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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài  
Việc lập, phân bổ sử dụng có hiệu quả vốn NSNN có ý nghĩa 

hết sức quan trọng, nó tạo khuôn khổ cho việc chấp hành NSNN, 
quyết định việc thực thi ngân sách. Thông qua việc phân bổ NSNN, 
Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện việc điều chỉnh, cơ cấu 
lại nền kinh tế nhằm phát triển bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu 
tăng trưởng KT - XH của mình.  

Công tác lập, phân bổ dự toán NSĐP tại tỉnh Bình Định hiện 
nay vẫn còn những bất cập, chưa hình thành căn cứ, tiêu chí, phương 
pháp phân bổ một cách khoa học nhằm đảm bảo công bằng, minh 
bạch trong quá trình phân bổ NSNN, gắn chặt với việc triển khai thực 
hiện kế hoạch KT - XH và hiệu quả đầu ra. Hơn nữa, quy mô các 
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngày càng được mở rộng và đa dạng đòi hỏi 
tính dự báo ngày càng được nâng cao. Bình Định lại nằm trong số 
những tỉnh nghèo của cả nước, có mức thu ngân sách thấp và hàng 
năm đều nhận trợ cấp từ NSTƯ. Vì vậy việc sử dụng ngân sách sao 
cho hợp lý, công bằng, không để thiếu cũng như không để lãng phí là 
điều hết sức quan trọng và phải được thực hiện ngay từ khâu lập, 
phân bổ và giao dự toán dự toán.  

Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò và thực tế nêu trên, tôi chọn đề 
tài: “Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách 
địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định” để nghiên cứu cho luận 
văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác lập, phân bổ 

và giao dự toán ngân sách để từ đó xác định được vị trí của công tác 
lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách. 
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- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác lập, phân bổ và 
giao dự toán NSĐP tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2008 - 2012. 

- Trên cơ sở lý luận và qua nghiên cứu thực tiễn chỉ ra những 
điểm còn hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn 
công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSNN trên địa bàn tỉnh Bình 
Định.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn đối với công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP. 
- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu công tác lập, phân bổ và 

giao dự toán NSĐP tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định và phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thuộc thời kỳ ổn định ngân 
sách lần thứ 2 giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 và lần thứ 3 giai 
đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.  

4. Phương pháp nghiên cứu  
Sử dụng phương pháp tổng hợp - phân tích - so sánh, đối chiếu 

giữa thực tiễn với cơ sở lý luận về công tác lập, phân bổ và giao dự 
toán ngân sách. 

5. Kết cấu của Luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu của luận 

văn được trình bày gồm 3 chương: 
Chương 1: Lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước và lập, phân 

bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước 
Chương 2: Thực trạng của công tác lập, phân bổ và giao dự 

toán ngân sách địa phương tại tỉnh Bình Định 
Chương 3: Các biện pháp hoàn thiện công tác lập, phân bổ và 

giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ  LẬP, PHÂN BỔ VÀ  
GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước 
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự 

toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được 
thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của Nhà nước. 

1.1.2. Bản chất của ngân sách nhà nước 
NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các 

chủ thể trong phân phối tổng sản phẩm xã hội, thông qua việc tạo lập, 
sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước. 

1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước 
a. Ngân sách nhà nước đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà 

nước  
NSNN đảm bảo cho hoạt động của Nhà nước trong các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, xã hội và duy trì sự tồn tại của bộ máy.  
b. Góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế  
Nhà nước sử dụng NSNN để xây dựng cơ sở hạ tầng KT - XH, 

tác động vào cơ cấu kinh tế nhằm đảm bảo cân đối hợp lý của cơ cấu 
kinh tế và sự ổn định của chu kỳ kinh doanh. 

c. Điều tiết thị trường, ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát 
Nhà nước sử dụng NSNN can thiệp vào thị trường nhằm đảm 

bảo cân bằng cung cầu, ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát. 
d. Giải quyết các vấn đề xã hội 
NSNN là một công cụ quan trọng để điều tiết làm giảm bớt 

khoảng cách chênh lệch về thu nhập, hạn chế sự phân hóa giữa các 
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tầng lớp dân cư và góp phần vào thực hiện công bằng xã hội. 
1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của ngân sách nhà nước  
a. Nguyên tắc niên hạn 
Mỗi năm Quốc hội phải thông qua NSNN một lần, Chính phủ 

thi hành NSNN trong thời gian một năm.  
b. Nguyên tắc đơn nhất 
Toàn bộ dự toán thu, dự toán chi cần được trình bày trong một 

văn kiện duy nhất. Quốc hội chỉ xem xét và thông qua NSNN bằng 
một đạo luật duy nhất. 

c. Nguyên tắc toàn diện 
NSNN phải là một ngân sách toàn diện và bao quát. Các khoản 

thu và chi trong NSNN phải được hợp thành một tài liệu duy nhất, 
phản ảnh đầy đủ mọi chương trình tài chính của Chính phủ. 

