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LỜI MỞ ĐẦU 

      1.Tính cấp thiết của đề tài luận án 
Phân cấp quản lý NSNN là một lĩnh vực quan trọng của phân 

cấp quản lý nhà nước. Mỗi cấp chính quyền được phân cấp chỉ có 
thể độc lập thực hiện và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 
giao khi họ chủ động có được các nguồn lực cần thiết và có 
quyền đưa ra các quyết định chi tiêu. 

Một trong các vấn đề đặc biệt quan trọng của phân cấp quản 
lý NSNN là phân cấp quản lý NSNN đối với một tỉnh cụ thể. 
Trong những năm qua, sau khi được Trung ương phân cấp, việc 
phân cấp quản lý NSĐP  (phân cấp quản lý NS giữa chính quyền 
cấp tỉnh với chính quyền cấp huyện và cấp xã) trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình đã bám sát Luật NSNN, đặc điểm của địa phương và 
thu được những kết quả đáng ghi nhận. Nguồn thu và nhiệm vụ 
chi của từng cấp CQĐP đã được quy định cụ thể, rõ ràng. CQĐP 
đã bước đầu chủ động trong việc xây dựng và phân bổ NS cấp 
mình, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 
Việc bố trí chi tiêu NS bước đầu hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng 
cấp trên can thiệp sâu vào công việc của cấp dưới. Tuy nhiên, 
trong xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực, bối cảnh kinh tế trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
có nhiều thay đổi, cải cách hành chính địa phương được thực 
hiện ngày càng mạnh mẽ đã dẫn đến phân cấp quản lý NSNN 
trường hợp  tỉnh Ninh Bình cũng phải thay đổi, hoàn thiện theo. 

Điều này cho thấy việc đánh giá một cách khách quan, toàn 
diện thực trạng phân cấp quản lý NSNN trường hợp tỉnh Ninh 
Bình trong thời gian vừa qua, chỉ ra những hạn chế để có được 
những giải pháp đúng đắn hoàn thiện phân cấp quản lý NS đối 
với địa phương là một đòi hỏi cấp thiết. Tuy đã có một số công 
trình nghiên cứu của các nhà khoa học về phân cấp quản lý 
NSNN giữa CQTW và CQĐP ở Việt Nam, nhưng chưa có công 
trình nào nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện về phân cấp 
quản lý NSNN đối với trường hợp tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 
2011 – 2017, định hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

Trước những yêu cầu bức thiết về lý luận và thực tiễn của 
việc phân cấp quản lý NSNN đối với trường hợp tỉnh Ninh Bình, 
nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình”  làm luận 
án tiến sĩ của mình.  
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Trong luận án, cụm từ “phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình” (hoặc nói gọn lại là 
“phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trường hợp tỉnh Ninh 
Bình”) được sử dụng với nghĩa bao hàm 2 vấn đề lớn: (1) Phân 
cấp quản lý NSNN của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình; (2) Sau 
khi được Trung ương phân cấp, trên địa bàn của mình, tỉnh Ninh 
bình thực hiện phân cấp quản lý NS giữa các cấp chính quyền 
tỉnh, huyện (bao gồm cả thành phố thuộc tỉnh) và xã (bao gồm cả 
phường, thị trấn). 
        2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
luận án 

2.1. Những công trình nghiên cứu trong nước 
Tác giả đã đề cập đến 6 luận án tiến sĩ, 8 công trình nghiên 

cứu khoa học trong nước (của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tể 
Trung ương, WB,…), 3 sách chuyên khảo và một số nghiên cứu 
khác có liên quan đến phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam dưới 
các góc nhìn khác nhau. 

