện, thành phố trực
thuộc tỉnh Quảng Nam đạt 38.628,811 tỷ đồng vượt so với dự toán
Hội đồng nhân dân tỉnh giao 73,19%. Điều này cho thấy việc phân
cấp nguồn thu đã có hiệu quả qua các năm.
Kết quả phân cấp nhiệm vụ chi
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Biểu đồ 2.2: Tổng hợp số chi ngân sách các cấp tại tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2011- 2015
Giai đoạn 2012-2015 tổng chi ngân sách địa phương 62.088,418
tỷ đồng vượt 39,31% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Số
chi ngân sách cấp huyện ngày càng tăng chiếm tỷ trọng cao trong
tổng chi ngân sách địa phương. Điều này cho thấy sự phân cấp ngân
sách cho các huyện thị hay là vai trò của các huyện thị đã được ngân
cao. Tuy nhiên số quyết toán thường cao hơn nhiều so với dự toán.
Việc chấp hành dự toán đầu năm không đảm bảo.
c) Phân cấp quản lý quy trình ngân sách
Theo kết quả phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi như trên cho
thấy việc chấp hành ngân sách chưa được đảm bảo. Số quyết toán
luôn cao hơn số dự toán.
Vai trò của HĐND cấp tỉnh chưa thực sự hiệu quả khi chỉ được
ban hành một số định mức đặc thù của địa phương, còn các chế độ
chi tiêu khác hoàn toàn gần như phụ thuộc vào ý kiến các cơ quan
cấp trên.
Việc thực hiện gửi dự toán, báo cáo quyết toán hằng năm của
các huyện thị luôn trễ thời hạn do đặc điểm từng địa phương. Do quy
định thời gian, các huyện thường nộp báo cáo không sát số thực tế.
2.3. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG PHÂN CẤP QUẢN
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LÝ NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN THỊ, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG NAM
Bối cảnh và xu thế phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Quảng Nam tập trung phát triển các
ngành kinh tế mũi nhọn về công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên so với
yêu cầu của sự phát triển một cách toàn diện thì tỉnh Quảng Nam
hiện nay vẫn chưa đáp ứng, nhất là về cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi
trường sinh thái. Công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn hiệu
quả còn hạn chế, khả năng tích luỹ từ nội bộ tỉnh vẫn chưa cao, còn
phụ thuộc nhiều vào sự phân cấp của cấp trên, trình độ dân trí vẫn
còn thấp so với yêu cầu. Đội ngũ cán bộ còn thiếu, yếu năng lực
quản lý, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của các cấp chính quyền ở địa
phương
Chính quyền các cấp sẽ tiến hành thẩm định dự toán ngân sách
vào đầu thời kỳ ổn định (thông thường 5 năm). Các năm sau đó sẽ
chỉ thẩm định lại khi đơn vị cấp dưới có yêu cầu, vì vậy dự toán ngân
sách nhà nước của tỉnh chỉ là kế hoạch năm, chưa có dài hạn làm cho
kế hoạch tài chính không đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội, các dự án, công trình thường kéo dài nhiều năm nhưng kế hoạch
tài chính thường là một năm, do đó các quyết định thiếu tầm chiến
lược.
Mức độ phân cấp về quản lý hành chính – kinh tế – xã hội giữa
các cấp chính quyền
Mô hình tổ chức quản lý ngân sách ở nước ta là mô hình lồng
ghép nên xảy ra tình trạng trùng lặp thẩm quyền, trách nhiệm các
cấp. Do việc tuân theo mô hình chung của cả nước mà việc quản lý
ngân sách tỉnh cũng thực hiện theo. Việc tổ chức quản lý ngân sách
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theo mô hình lồng ghép nên việc quyết định dự toán và phê chuẩn
quyết toán của địa phương chỉ mang tính hình thức, không phát huy
được vai trò của Hội đồng nhân dân.
Một số quy định về chế độ, định mức, phân bổ ngân sách chưa
thật sự hợp lý, ảnh hưởng tới chất lượng phân cấp quản lý ở tỉnh, dẫn
tới tình trạng phát triển không đồng đều giữa các địa bàn trong tỉnh.