1.1.5. Các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước  
a. Nguyên tắc thống nhất tập trung dân chủ 
Cả nước chỉ có một hệ thống ngân sách thống nhất. Thống nhất 

hệ thống báo cáo và các chỉ tiêu đánh giá trong việc thu thập và xử lý 
thông tin về NSNN; tăng quyền tự chủ của chính quyền trung ương, 
giảm can thiệp trực tiếp của trung ương đối với quản lý NSĐP. 

b. Nguyên tắc công khai, minh bạch 
Các khoản thu chi NSNN phải được quyết định bằng biểu 

quyết công khai và công bố công khai cho nhân dân biết. 
c. Nguyên tắc bảo đảm tính toàn vẹn và đầy đủ của ngân 

sách 
Mọi khoản thu chi của NSNN đều phải tập trung đầy đủ, toàn 

bộ vào NSNN. 
d. Nguyên tắc đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước  
Kế hoạch ngân sách được lập và thu, chi ngân sách phải cân 
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đối. Mọi khoản chi phải có nguồn thu bù đắp. 
1.1.6. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước  
a. Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
Là quá trình chính quyền trung ương phân giao nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phương trong 
hoạt động quản lý ngân sách. 

b. Các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước  
- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh của Nhà nước và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. 
- Đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTƯ và vị trí độc lập của 

NSĐP.  
- Đảm bảo nguyên tắc công bằng trong phân cấp NSNN. 
c. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước  
- Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chính sách, chế độ 
Ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do trung ương 

ban hành, HĐND cấp tỉnh được quyết định chế độ chi đối với một số 
nhiệm vụ có tính chất đặc thù ở địa phương.  

- Quan hệ các cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi 
NSTƯ hưởng các khoản thu tập trung quan trọng; NSĐP được 

phân cấp nguồn thu để đảm bảo chủ động thực hiện những nhiệm vụ 
được giao, gắn trực tiếp với công tác quản lý tại địa phương. 

NSTƯ chi cho các hoạt động có tính chiến lược, quan trọng 
của quốc gia và hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được thu, chi 
ngân sách. Chi NSĐP chủ yếu gắn liền với nhiệm vụ quản lý kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh do địa phương trực tiếp quản lý. 

- Quan hệ giữa các cấp về quản lý chu trình NSNN  
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1.2. NỘI DUNG LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1.2.1. Lập dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách địa 
phương 

a. Căn cứ và yêu cầu đối với lập dự toán 
* Căn cứ 
- Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức... 
- Số kiểm tra về dự toán thu, chi NSNN. 
- Kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách các 

năm trước, đặc biệt là năm báo cáo. 
* Yêu cầu 
- Đảm bảo quán triệt đầy đủ, đúng đắn các quan điểm của 

chính sách tài chính quốc gia trong từng thời kỳ. 
- Phải lập theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn kèm theo 

báo cáo thuyết minh rõ ràng cơ sở tính toán. 
- Phải bảo đảm tổng số thu thuế và phí, lệ phí lớn hơn chi 

thường xuyên; chi trả nợ, bội chi nhỏ hơn chi ĐTPT.  
b. Vai trò của khâu lập dự toán 
Có vai trò quan trọng trong quản lý NSNN. 
c. Phương pháp lập dự toán 
- Cách tiếp cận từ trên xuống: Xác định tổng các nguồn lực, 

lập sổ kiểm tra về dự toán thu, chi, thông báo số kiểm tra cho các đơn 
vị, địa phương; hướng dẫn lập ngân sách. 

- Cách tiếp cận từ dưới lên: Các đơn vị, địa phương đề xuất 
ngân sách của mình trên cơ sở các hướng dẫn của cơ quan quản lý 
cấp trên. 

- Trao đổi, đàm phán, thương lượng giữa các đơn vị, địa phương 
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với cơ quan tài chính để xác định dự toán ngân sách cuối cùng. 
d. Quy trình lập dự toán 
Giai đoạn 1: Hướng dẫn lập dự toán ngân sách và thông báo 

số kiểm tra 
Cấp trên hướng dẫn cấp dưới lập dự toán và giao số kiểm tra. 

Số kiểm tra được giao căn cứ vào định mức phân bổ và các văn bản 
hướng dẫn có liên quan. 

Giai đoạn 2: Lập và thảo luận dự toán ngân sách 
Các doanh nghiệp dự kiến số thuế và các khoản phải nộp ngân 

sách gửi cơ quan thu. 
Các đơn vị dự toán lập dự toán thu, chi ngân sách báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên để xem xét, tổng hợp và lập dự toán tổng thể 
báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp;  

Cơ quan tài chính các cấp thảo luận về dự toán với cơ quan, 
đơn vị cùng cấp và UBND, cơ quan tài chính cấp dưới (đối với năm 
đầu của thời kỳ ổn định ngân sách); cơ quan, đơn vị cấp trên thảo 
luận về dự toán với các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc trong 
quá trình lập dự toán. 

 Giai đoạn 3: Quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách  
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ra 

quyết định giao dự toán NSNN cho các bộ và cơ quan trung ương 
thuộc NSTƯ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; căn cứ 
vào nghị quyết của HĐND các cấp, UBND các cấp ra quyết định 
giao dự toán NSNN cho các đơn vị trực thuộc ngân sách cấp mình 
quản lý và ngân sách cấp dưới. 