2.2. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài 
Luận án đề cập 06 công trình nghiên cứu có liên quan của các 

nhà khoa học lớn trên thế giới, như: Tiebout, M. Charles, 
Martinez-Vazquez, v.v… 

2.3. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố. 
Thông qua các công trình nghiên cứu liên quan đến phân cấp 

quản lý NSNN ở trong và ngoài nước mà nghiên cứu sinh tiếp cận 
được, Tác giả luận án rút ra những vấn đề đã được các nhà khoa 
học giải quyết cần kế thừa và những vấn đề cần được tiếp tục 
nghiên cứu, đồng thời khẳng định rõ luận án mà nghiên cứu sinh 
thực hiện không có tính trùng lắp với các công trình nghiên cứu đã 
thực hiện trước đây cả về tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng 
và phạm vi nghiên cứu. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
3.1. Mục đích nghiên cứu 
Xây dựng cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để đề xuất hệ 

thống các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý 
NSNN đối với trường hợp tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ 2017- 
2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Hệ thống hoá làm rõ hơn lý luận về phân cấp quản lý 

NSNN, trong đó có phân cấp quản lý NS giữa các cấp CQĐP. 
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- Sau khi xem xét việc phân cấp quản lý NSNN của Trung 
ương cho tỉnh Ninh Bình, luận án tập trung phân tích và đánh giá 
một cách khoa học về thực trạng phân cấp quản lý NS giữa các 
cấp CQĐP của tỉnh Ninh Bình hiện nay; làm rõ những kết quả, 
hạn chế và nguyên nhân của tình hình. 

-  Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các 
giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN đối 
với trường hợp tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ mới, tính đến năm 
2020 tầm nhìn tới năm 2030. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Những vấn đề lý luận về phân cấp quản lý NSNN (có lưu ý 

đến phân cấp quản lý NS giữa các cấp CQĐP); thực tiễn về phân 
cấp quản lý NSNN của Trung ương cho một địa phương (tỉnh) cụ 
thể và phân cấp quản lý NS giữa các cấp CQĐP của tỉnh đó. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
Nội dung nghiên cứu: Trước tiên, luận án nghiên cứu về phân 

cấp quản lý NSNN của Trung ương cho một địa phương (tỉnh) cụ 
thể, với ba nội dung cơ bản là: (1) ) Phân cấp thẩm quyền ban 
hành luật pháp, chính sách, tiêu chuẩn và định mức NSNN. (2) 
Phân cấp quản lý nguồn thu, điều hòa bổ sung NS, vay nợ và 
nhiệm vụ chi NS. (3) Phân cấp thực hiện quy trình quản lý NS. 
Sau nữa, luận án tập trung nghiên cứu về phân cấp quản lý NS 
giữa cấp tỉnh với cấp huyện và cấp xã của tỉnh đó với nội dung 
chủ yếu là: Phân cấp quản lý nguồn thu, điều hòa bổ sung NS, và 
nhiệm vụ chi NS. 

Không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu đối với trường 
hợp tỉnh Ninh Bình và khảo sát kinh nghiệm của một số quốc gia, 
một số tỉnh trong nước về phân cấp quản lý NS. 

Thời gian nghiên cứu: Thực tiễn về phân cấp quản lý NSNN 
của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình và phân cấp quản lý NS giữa 
các cấp CQĐP ở tỉnh Ninh Bình được nghiên cứu trong giai đoạn 
2011 – 2017. Định hướng, mục tiêu, quan điểm và các giải pháp 
khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN đối với trường 
hợp tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới được xác định đến năm 
2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
- Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử. 
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- Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng, gồm: 
Phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp lịch sử, Phương 
pháp so sánh, Phương pháp kế thừa khoa học.  

6. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương:  
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước 
Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình 
Chương 3: Giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

trường hợp tỉnh Ninh Bình 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ 

 PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

      1.1. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 
     1.1.1. Ngân sách nhà nước 

     1.1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước  

Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), NSNN 
bao gồm tất cả các khoản chi tiêu và các khoản thu của Chính 
phủ, được trình lên cơ quan lập pháp xem xét và phê duyệt trước 
khi bắt đầu một năm NS mới. 