Cán bộ chuyên trách của Hội đồng nhân dân các cấp còn thiếu
về số lượng và yếu về chất lượng nhất là cán bộ chuyên trách về tài
chính, ngân sách.
CHƢƠNG 3
KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN
SÁCH CHO CÁC HUYỆN THỊ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
3.1. PHƢƠNG HƢỚNG CHUNG
3.1.1. Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2017-2020
Phương hướng, mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 là:
- Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13,5% trở lên.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng
công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp
- Xây dựng các cơ chế, chính sách đồng bộ, thích hợp để sử
dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Tiếp tục phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho
lao động nông thôn.
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3.1.2. Những điểm mới của Luật Ngân sách 2015 so với Luật
Ngân sách 2002
3.1.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách
cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
a. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước phải dựa vào mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Trong thời gian tới, phân cấp quản lý ngân sách phải đạt được
các mục tiêu sau:
- Đảm bảo tiềm lực tài chính đủ mạnh để điều tiết vĩ mô, thúc
đẩy tăng trương kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường,
đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
- Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành
chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng có hiệu quả ngân
sách nhà nước, góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực
sự nghiệp công; khuyến khích xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã
hội để phát triển kinh tế - xã hội.
- Tạo cơ hội cho chính quyền địa phương trong việc khai thác
nguồn thu, thực hiện phân bổ nguồn lực một cách công bằng, tạo
điều kiện cho địa phương có chính sách và sự quản lý thích hợp đến
các nguồn lực tự có của địa phương.
b. Phân cấp quản lý NSNN phải tuân thủ quy trình và hoàn
thiện nội dung từng khâu trong quy trình ngân sách
Đặt các khâu trong quy trình ngân sách đúng vị trí quan trọng
của nó chấm dứt tình trạng tùy tiện khi thực hiện các nội dung trong
chương trình.
- Hoàn chỉnh hệ thống chính sách.
- Chuẩn hóa các nguyên tắc cần thiết về chính sách ngân sách.
- Công tác quyết toán NSNN theo hướng tăng cường trách
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nhiệm các đơn vị, cơ quan, chính quyền địa phương.
c. Phân cấp quản lý NSNN theo những nguyên tắc phân cấp
quản lý trong khuôn khổ pháp lý thống nhất, phát huy hiệu quả
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các
ngành
- Tăng cường một bước tính tự chủ, xác định rõ ràng và ổn định
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các cấp chính
quyền trong liên quan đến thu, chi ngân sách trên cơ sở quản lý
thống nhất, có hiệu quả NSNN.
- NSNN được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung, dân
chủ, công khai, có phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các
ngành, các cấp.
- Củng cố và tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia trên cơ sở
củng cố tiềm lực tài chính Nhà nước trung ương và tiềm lực tài chính
của mỗi cấp chính quyền địa phương.
- Tăng cường tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát
của các cấp, các ngành, các đối tượng có liên quan trong huy động và
sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước.
3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN THỊ, THÀNH PHỐ TRỰC
THUỘC TỈNH QUẢNG NAM
3.2.1. Hoàn thiện phân cấp thẩm quyền quyết định định mức
phân bổ
Tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của HĐND địa phương:
HĐND quyết định dự toán thu chi ngân sách theo Luật Ngân
sách và phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong mỗi cấp
quản lý ngân sách. Ngoài ra còn quyết định tổng số thu chi ngân sách
trên địa bàn và phê chuẩn quyết toán NSĐP, ban hành một số chế độ
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thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp của nội dung theo quy
định của pháp luật.
3.2.2. Hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách
nhà nƣớc
- Về phân cấp nguồn thu:
Một là, cần có cơ chế để từng bước tăng sự tự chủ tài khóa cho
chính quyền cấp huyện, đặc biệt là những nguồn thu địa phương
được hưởng 100%, gắn với việc quản lý và cung ứng dịch vụ công
tại địa phương.
Hai là, điều chỉnh phương thức chia sẻ nguồn thu trong một số
sắc thuế, cụ thể là thuế TNDN và thuế GTGT.