1.2.2. Phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương 
a. Căn cứ để thực hiện 
Quyết định giao dự toán thu chi NSĐP của trung ương; nhiệm 
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vụ, mục tiêu phát triển KT - XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 
địa phương; chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức. 

b. Tiêu chí và phương pháp thực hiện 
- Tổng dự toán thu được phân bổ tối thiểu đảm bảo bằng với 

dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao hàng năm. 
- Nguồn vốn XDCB tập trung được lập và phân bổ tối thiểu 

hàng năm là 30% tổng chi cân đối NSĐP và bằng với dự toán trung 
ương giao. 

- Phân bổ chi thường xuyên theo các tiêu chí dân số, trình độ 
phát triển, đơn vị hành chính, biên chế... 

c. Quy trình phân bổ, giao dự toán 
- Sở Tài chính lập phương án phân bổ NSĐP, báo cáo UBND 

tỉnh. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định NSĐP. UBND 
giao dự toán đã được HĐND quyết định. 

- UBND cấp dưới trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán.   
- ĐVDT cấp I tổ chức phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân 

sách cho từng đơn vị trực thuộc.  
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỰ 
TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1.3.2. Thông tin 
1.3.2. Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách 
1.3.3. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng ở địa phương 
1.3.4. Mối quan hệ giữa dự toán ngân sách địa phương với 

thể chế ngân sách 
1.3.5. Chất lượng thảo luận ngân sách của Uỷ ban nhân dân 
1.3.6. Trình độ cán bộ làm công tác ngân sách 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ 

VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH 
ĐỊNH 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam trung bộ, dân số khoảng 1,6 
triệu người, bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 9 huyện với 
tổng cộng 161 xã, phường, thị trấn. 

Bình Định có quy mô kinh tế nhỏ, thu nhập bình quân đầu 
người thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm 
năng và không bền vững. Thu ngân sách trên địa bàn không đáp ứng 
được nhu cầu chi nên còn phải nhận trợ cấp từ NSTƯ. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm.  
2.2. THỰC TRẠNG VỀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

2.2.1. Phân cấp quản lý ngân sách giữa ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương 

a. Phân cấp quản lý ngân sách trong việc xây dựng hệ thống 
các chế độ quản lý và tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 

Chế độ, định mức lạc hậu, chậm được sửa đổi kịp thời. Thu  
học phí, viện phí… không bù đủ chi phí dẫn đến việc địa phương ban 
hành các văn bản trái với quy định của trung ương.     

Việc phân cấp ban hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức để 
thực hiện các chính sách của Nhà nước chưa rõ ràng giữa trung ương 
và chính quyền địa phương, nhiều quy định của trung ương khi ban 
hành thì không sát với thực tế, tính khả thi không cao. 

b. Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi  
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Hầu hết các nguồn thu NSNN trên địa bàn để lại 100% cho địa 
phương nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu chi. Phân cấp ngân sách 
giữa NSTƯ và NSĐP còn nhiều hạn chế: 

- Hệ thống định mức phân bổ ngân sách chưa hợp lý. 
- Quyền hạn về phê duyệt ngân sách còn chồng chéo giữa 

trung ương và địa phương  
- Một số chính sách của Trung ương nhưng lại yêu cầu cấp 

dưới bố trí kinh phí để chi hoặc cấp trên hỗ trợ một phần. 
2.2.2. Phân cấp quản lý ngân sách tại địa phương 
Tỉnh đã mạnh dạn phân cấp quản lý ngân sách cho các địa 

phương với tinh thần tất cả các khoản thu trên địa bàn do cấp huyện 
quản lý để lại cho địa phương 100% (trừ thành phố Quy Nhơn phải 
điều tiết nguồn thu về ngân sách tỉnh), nhằm khai thác quản lý tốt 
nguồn thu, vừa nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 
phương, đồng thời nâng cao trình độ quản lý cán bộ cấp cơ sở.  

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế sau: 
- Phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách chủ yếu theo 

tính chất, mức độ của từng nguồn thu, chưa chú ý đến đối tượng thu. 
Phân định nhiệm vụ chi đối với các khoản chi có tính chất không 
thường xuyên phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cả người lập và 
người phê duyệt. 

- Ngân sách xã, phường chậm đổi mới.  
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ 
TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

2.3.1. Những cơ sở pháp lý về lập, phân bổ và giao dự toán 
ngân sách địa phương 

a. Những cơ sở pháp lý do trung ương ban hành 
b. Những cơ sở pháp lý do địa phương ban hành 
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2.3.2. Tiêu chí lập, phân bổ dự toán ngân sách địa phương 
a. Tiêu chí lập, phân bổ dự toán thu 
Căn cứ vào những tiêu chí như tình hình thực hiện năm hiện 

hành, tốc độ tăng thu ngân sách so với đánh giá của năm hiện hành; 
các chính sách về thu; thuế suất cho từng loại thuế; nguồn thu. 

b. Tiêu chí lập, phân bổ dự toán chi 
- Chi đầu tư phát triển 
Các tiêu chí phân bổ bao gồm tiêu chí dân số, tiêu chí trình độ 

phát triển, tiêu chí diện tích đất tự nhiên, tiêu chí đơn vị hành chính 
và tiêu chí bổ sung.   