Tuy nhiên, việc tăng cường vai trò can thiệp của nhà nước 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã dẫn đến những thay đổi 
trong quan niệm về NS theo nghĩa rộng hơn: Quốc hội có quyền 
kiểm soát và phê duyệt NS và sử dụng NS như một công cụ để 
đảm bảo trách nhiệm của Chính phủ trong việc sử dụng nguồn 
lực; NS là một công cụ của Chính phủ để vận hành các chính 
sách. Phạm vi của NS phụ thuộc vào phạm vi hoạt động của 
Chính phủ, bao gồm cả các khoản thu và chi 

1.1.1.2. Thu, chi ngân sách nhà nước và vay nợ cho ngân 

sách nhà nước 

Theo nội dung kinh tế, các khoản thu NSNN được phân loại 
thành: (1) Các loại thuế, phí, lệ phí; (2) Các khoản đóng góp xã 
hội; (3) Tài trợ; (4) Các khoản thu khác.  

Cũng theo nội dung kinh tế, các khoản chi NSNN được phân 
loại thành: (1) Chi thường xuyên. (2) Chi đầu tư phát triển. (3) 
Các khoản chi khác, như: Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền 
vay, v.v...  

Trong điều kiện thu không đủ chi thì NSNN bị bội chi. Về cơ 
bản, các quốc gia trên thế giới thường vay nợ trong nước và nước 
ngoài để bù đắp bội chi NSNN. 

 1.1.1.3. Quy trình quản lý ngân sách nhà nước 

Theo thông lệ quốc tế, quy trình quản lý NSNN là toàn bộ các 
hoạt động của 3 khâu: (1) Chuẩn bị và quyết định NSNN; (2) 
Chấp hành NSNN; (3) Kiểm toán và đánh giá NSNN. 

1.1.2. Hệ thống ngân sách nhà nước  

Ở những nước có nhà nước đơn nhất, hệ thống NS thường 
bao gồm NSTW và NSĐP. NSĐP là toàn bộ các khoản thu 
NSNN được phân cấp, thu bổ sung từ NS cấp trên và các khoản 
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chi NSNN của cấp địa phương. NSĐP lại có thể bao gồm 2 – 3 
cấp. 

1.2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

 1.2.1. Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

 Phân cấp quản lý NSNN là việc phân chia nguồn lực, nhiệm 
vụ chi cùng với việc xác định phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn 
quản lý và quyết định về NS giữa các cấp chính quyền nhà nước 
phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. 

Sự cần thiết của phân cấp quản lý NSNN chính là do những 
lợi ích mà phân cấp quản lý NSNN mang lại (được nghiên cứu ở 
mục 1.2.6).  

1.2.2. Hình thức phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

Phân cấp quản lý NSNN cũng được diễn ra tương tự như 
phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, bao gồm các hình thức sau: 

 Tản quyền (deconcentration); Uỷ quyền (delegation); Trao 
quyền (devolution). 

1.2.3. Căn cứ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

Căn cứ vào hệ thống pháp luật về phân cấp quản lý NSNN; tổ 
chức bộ máy nhà nước; khả năng cung cấp hàng hóa công cộng 
của các cấp chính quyền; đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của 
vùng lãnh thổ.   

1.2.4. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

Phân cấp quản lý NS bao gồm ba nội dung chủ yếu sau: 
 (1) Xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của các cấp 

chính quyền trong việc ban hành các chính sách, chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức thu chi NS.  

(2) Phân chia nguồn lực (từ thu NS, điều hòa và bổ sung NS, 
vay nợ) và xác định nhiệm vụ chi.  

(3) Xác định quyền hạn và trách nhiệm của các cấp chính 
quyền nhà nước trong quá trình thực hiện quy trình quản lý NS. 

1.2.5. Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.  

Những nguyên tắc mang tính lý luận để thực hiện phân cấp 
quản lý NSNN ở các nhà nước đơn nhất như sau: (1) Phân cấp 
quản lý NS phải phù hợp và đồng bộ với phân cấp tổ chức bộ 
máy chính quyền nhà nước. (2) NSTW và NS mỗi cấp CQĐP 
được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể. (3) Trên địa 
bàn cả nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW và tính chủ 
động của NSĐP. Trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vai trò chủ đạo của 
NS cấp tỉnh và tính chủ động của NS các cấp bên dưới. (4) Phân 
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cấp quản lý NS phải phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã 
hội và trình độ quản lý của chính quyền nhà nước các cấp. (5) 
Đảm bảo tính hiệu quả. (6) Đảm bảo tính công bằng. (7) Đảm 
bảo tăng cường hiệu lực quản lý, kiểm soát NSNN. (8) Nâng cao 
năng lực quản lý, trách nhiệm giải trình của địa phương 

1.2.6. Lợi ích và bất lợi của phân cấp quản lý ngân sách 

nhà nước  

Những lợi ích của phân cấp quản lý NSNN: (1) Thúc đẩy 
CQĐP nâng cao năng lực quản lý và tinh thần phục vụ nhân dân. 
(2) Tăng phúc lợi xã hội cho các địa phương và toàn thể quốc gia. 
(3) Giúp ổn định kinh tế vĩ mô. 