Ba là quy định cụ thể các nguồn thu đối với từng cấp chính
quyền địa phương nhưng có cơ chế điều hòa theo chiều ngang giữa
ngân sách cấp xã, cấp huyện.
- Về phân cấp nhiệm vụ chi:
Thứ nhất là cần xác định rõ trách nhiệm trong chi tiêu ngân
sách:
Thứ hai, phân cấp nhiệm vụ chi phải gắn với nguồn thu.
Thứ ba, đơn giản tiêu chí trong việc tính toán để phân bổ vốn
đầu tư xây dựng cơ bản và phân cấp không cân xứng ở từng cấp ngân
sách.
3.2.3. Hoàn thiện phân cấp quy trình ngân sách
a. Đổi mới lập dự toán ngân sách địa phương
Thứ nhất, quy định lại thẩm quyền quyết định dự toán, phê
chuẩn, quyết toán ngân sách NSNN theo hướng Quốc hội chỉ quyết
định dự toán, phê chuẩn quyết toán NSTW và phần trợ cấp cho ngân
sách cấp dưới, HĐND các cấp địa phương quyết định dự toán và phê
chuẩn quyết toán của ngân sách cấp mình.
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Thứ hai, quy định rõ hơn và đơn giản quy trình lập dự toán
NSNN, về việc thảo luận dự toán NSĐP; giữa cấp trên, cấp dưới. Cải
tiến quy trình lập dự NSNN chỉ gồm hai cấp là NSTW và NSĐP;
việc lập dự toán các cấp NSĐP do UBND tỉnh tổ chức thực hiện.
Xóa bỏ tính lồng ghép trong hệ thống NSNN nhằm giảm bớt các
khâu, các thủ tục rườm rà, qua đó cũng khắc phục được sự thương
lượng "co kéo" giữa các cơ quan trong quá trình lập dự toán.
b. Hoàn thiện khâu chấp hành NSĐP
Trong quá trình chấp hành ngân sách, cần tạo điều kiện cho
chính quyền mỗi cấp chủ động trong điều hành ngân sách, tránh tình
trạng cấp dưới lệ thuộc vào cấp trên.
Cần hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo trong lĩnh vực tài
chính - ngân sách, đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về chấp
hành ngân sách của mỗi cấp chính quyền địa phương, để giúp cho ủy
ban nhân dân các cấp nắm dược tình hình quản lý tài chính – ngân
sách để có những quyết định kịp thời, chính xác để ngăn chặn những
hiện tượng tiêu cực làm thất thoát ngân sách nhà nước.
c. Đổi mới quyết toán NSĐP
Cần kéo dài thời gian lập, gửi và phê chuẩn báo cáo quyết toán,
để khắc phục tình trạng do quy định thời gian quá chặt chẽ, hạn hẹp
nhiều đơn vị quyết toán theo số thực cấp mà không quyết toán theo
số thực chi, dẫn đến số liệu tổng hợp quyết toán chung của tỉnh
không đảm bảo chính xác.
Thực hiện chế độ kiểm soát trước, trong và sau khi chi ngân
sách thông qua cơ chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ
quan tài chính, KBNN và cơ quan hưởng thụ ngân sách.
Kỹ thuật tổ chức hệ thống kiểm soát thu, kiểm soát chi NSNN
và thanh tra tài chính phải được tổ chức thống nhất đồng bộ, tránh
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tình trạng chống chéo trong kiểm tra, kiểm soát.
Ủy ban nhân dân các cấp cần phải có giải pháp nâng cao chất
lượng báo cáo quyết toán và rút ngắn thời gian nộp báo cáo quyết
toán cho Hội đồng nhân dân và cấp trên để các cơ quan này có đủ
thời gian và điều kiện xem xét để phê chuẩn quyết toán một cách
chính xác.
Thực hiện chế độ kiểm toán đối với báo cáo quyết toán ngân
sách trước khi trình HĐND phê duyệt.
3.2.4. Điều kiện để thực hiện khuyến nghị
a. Hoàn thiện cơ sở pháp lý
- Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi:
Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ở địa phương cho
HĐND cấp tỉnh quyết định cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo
hướng Quốc hội cần quy định cụ thể hoặc quy định nguyên tắc việc
phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với từng cấp ngân sách địa
phương.