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, 
thành phố và tổng số điểm của 11 huyện, thành phố làm căn cứ để 
phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo công thức: 

Vốn phân bổ huyện A =   
 

- Chi thường xuyên 
Việc lập, phân bổ được thực hiện theo các tiêu chí tương ứng 

trên 14 lĩnh vực chi (căn cứ Quy định về định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên NSĐP năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 
624/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định). 

Các tiêu chí, định mức phân bổ đối với từng lĩnh vực, từng địa 
phương là tương đối hợp lý, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với 
chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, một số định 
mức, tiêu chí còn hạn chế như định mức chi cho sự nghiệp giáo dục 
chưa tính đến quy mô học sinh trên một lớp, tỷ lệ người dân trong độ 
tuổi đến trường đi học khác nhau của từng vùng, cơ cấu các bậc học; 
chi sự nghiệp y tế phân bổ theo tiêu chí giường bệnh, chưa tính đến 

Tổng vốn đầu tư  x  Điểm huyện A 

Tổng điểm 
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các yếu tố dân số và đặc điểm địa bàn; định mức chi đảm bảo xã hội 
còn quá thấp; chi sự nghiệp môi trường phân bổ theo tiêu chí giá trị 
sản xuất công nghiệp mà chưa tính toán đến mức độ ô nhiễm của 
từng ngành nghề sản xuất… 

2.3.3. Phương pháp lập, phân bổ dự toán ngân sách địa phương 
Thực hiện theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống: xác định 

tổng các nguồn lực; hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán 
ngân sách. Đồng thời tiếp cận từ dưới lên: các đơn vị, địa phương đề 
xuất ngân sách của mình. Theo đó tiến hành trao đổi, đàm phán ngân 
sách giữa các đơn vị, địa phương với cơ quan tài chính để xác định 
dự toán ngân sách cuối cùng. 

Phương pháp tính toán xác định dự toán được căn cứ vào số 
liệu của các chỉ tiêu cơ bản, định mức phân bổ, tiêu chí phân bổ và 
chính sách, chế độ chỉ tiêu theo quy định. 

2.3.4. Trình tự lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa 
phương 

a. Trình tự lập dự toán ngân sách địa phương  
Việc lập dự toán ngân sách được tiến hành đầy đủ các bước 

theo trình tự, quy định, đảm bảo các nguyên tắc, căn cứ và yêu cầu. 
- Về lập dự toán thu NSNN trên địa bàn 
Các doanh nghiệp dự kiến số thuế và các khoản phải nộp ngân 

sách gửi cơ quan thu; Chi cục Thuế lập dự toán thu NSNN (thu nội 
địa) trên địa bàn gửi Cục Thuế, UBND huyện, phòng Tài chính - Kế 
hoạch. Trên cơ sở đó, Cục Thuế, Cục Hải quan (đối với ngân sách 
tỉnh), UBND huyện (đối với ngân sách huyện) tổng hợp gửi Sở Tài 
chính để tổng hợp dự toán thu NSNN trên toàn địa bàn theo quy định. 

- Về lập dự toán NSĐP 
Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán thu, chi ngân sách 
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gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, tổng hợp dự toán của các 
đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với 
ngân sách huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện; gửi Sở Tài 
chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với ngân sách tỉnh); cơ quan 
quản lý chương trình mục tiêu quốc gia lập dự toán chi chương trình 
mục tiêu quốc gia, các chủ đầu tư lập dự toán chi đầu tư XDCB gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các đơn vị lập dự toán cấp I và UBND các 
huyện gửi dự toán nêu trên về Sở Tài chính. 

- Cân đối dự toán thu chi ngân sách  
Trong quá trình tổng hợp dự toán, cơ quan Tài chính phải xử lý 

cân đối dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối về tổng thể và 
cân đối về cơ cấu. 

b. Trình tự phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương  
Trên cơ sở dự toán thu chi NSNN được HĐND quyết định, 

UBND tỉnh tiến hành giao dự toán thu NSĐP trên địa bàn, chi NSĐP 
và dự toán chi cho các đơn vị thuộc tỉnh, ngân sách huyện và mức bổ 
sung, cân đối có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện. 

Qua số liệu dự toán, quyết toán thu, chi NSNN cho thấy nhiều 
chỉ tiêu thu, chi số quyết toán chênh lệch khá xa so với dự toán. Một 
số lĩnh vực thu mà nhiều năm vượt khá cao so với dự toán nhưng vẫn 
được giao số thu thấp, như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung 
ương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập 
cá nhân…; một số khoản thu lúc giao dự toán khá thấp, lúc lại giao 
khá cao, điển hình như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương.  

Trong khi đó hầu hết các lĩnh vực chi, trừ chi cho chương trình 
mục tiêu quốc gia, chương trình 135, chương trình 5 triệu héc ta 
rừng, còn lại dự toán được phân bổ khá thấp, không lường trước được 
các thay đổi về chính sách, chế độ, dẫn đến chi vượt dự toán. Điều 
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này cho thấy công tác lập dự toán chưa hợp lý, không sát nhu cầu về 
vốn, khả năng dự báo chưa cao. Cơ cấu giữa chi đầu tư phát triển với 
chi thường xuyên chưa hợp lý, nhất là chi xây dựng cơ bản tập trung 
tỷ trọng khá lớn so với số thu từ thuế, phí làm ảnh hưởng đến cân đối 
chi thường xuyên và các lĩnh vực chi khác. 

Nguyên nhân của sự chênh lệch là do không lường trước được 
chế độ chính sách thay đổi; thời gian xây dựng dự toán quá sớm (tháng 
6 hàng năm), các chỉ tiêu kinh tế - xã hội làm cơ sở xây dựng dự toán 
thường chưa có, trong khi thời gian xem xét, quyết định dự toán của 
các cơ quan có thẩm quyền lại ngắn nên khó đưa ra các dự báo, đánh 
giá chính xác; cơ sở xây dựng dự toán cho năm sau dựa trên việc đánh 
giá kết quả thu của 5 - 6 tháng đầu năm hiện hành dẫn đến tình trạng số 
giao dự toán thu năm sau thấp hơn số thực hiện thu năm trước. 

Tuy nhiên, qua số liệu chi thường xuyên theo lĩnh vực, nhìn 
chung về cơ cấu không có biến động lớn qua các năm; tỷ trọng chi 
cho các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, 
văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình còn thấp, chưa điều chỉnh 
tỷ trọng theo xu hướng phát triển qua các năm, do đó cần phải xem 
xét và điều chỉnh cơ cấu chi cho hợp lý. 

2.3.5. Đánh giá chung về công tác lập, phân bổ và giao dự 
toán ngân sách địa phương 

Công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP của tỉnh Bình 
Định được UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, cụ thể đến từng đơn vị trực 
thuộc và UBND huyện để dự toán ngân sách được phân bổ, giao phù 
hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. 

Cơ quan Tài chính các cấp đã quan tâm và thực hiện, tham 
mưu đầy đủ các bước trong quy trình, thủ tục lập, phân bổ, quyết 
định, giao dự toán, đảm bảo thời gian theo quy định của Luật NSNN; 
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đồng thời có trách nhiệm xem xét dự toán của các đơn vị cơ sở trong 
quá trình tổng hợp từ dưới lên. 

c. Những kết quả đạt được 
- Việc lập dự toán NSĐP đã đảm bảo đầy đủ những căn cứ 

theo quy định của pháp luật, xem xét đầy đủ các chỉ tiêu phân bổ dự 
toán từ trên xuống, cũng như nhu cầu chỉ tiêu dự toán từ dưới lên, 
xem xét đúng mức về điều kiện, đặc điểm, tình hình cụ thể của năm 
kế hoạch, các chế độ chính sách, định mức và bố trí đảm bảo kinh phí 
cho các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách luôn trên tinh 
thần tiết kiệm, chống lãng phí, xác định những công trình, dự án 
trọng điểm, những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu 
cho phát triển kinh tế - xã hội của năm ngân sách.  

- Việc phân định các vùng đô thị, đồng bằng, miền núi, hải đảo 
góp phần hạn chế sự bất bình đẳng về nguồn tài chính giữa các vùng 
lãnh thổ một cách tốt hơn, sát thực tế hơn. 

- Việc quy định phân bổ ngân sách cho từng lĩnh vực cụ thể, 
theo vùng miền và cho đến những đối tượng thụ hưởng về cơ bản đã 
hướng tới việc phân bổ ngân sách hợp lý giữa các địa phương, giảm 
dần tình trạng “xin - cho”. 

d. Những mặt tồn tại 
Công tác lập, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cũng còn 

những hạn chế, tồn tại, bất cập sau: 
- Việc lập dự toán ngân sách vẫn được dựa trên cơ sở đánh giá 

tình hình thực hiện ngân sách năm hiện hành dẫn đến dự toán ngân 
sách vừa thừa lại vừa thiếu. Hoạt động cần thiết thì không đủ kinh 
phí, hoạt động không cần thiết lại thừa. Điều này sẽ là một kẽ hở gây 
thất thoát NSNN. 
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- Dự toán chưa sát với tình hình thực tế địa phương do căn cứ 
lập dự toán còn nặng về hình thức, có phần chủ quan theo các chỉ tiêu 
phân bổ dự toán từ trên xuống, còn xem nhẹ nhu cầu chi tiêu dự toán 
từ dưới lên và chưa xem xét đúng mức về điều kiện, đặc điểm, tính 
hình cụ thể của năm kế hoạch.  

- Tính chính xác của dự toán ngân sách còn hạn chế do tâm lý 
lập dự toán thu thấp hơn khả năng, chi cao hơn nhu cầu cho đơn vị 
mình, cấp mình còn phổ biến. 

- Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách thiếu mối liên hệ chặt chẽ 
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, nên nhiều chương 
trình, dự án chưa được liên kết rõ ràng với nguồn lực ngân sách trong 
một khuôn khổ nhất định.  

- Chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án còn 
hạn chế, nên khi thực hiện dự án phải thay đổi tổng mức đầu tư, tổng 
dự toán nhiều lần; phân bổ vốn còn dàn trải, chưa tập trung, không 
phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư của dự án dẫn đến phải điều chỉnh, 
bổ sung trong năm. 

- Thời gian lập, phân bổ và giao dự toán cho từng cấp ngân 
sách ngắn gây khó khăn cho các cơ quan lập ngân sách, ảnh hưởng 
đến chất lượng dự toán. 

- Dự toán ngân sách chưa bao quát được hết các đối tượng thu 
và nguồn thu phát sinh, phát triển trong nền kinh tế do công tác dự 
báo, dự kiến chỉ mới thực hiện cho từng năm mà chưa có được những 
dự báo ở tầm trung - dài hạn dẫn nguồn thu ngân sách không thật sự 
ổn định và bền vững, gây thất thu, đồng thời không phát huy được 
vai trò điều tiết của Nhà nước đối với nền kinh tế.  

- Chưa xây dựng được tiêu chí phân bổ vốn ĐTPT, vốn sự 
nghiệp khoa học và công nghệ và vốn sự nghiệp kinh tế. Nhiều lĩnh 
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vực chi ban hành khung định mức rộng và các nguyên tắc, tiêu thức, 
chỉ tiêu KT - XH làm căn cứ để phân bổ chưa được lượng hóa cụ thể. 

- Việc xây dựng định mức chi dựa trên yếu tố đầu vào trong một 
số trường hợp làm cho đơn vị sử dụng ngân sách có suy nghĩ rằng mục 
tiêu quan trọng nhất của công tác phân bổ NSNN trong nhiều trường 
hợp là để tiêu hết tiền mà không quan tâm đầy đủ đến kết quả.  

e. Nguyên nhân của những tồn tại 
- Do có sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ giữa cơ quan 

Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư trong lập, phân bổ dự toán ngân sách 
nên chưa có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bố trí kế hoạch đầu tư các 
chương trình, dự án trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm. 

- Chính sách về thu, chi ngân sách thay đổi, ban hành mới nhiều và 
có những điểm bất cập; hệ thống định mức phân bổ còn nhiều điểm chưa 
cụ thể; hệ thống tiêu chí phân bổ, ngoài tiêu chí dân số là chủ yếu thì các 
tiêu chí phụ chưa đầy đủ và chưa thật sự là đặc trưng cho từng lĩnh vực. 

- Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách chưa gắn kết nguồn lực 
ngân sách với các kết quả và đầu ra dẫn đến dự toán ngân sách thiếu 
thực tế, dễ bị điều chỉnh khi đi vào thực hiện nên có thể tạo ra những 
kết quả không mong muốn. 

- Khả năng lập dự toán của cán bộ chuyên trách còn hạn chế. 
- Hệ thống định mức, tiêu chí phân bổ chưa phù hợp. 
- Những bất hợp lý trong các chế độ, quy định của trung ương 

chậm được sửa đổi gây lúng túng cho địa phương trong việc lập, thực 
thi ngân sách.  

- Do hệ thống ngân sách mang tính lồng ghép nên quy trình 
ngân sách khá phức tạp, thời gian xây dựng dự toán khá dài nhưng 
thời gian cho mỗi cấp lại rất hạn chế, trách nhiệm của từng cấp không 
rõ ràng, không thực sự đảm bảo quyền tự chủ của cấp dưới. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ  

VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC LẬP, 
PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

- Mục tiêu chiến lược: Huy động, quản lý, phân phối và sử 
dụng NSNN phải có hiệu quả và công bằng, tăng cường kiểm soát chi 
để chống lãng phí, thất thoát. Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn 
NSNN. Đảm bảo nguồn tài chính cho những nhiệm vụ chiến lược. 

- Mục tiêu cụ thể: Xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của 
từng cấp trong công tác quản lý NSNN; tăng thêm quyền tự chủ cho 
chính quyền địa phương; tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng 
ngân sách của các cấp, cơ quan, đơn vị; nâng cao tính minh bạch, dân 
chủ và công khai trong quản lý NSNN; đổi mới phương thức quản lý 
sử dụng ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; tăng cường 
công tác dự báo tài chính - NSNN trung hạn, gắn với công tác xây 
dựng dự toán ngân sách hàng năm. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN 
BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống định mức, các tiêu chí lập, phân 
bổ dự toán ngân sách địa phương; chế độ, chính sách 

a. Hoàn thiện định mức, các tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước 
Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên NSNN: 
- Có tiêu chí bổ sung ngoài tiêu chí phân bổ cơ bản theo số dân 

số ở tất cả các lĩnh vực chi đối với các địa phương có dân số thấp, 
diện tích rộng, vị trí địa lý khó khăn  
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- Đối với một số lĩnh vực chi cần xem xét thêm các tiêu chí bổ 
sung để phù hợp tính đặc thù của từng vùng, từng địa phương như: số 
lượng học sinh, cấp học, bậc học (đối với chi sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo); quy mô, giường bệnh, tình trạng quá tải của bệnh viện khu 
vực (đối với chi sự nghiệp y tế); số lượng biên chế và đảm bảo cơ cấu 
chi con người và chi khác (đối với chi quản lý hành chính); số lượng 
đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo (đối với chi đảm bảo xã hội). 

- Cần xem xét thêm tính đặc thù của từng vùng, từng địa 
phương để áp dụng hệ số tăng thêm từ 0,25 - 0,5 cho các địa phương 
có dân số đô thị chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dân số. 

- Định mức phân bổ chi NSNN giai đoạn mới cần có mức tăng 
hợp lý để đảm bảo kinh phí cho các lĩnh vực chi.  

b. Chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 
Để đảm bảo tính kịp thời và phù hợp với quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, 
Chính phủ cần tăng thẩm quyền, phân cấp thêm cho chính quyền địa 
phương được quyết định, ban hành một số chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức chi tiêu sau khi thống nhất với các Bộ chuyên ngành, như: viện 
phí, học phí và một số loại phí, lệ phí do địa phương quản lý thu, chế 
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, cước phí sử dụng 
phương tiện thông tin công vụ… nhằm làm cho công tác dự toán 
ngân sách hàng năm được sát thực, hiệu quả. 

3.2.2. Phân cấp ngân sách trong lập, phân bổ và giao dự 
toán ngân sách địa phương triệt để hơn 

Cần phân cấp triệt để hơn cho địa phương theo hướng giao địa 
phương căn cứ vào nguồn thu NSĐP được hưởng, nhiệm vụ chi theo 
phân cấp, chính sách, chế độ và tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa 
phương để xây dựng và tự quyết định dự toán cấp mình cho phù hợp. 
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Tiếp tục triển khai sâu rộng những nội dung của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về thực hiện cơ chế 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.  

Từng bước xóa dần các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ 
(%) ngân sách huyện, xã, từ đó làm cho địa phương tăng chủ động 
trong quản lý và khai thác nguồn, tăng thu cho ngân sách cấp mình, 
đồng thời giảm số bổ sung từ ngân sách tỉnh 

Ngoài ra cần phân cấp rõ hơn về quyền lực nhà nước giữa các 
cấp chính quyền trong việc ban hành các văn bản pháp luật về NSNN, 
thanh tra, giám sát, kiểm toán, xử lý các vi phạm pháp luật về NSNN.  

3.2.3. Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ giữa cơ quan 
Thuế, cơ quan Tài chính với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư trong 
lập, phân bổ ngân sách 

- Phân định rõ về chức năng và nhiệm vụ giữa cơ quan Tài chính 
với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư trong lập, phân bổ ngân sách đầu tư 
phát triển nhằm làm cho việc phân bổ vốn ngân sách đầu tư cho từng 
công trình, dự án cân đối, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. 

- Cục Thuế và các đơn vị thuộc ngành tổng hợp của địa 
phương cần tập trung rà soát để đánh giá các chính sách thu, khảo sát 
các nguồn thu hiện có và dự báo khả năng thu thời gian tới một cách 
khoa học nhằm xác định dự toán thu một cách hợp lý. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, 
địa phương thực hiện phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB cho từng từng 
dự án công trình thuộc NSĐP gắn với kế hoạch vốn NSNN để đảm bảo 
thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT - XH và những chương trình phát 
triển kinh tế trọng điểm của tỉnh có tính chất trung và dài hạn, tiến tới 
xoá bỏ cơ bản tình trạng phân bổ nguồn lực dàn trải.  

- Sở Tài chính cần phối hợp tốt với Sở Nội vụ nắm chắc biên 
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chế, quỹ tiền lương của các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp 
đóng trên địa bàn để tham mưu với UBND tỉnh để ban hành kịp thời 
các định mức tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách nhằm xây dựng dự toán 
chi ngân sách phù hợp, sát thực. 

3.2.4. Gắn kết giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 
kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm 

Cần gắp kết chặt chẽ giữa kế hoạch ngân sách với kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội trung hạn nhằm tạo được mối liên kết rõ 
ràng giữa các mục tiêu, chương trình, dự án với nguồn lực ngân sách 
trong khuôn khổ kinh tế vĩ mô được dự báo. Từ đó, có điều kiện để 
điều hòa giữa các năm ngân sách với nhau, hạn chế được sự hụt hẫng 
về tài chính, khắc phục được tình trạng mục tiêu, chương trình, dự án 
chờ kinh phí do tình trạng dàn trải trong đầu tư. 

3.2.5. Đổi mới quy trình lập, quyết định và giao dự toán ở 
các cấp ngân sách địa phương  

a. Đổi mới quy trình lập 
Cần tăng thêm thời quy trình ngân sách, nhất là thời gian mà 

từng địa phương phân bổ chi tiết ngân sách của mình cho các đơn vị, 
chính quyền cấp dưới và thông báo phân bổ để cơ quan Tài chính 
theo dõi, tổng hợp. 

Cải tiến phương pháp, thủ tục ở khâu hướng dẫn và thông báo 
số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách, 
đảm bảo phải thật cụ thể, chi tiết; khâu xem xét dự toán của các đơn 
vị sử dụng ngân sách gửi cho cơ quan Tài chính các cấp đòi hỏi thực 
sự thận trọng, khách quan.  

b. Đổi mới quyết định dự toán chi ngân sách hàng năm 
Đổi mới khâu thẩm định dự toán giữa cơ quan Tài chính các 

cấp với các đơn vị dự toán và phải có sự trao đổi, đàm phán những 
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nội dung chưa thống nhất trong dự toán của các đơn vị nhằm đảm 
bảo cho dự toán chi ngân sách được quyết định phù hợp với khả năng 
cân đối ngân sách của địa phương, phù hợp với đặc điểm tình hình và 
nhu cầu hợp lý của từng địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách, tránh 
áp đặt chủ quan của cơ quan quyết định dự toán, tránh “cơ chế xin 
cho”, hạn chế sự bất bình đẳng giữa các đơn vị, địa phương. 

3.2.6. Lập, phân bổ dự toán ngân sách phải gắn kết việc chỉ 
tiêu ngân sách với các kết quả đầu ra 

Cấp phát kinh phí ngân sách theo kết quả đầu ra sẽ góp phần 
khắc phục các bất cập của cách thức quản lý, lập và phân bổ ngân 
sách kiểu truyền thống, đặc biệt là góp phần tăng quyền tự chủ cho 
các ĐVDT, tăng hiệu lực quản lý và sử dụng nguồn lực ngân sách vì 
gắn kết được kinh phí cấp ra với mục tiêu phải đạt được, đồng thời 
tránh tình trạng phân bổ kinh phí mang tính cào bằng, dàn trải, thiếu 
trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp. 

3.2.7. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương 
trong lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương 

Cơ quan, đơn vị, địa phương làm công tác dự toán NSNN phải 
thực sự quan tâm và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước trong 
quy trình, thủ tục lập, phân bổ, quyết định, giao dự toán; cơ quan Tài 
chính các cấp, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có trách nhiệm xem 
xét dự toán của các đơn vị cơ sở trong quá trình tổng hợp dự toán từ 
dưới lên và quan tâm thảo luận, lắng nghe ý kiến giải trình, bảo vệ dự 
toán của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

3.2.8. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lập, 
phân bổ ngân sách địa phương 

Đào tạo chuyên sâu công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách, 
chuẩn hóa đội ngũ làm công tác dự toán các cấp. 
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3.2.9. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập, phân 
bổ và giao dự toán ngân sách địa phương 

- Cần nghiên cứu sớm để xóa bỏ tính lồng ghép trong ngân sách 
nhằm xử lý các bất hợp lý về thẩm quyền lập, quyết định, phân bổ và 
giao dự toán ngân sách giữa các cấp ngân sách, đồng thời đơn giản hóa 
được các thủ tục trong công tác lập, chấp hành và quyết toán NSNN. 

- Xác định rõ phạm vi NSNN để sử dụng ngân sách hiệu quả hơn. 
- Thực hiện điều chỉnh quy trình quyết định dự toán ngân sách 

theo hướng Quốc hội không quyết định NSNN và phân bổ NSNN, 
không phê chuẩn quyết toán NSNN mà chỉ quyết định nguyên tắc 
phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa NSTƯ và NSĐP, 
quyết định dự toán và phân bổ NSTƯ, phê chuẩn quyết toán NSTƯ, 
xem xét báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán NSNN; giao HĐND 
cấp tỉnh quyết định dự toán NSĐP. 

- Tổng kết đánh giá tính hiệu quả của mô hình không tổ chức 
HĐND cấp quận, huyện, phường để nhân rộng cho toàn quốc. 

- Học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã thực hiện 
việc lập, chấp hành kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch chi tiêu 
trung hạn và quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra; 

- Cần nghiên cứu hủy bỏ hệ thống định mức phân bổ ngân sách 
theo đầu người, chuyển từ cấp phát ngân sách dựa theo nguồn lực 
đầu vào sang hỗ trợ ngân sách theo mục tiêu và kết quả đầu ra và trao 
mạnh quyền tự quyết của ĐVDT khi đã nhận được các nguồn tài 
chính hợp pháp. 
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trọng trong quản lý các mặt KT - XH của Nhà nước; phản ánh các 
chính sách, chương trình hành động của các cấp chính quyền; góp 
phần tăng hiệu quả hoạt động của khu vực tài chính công, tránh bị 
động trong quá trình thực hiện. 

Để thực thi ngân sách được hiệu quả, vai trò của khâu lập dự 
toán không thể phủ nhận, nó tạo khuôn khổ cho việc chấp hành 
NSNN, quyết định việc thực thi ngân sách. Một ngân sách dự toán tốt 
có thể được thực hiện tốt, một ngân sách lập không tốt thì không thể 
thực hiện tốt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thực hiện ngân sách 
chỉ đơn thuần là đảm bảo tuân thủ ngân sách dự kiến ban đầu, mà 
phải thích ứng với các thay đổi khách quan trong quá trình thực hiện, 
đồng thời phải tính đến hiệu quả hoạt động. 

Công tác lập, phân bổ dự toán NSNN tại Bình Định đã dựa trên 
những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển tế xã hội và bảo đảm quốc phòng 
an ninh, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa bàn. Đồng thời đã 
thể hiện tổng hòa quan điểm, đường lối, chiến lược và mục tiêu phát 
triển KT - XH của tỉnh; phản ánh sự thiết lập kỷ luật tài chính cho hoạt 
động của khu vực công thông qua và xác lập được các chỉ tiêu tài 
chính cơ bản; tổng thu NSNN, tổng chi NSĐP; phản ánh mối quan hệ 
giữa tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng… Tuy đã có nhiều đổi mới nhưng 
công tác lập và phân bổ dự toán NSNN tại tỉnh Bình Định vẫn còn 
những hạn chế. Với những giải pháp nêu trên, hy vọng sẽ góp phần 
hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP tại tỉnh Bình 
Định được hiệu quả trong thời gian tới, giúp cho việc quản lý và điều 
hành ngân sách ở tỉnh Bình Định được tốt hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả 
hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. 