Do một số nguyên nhân, ví dụ thể chế yếu kém, chính quyền 
địa phương chưa đủ trình độ đảm nhận nhiệm vụ được phân 
cấp,v.v..., phân cấp quản lý NSNN có thể để xảy ra những bất lợi 
như: (1) Làm giảm hiệu quả. (2) Làm gia tăng mất công bằng về 
tài chính. (3) Làm gia tăng thất thoát, lãng phí nguồn lực ở địa 
phương 

1.2.7. Đo lường mức độ phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước 

1.2.7.1. Những chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước 

Các chỉ số đo lường cụ thể thường được sử dụng là: 
 (1) Tỷ lệ thu NS được phân cấp của CQĐP: Được xác định 

bằng tỷ lệ giữa tổng thu NSĐP được phân cấp với tổng thu 
NSNN. (2) Tỷ lệ chi tiêu của CQĐP: Được xác định bằng tỷ lệ 
giữa tổng chi NSĐP với tổng chi NSNN.  

Trong trường hợp nghiên cứu phân cấp quản lý NS cho một 
địa phương cụ thể, để xác định mức độ tương xứng giữa thu và 
chi đã phân cấp cho địa phương đó, có thể sử dụng chỉ số Tỷ lệ 
các khoản thu NS được phân cấp so với tổng chi NS của một địa 
phương cụ thể, v.v... 

1.2.7.2. Những chỉ tiêu định tính đo lường mức độ phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước 

Ngân hàng thế giới (2004) đã đưa ra cách đo lường phân cấp 
quản lý NSNN bao gồm các chỉ số định lượng như đã nêu trên và 
các chỉ số định tính bổ sung: (1) Khung nhiệm vụ liên quan đến 
chi NS của CQĐP và CQTW; (2) Khung nhiệm vụ liên quan đến 
thu NS của CQĐP và CQTW; (3) Khung qui định về chuyển giao 
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NS giữa các cấp chính quyền; (4) Khung qui định về vay nợ của 
CQĐP. 

1.2.8. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân cấp quản 

lý ngân sách nhà nước 

-Luận án đã đưa ra 10 điều kiện tiên quyết để phân cấp quản 
lý NSNN đạt hiệu quả. Ví dụ như: Tăng cường năng lực thực thi 
quản lý NSNN của CQĐP các cấp; Thiết kế một cách khoa học 
được mối quan hệ đối tác giữa Trung ương, CQĐP cấp trên và 
CQĐP cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý NS được chuyển 
giao; v.v... 

-Vấn đề công bằng giữa các cấp NS là yếu tố cần thiết, quan 
trọng để phân cấp quản lý NSNN thành công.  

- Ổn định kinh tế, chính trị của quốc gia và các địa phương là 
một trong các yếu tố vô cùng quan trọng để phân cấp quản lý 
NSNN đạt kết quả. 

1.3. KINH NGHIỆM PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT 

NAM - BÀI HỌC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP TỈNH 

NINH BÌNH 

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước ASEAN và một số 

tỉnh ở Việt Nam 

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Thái Lan, 
Indonesia; của tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. 

1.3.2.Bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho trường hợp 

tỉnh Ninh Bình 

Có 8 bài học của Thái Lan và Indonesia có thể áp dụng trong 
phân cấp của Trung ương cho địa phương (trong đó có tỉnh Ninh 
Bình). 

Có 4 bài học của tỉnh Thái Bình và Hưng yên có thể áp dụng 
trong phân cấp NSĐP ở tỉnh Ninh Bình. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG 

 PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NINH BÌNH 

      2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRƯỜNG HỢP 

TỈNH NINH BÌNH 

2.2. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC TRƯỜNG HỢP TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 

2.2.1. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 

2016 

2.2.1.1. Thực trạng thiết kế hệ thống ngân sách nhà nước 

trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 

2016 

Dưới góc độ chưa lồng ghép,hệ thống NSNN ở Việt Nam bao 
gồm NSTW và NSĐP. NSĐP tỉnh Ninh Bình bao gồm: (1) NS 
cấp tỉnh. (2) NS cấp huyện ở 6 huyện và 2 thành phố thuộc tỉnh. 
(3) NS cấp xã ở 121 xã, 17 phường và 7 thị trấn của 6 huyện và 2 
thành phố nói trên 

2.2.1.2. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình, thời kỳ ổn định ngân 

sách 2011 – 2016 

Phân cấp của Trung ương về ban hành chính sách, chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức thu chi NS cho tỉnh Ninh Bình: Mọi quyền 
quyết định quan trọng về NSNN đều tập trung ở CQTW, như quy 
định về chính sách thuế, các định mức chi tiêu chủ yếu, quyết 
định dự toán, phê chuẩn quyết toán NSNN, v.v... HĐND cấp tỉnh 
(trong đó có Ninh Bình) quyết định việc phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi cho từng cấp NS ở địa phương; quyết định tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia giữa NS các cấp CQĐP; quyết định thu 
một số phí, lệ phí theo quy định; quyết định định mức phân bổ 
NS ở địa phương; quyết định đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi NS theo khung của Chính phủ; ...  

Phân cấp của Trung ương về nguồn thu, thực hiện bổ sung, 
vay nợ và xác định nhiệm vụ chi NS cho tỉnh Ninh Bình:  
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Các khoản thu NSĐP tỉnh Ninh Bình được phân cấp năm 
2011 là 2.779.404 triệu đồng và tăng qua các năm, năm 2015 là 
3.485.132 triệu đồng. Năm 2016 có bước tăng mạnh nhất, lên 
5.336.523 triệu đồng. 

Số bổ sung cân đối từ NSTW năm 2011 bằng 42,5% các 
khoản thu được phân cấp; năm 2016: 35,5%. 

Tổng dư nợ vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN cuối ngày 
31/12/2016 là 480,935 tỷ đồng. 

Ngoài ra, còn có Nợ đọng XDCB là khoản nợ không có trong 
quy định của pháp luật: NS cấp huyện nợ 2.671,108 tỷ đồng; NS 
cấp xã nợ 1.038,924 tỷ đồng (trong đó các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nợ 637, 603 tỷ đồng). 

Tổng chi NSĐP năm 2016 (8.752.689 triệu đồng) tăng 60,9% 
so với năm 2011, trong đó chi cho đầu tư phát triển (2.841.165 
triệu đồng) tăng 20,2%, chi thường xuyên (4.748.666 triệu đồng) 
tăng  92%. 

Mức độ tương xứng giữa các khoản thu được phân cấp và 
tổng chi của NSĐP tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2011 – 2016 bình 
quân là 50%.  

Phân cấp của Trung ương về quy trình quản lý NSNN cho 
tỉnh Ninh Bình: NSĐP được lồng ghép với NSTW để thành 
NSNN.  

2.2.1.3. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách giữa các 

cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Ninh Bình, thời kỳ ổn định 

ngân sách 2011 – 2016 
Phân cấp nguồn thu và bổ sung ngân sách cho các cấp 

CQĐP ở tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-
HĐND và Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 
Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

 Phần lớn số thu NS cấp tỉnh ở Ninh Bình đến từ khoản thu 
phân chia theo tỷ lệ phần trăm và số bổ sung cân đối từ Trung 
ương. Chẳng hạn, năm 2016, các khoản thu NS cấp tỉnh được 
phân cấp là 3.576.509 triệu đồng (thì khoản thu phân chia theo tỷ 
lệ phần trăm: 2.841.653triệu đồng); số bổ sung cân đối thực sự từ 
NSTW cho cấp tỉnh1.025.592 triệu đồng (tức là đã trừ số bổ sung 
cân đối của cấp tỉnh cho cấp huyện). Số bổ sung cân đối thực sự 
của Trung ương cho cấp tỉnh bằng 28,7% số thu NS cấp tỉnh 
được phân cấp. 
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Phân cấp nguồn thu và bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp 
huyện ở tỉnh Ninh Bình. Phần lớn số thu NS cấp huyện ở Ninh 
Bình đến từ khoản thu NS cấp huyện được hưởng 100% và số bổ 
sung cân đối từ cấp trên. Chẳng hạn, năm 2016, các khoản thu 
NS cấp huyện được phân cấp là 1.422.227 triệu đồng (trong đó 
khoản được hưởng 100%: 980.316 triệu đồng); số bổ sung cân 
đối thực sự từ NS cấp tỉnh cho cấp huyện 488.960 triệu đồng (tức 
là đã trừ số bổ sung cân đối của cấp huyện cho cấp xã). Số bổ 
sung cân đối thực sự của cấp tỉnh cho cấp huyện bằng 34,4% số 
thu NS cấp huyện được phân cấp. 

Phân cấp nguồn thu và bổ sung từ NS cấp huyện cho NS cấp 
xã ở tỉnh Ninh Bình. Phần lớn số thu NS cấp xã ở Ninh Bình đến 
từ khoản thu NS cấp xã được hưởng 100% và số bổ sung cân đối 
từ cấp trên. Chẳng hạn, năm 2016, các khoản thu NS cấp xã được 
phân cấp là 337.787 triệu đồng (thì khoản được hưởng 100%: 
297.908 triệu đồng); số bổ sung cân đối từ NS cấp huyện 379.241 
triệu đồng. Số bổ sung cân đối của cấp huyện cho cấp xã bằng 
112,3% số thu NS cấp xã được phân cấp. 

Quy mô các khoản bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên cho 
NS cấp dưới của các cấp NSĐP từ 2011 đến 2016 luôn được ổn 
định hoặc mở rộng, có tác động tích cực trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phục vụ tốt cho việc 
xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Ninh Bình, giảm được nghèo và 
thu hẹp bất bình đẳng NS  giữa các vùng trong tỉnh. Tổng nguồn 
vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh thời kỳ 
2011 -2016 ước đạt 19.970.872 triệu đồng, trong đó vốn NS và 
vốn có nguồn gốc NS đạt 7.015.370 triệu đồng, chiếm 35,2%; 
vốn nhân dân tham gia là 7.220.232 triệu đồng, chiếm 36,0%; 
v.v... Đến năm 2016 có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 Đo lường thêm sự phân cấp thu: Trong tổng số các khoản 
thu phân cấp cho NSĐP tỉnh Ninh Bình được hưởng, NS cấp tỉnh 
nắm giữ khoảng 63%, NS cấp huyện khoảng 30% và NS cấp xã 
khoảng 7%. Điều này đã làm cho NS cấp trên luôn giữ vai trò 
chủ đạo đối với các cấp NS bên dưới trên địa bàn tỉnh ngay trong 
cách phân chia các khoản thu phân cấp cho NSĐP được hưởng. 

Phân cấp nhiệm vụ chi NS cho các cấp CQĐP ở tỉnh được 
thực hiện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND. 

Mức độ phân cấp nguồn thu cho NS cấp tỉnh so với nhiệm vụ 
chi thường ở mức trên 60%. Mức độ phân cấp nguồn thu cho NS 
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cấp huyện so với nhiệm vụ chi thường ở mức 35 - 40%. Mức độ 
phân cấp nguồn thu cho NS cấp xã so với nhiệm vụ chi thường ở 
mức 19-25%. Điều này đã thể hiện rõ nét việc coi trọng nguyên 
tắc “NS cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo” trong hệ thống NSĐP.  

Để sát với nhu cầu thực tiễn, chỉ tiêu “tổng chi ...” trong luận 
án chỉ tính số thực chi, khoản tuy được gọi là “chi” nhưng chưa 
chi - như “chi chuyển nguồn sang năm sau”- sẽ không được tính. 

Thời kỳ 2011 – 2016 có vấn đề đặc biệt đáng lưu ý là: Chi 
chuyển nguồn của NS cấp tỉnh lớn gấp nhiều lần chi đầu tư phát 
triển của NS cấp tỉnh; nhiều nhất là 5,2 lần (năm 2014), ít nhất 
là 1,2 lần (năm 2016). Chi chuyển nguồn của NS cấp huyện, NS 
cấp xã ít hơn. Chi chuyển nguồn có thể là cần thiết, nhưng quá 
lớn như của cấp tỉnh là không bình thường – đây là dấu hiệu vốn 
đầu tư bị ứ đọng nhiều! 

Để thấy đầy đủ hơn bức tranh phân cấp nhiệm vụ chi NSĐP 
tỉnh Ninh Bình, cần đi sâu phân tích việc phân cấp nhiệm vụ chi 
để cung cấp hàng hóa công cộng của các cấp chính quyền 

Luận án đã xem xét chi thường xuyên của các cấp NSĐP để 
cung cấp dịch vụ giáo dục và y tế. 

Đo lường thêm sự phân cấp chi: Trong tổng số các khoản chi 
NSĐP, NS cấp tỉnh nắm giữ khoảng 51%, NS cấp huyện nắm giữ 
khoảng 35%, NS cấp xã nắm giữ khoảng 14%  

Như vậy, có thể thấy rõ vai trò chủ đạo của NS cấp tỉnh đối 
với NS của chính quyền các cấp bên dưới cả về thu và chi; đồng 
thời các cấp NS bên dưới đều được phân cấp tương đối hợp lý để 
đảm bảo tính chủ động trong việc thu và chi. Mối quan hệ giữa 
phân cấp nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi: NS cấp tỉnh nắm 
giữ khoảng 55% nguồn thu NSĐP nhưng chỉ thực sự thực hiện 
được khoảng 51% nhiệm vụ chi NSĐP, bởi vì trong quản lý NS 
thời kỳ 2011 – 2016, NS cấp tỉnh chi chuyển nguồn rất lớn – đó 
là khoản chưa thực sự chi v.v...Ở cấp huyện và cấp xã thì những 
con số này gần nhau hơn vì chi chuyển nguồn sang năm sau 
không quá lớn như ở cấp tỉnh. 

2.2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trường hợp 

tỉnh Ninh Bình năm 2017 

2.2.2.1. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của Trung 

ương cho tỉnh Ninh Bình năm 2017  

Theo Dự toán NSNN tỉnh Ninh Bình 2017: (1) Dự toán NSĐP 
được xây dựng với thu lớn hơn chi 302.164 triệu đồng. (2) Năm 
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2017, dự toán tổng thu NSNN trên địa bàn 5.985.000 là con số 
thấp so thực hiện năm 2016 (đã đạt 6.676.000 triệu đồng). (3) 
Năm 2017, các khoản thu được phân cấp đã đảm bảo được 62,6% 
tổng chi NSĐP. (4) Tuy có một số quy định về phân cấp quản lý 
NSNN trong Luật NSNN 2015 thay đổi, hoàn thiện hơn so với 
trong Luật NSNN 2002, nhưng dự toán năm 2017 nói lên tình 
hình phân cấp quản lý NS cho tỉnh Ninh Bình xu hướng không có 
biến động lớn. 

2.2.2.2. Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính 

quyền địa phương ở tỉnh Ninh Bình năm 2017 

Ngày14/12/2016, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết số 
34/2016/NQ-HĐND “Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 
giữa NS các cấp CQĐP tỉnh Ninh Bình” áp dụng cho thời kỳ ổn 
định NS tính từ năm 2017. Theo dự toán NSNN tỉnh Ninh Bình 
2017: (1) NS cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống NSĐP ở 
tỉnh Ninh Bình (chiếm 52,7% tổng thu, 50,5% nhiệm vụ chi 
NSĐP). Đồng thời các cấp NS bên dưới cũng được phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi một cách hợp lý. (2) Xu hướng phân cấp 
từ năm 2017 là tiếp tục của xu hướng phân cấp thời kỳ 2011 – 
2016.  