- Về quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các tỉnh,
thành phố và quyết toán NSNN:
Khi thẩm quyền có sự thay đổi như trên thì toàn bộ quy trình lập
và quyết định dự toán ngân sách sẽ đỡ phức tạp hơn so với hiện nay
(dự toán lập từ dưới lên, quyết định từ trên xuống), nhờ đó chất
lượng dự toán được nâng cao, thời gian giao dự toán đảm bảo trước
31/12 năm trước.
- Thẩm định quyết toán ngân sách:
Thực hiện chế độ kiểm toán nhà nước bắt buộc đối với tất cả
ngân sách các cấp và phần lớn các đơn vị sử dụng ngân sách, trên cơ
sở đó nghiên cứu thực hiện nguyến tắc các cấp ngân sách (Trung
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Ương, Tỉnh, Huyện) có cơ quan kiểm toán trực thuộc HĐND của cấp
mình để thực hiện.
b. Kiện toàn tổ chức và nâng cao vai trò của HĐND, nâng cao
trình độ cán bộ quản lý ngân sách các cấp
c. Từng bước củng cố và xây dựng ngân sách xã trở thành
một cấp ngân sách hoàn chỉnh
- Đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý tài chính ngân sách xã đủ
năng lực chuyên môn, có chính sách thu hút, điều động cán bộ về xã;
quan tâm đúng mức chế độ cải cách tiền lương cho đội ngũ cán bộ,
công chức xã đảm bảo cuộc sống và an tâm công tác.
- Xây dựng những giải pháp cụ thể để ngân sách cấp xã thực
hiện triệt để Luật NSNN , tức tìm những biện pháp tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc nảy sinh khi tổ chức Ngân sách cấp xã theo
Luật NSNN.
d. Phối hợp thống nhất giữa các cấp chính quyền và các cơ
quan ban, ngành trong tỉnh về quản lý NSNN
Trước tiên phải quán triệt rộng rãi trong các cơ quan nhà nước
và nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với NSNN,
tăng cường trách nhiệm của các chủ thể kinh tế đối với NSNN.
Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và
chính quyền địa phương trong lĩnh vực ngân sách, về phân định
nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách. Mỗi cấp, mỗi ngành
có nhiệm vụ xuyên suốt nhưng có quan hệ gắn kết với nhau và không
cản trở nhau trong hoạt động NSĐP.
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KẾT LUẬN CHUNG
Với mục tiêu đặt ra, đề tài đã phân tích những vấn đề chung về
phân cấp quản lý NSNN, chỉ ra mặt còn tồn tại trong phân cấp quản
lý NSNN, để từ đó đưa ra những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm
hoàn thiện phân cấp quản lý chi NSNN nói chung và tỉnh Quảng
Nam nói riêng trong giai đoạn tới.
Luận văn đã thành công trên các điểm chủ yếu sau:
- Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về phân cấp quản lý NSNN
trong nền kinh tế thị trường.
- Đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách ở tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2011-2015. Qua đó rút ra được những thành tựu và
tồn tại cần hoàn thiện trong thưòi gian tới.
- Đề xuất quan điểm và khuyến nghị nhằm hoàn thiện phân cấp
quản lý ngân sách ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.
Tuy nhiên, do chưa có điều kiện đánh giá, khái quát đầy đủ các
vấn đề liên quan đến phân cấp quản lý ngân sách nên đề tài chưa có
điều kiện đi sâu vào phân cấp cụ thể trong nội bộ địa phương và cũng
không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Phân cấp quản lý
NSNN là một vấn đề phức tạp, vừa là chủ đề luôn gây tranh luận và
thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu lẫn giới quản lý hoạch định
chính sách. Vì vậy việc thực hiện các giải pháp này cấn tiến hành
từng bước, bảo đảm tính hiệu quả, góp phần cho quá trình cải cách
tài chính ở nước ta.

25
Khoa Quản lý chuyên ngành đã kiểm tra và xác nhận:
Tóm tắt luận văn được trình bày theo đúng quy định về hình thức và
đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng