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC TRƯỜNG HỢP TỈNH NINH BÌNH, GIAI 

ĐOẠN 2011 – 2017 

2.3.1. Những kết quả  đạt được trong phân cấp quản lý 

ngân sách nhà nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2011 

– 2016 và năm 2017 

2.3.1.1. Những kết quả  đạt được trong phân cấp quản lý 

NSNN của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình 

Thứ nhất: Trên cơ sở phân cấp của Trung ương, chính quyền 
tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt quyền được quyết định một số 
loại phí, lệ phí, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSĐP; quyết 
định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân 
chia các khoản thu giữa NS các cấp CQĐP. Chính quyền cấp tỉnh 
đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan. Chất lượng các văn bản được đánh gia tốt, phù hợp 
thực tiễn và đúng thẩm quyền. 

Thứ hai:Đã phân cấp nhiều hơn cho tỉnh Ninh Bình về nguồn 
thu và nhiệm vụ chi NS.  
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Thứ ba: Trong lĩnh vực chi NS cho đầu tư phát triển, địa 
phương được phân cấp ngày càng lớn hơn trong quyết định các 
dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN.  

Thứ tư: Phân cấp quản lý NSNN đã ngày càng dựa trên các 
căn cứ có tính khoa học hơn. 

Thứ năm: Quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý NSNN đã 
trao cho tỉnh Ninh Bình sự chủ động hơn trong quản lý NS, năng 
lực quản lý NSĐP được nâng cao. 

2.3.1.2. Những kết quả  đạt được trong phân cấp quản lý 

NS giữa các cấp CQĐP tỉnh Ninh Bình 

Thứ nhất: Phân cấp quản lý NSĐP trên địa bàn tỉnh đã làm 
tăng tính cạnh tranh, tính chủ động tích cực của CQĐP cấp tỉnh, 
cấp huyện và cấp xã hơn trước.  

Thứ hai: Phân cấp quản lý NSĐP trên địa bàn tỉnh đã khuyến 
khích các địa phương phấn đấu tăng thu NS để có nguồn đảm bảo 
chi tiêu. 

Thứ ba: Phân cấp quản lý NSĐP góp phần tăng cường trách 
nhiệm của CQĐP các cấp từ tỉnh xuống cơ sở. Việc quy định cụ 
thể nguồn thu, nhiệm vụ chi và chỉ cấp tỉnh mới có thẩm quyền 
ban hành các chính sách chế độ thu, chi (trong giới hạn được 
Trung ương phân cấp) đã góp phần hạn chế và đi đến xóa bỏ tình 
trạng các địa phương cấp dưới quy định các khoản thu, chi trái 
với quy định pháp luật. 

Thứ tư: Việc trao quyền nhiều hơn cho CQĐP trong quyết 
định các vấn đề về NS đòi hỏi địa phương phải tăng tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện NS. Các cấp 
CQĐP tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt hơn tính công khai minh 
bạch trong quản lý, điều hành NS, hạn chế một bước tình trạng 
“xin – cho” trong phân bổ dự toán NS. 

2.3.2. Những hạn chế trong phân cấp quản lý ngân sách 

nhà nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ ổn định ngân 

sách 2011 – 2016 và năm 2017 

2.3.2.1. Những hạn chế trong phân cấp quản lý NSNN của 

Trung ương cho tỉnh Ninh Bình 

Thứ nhất: Phân cấp quản lý NSNN tác động đến hiệu quả sử 
dụng NSNN còn hạn chế; tính chủ động của CQĐP tỉnh Ninh 
Bình tuy đã hơn trước nhưng còn chưa cao.  
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Thứ hai: Tình trạng thiếu công bằng trầm trọng về thu chi 
NSĐP giữa các tỉnh (Ninh Bình cũng là một trong số đó) đã kéo 
dài hàng chục năm.  

Thứ ba: Bất cập trong phân cấp thực hiện quy trình quản lý 
NSNN. 

Thứ tư: Công tác giám sát, kiểm tra NSNN của Trung ương 
và tỉnh Ninh Bình chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

2.3.2.2. Những hạn chế trong phân cấp quản lý NS giữa các 

cấp CQĐP tỉnh Ninh Bình 

Luận án đã đề cập chi tiết về các hạn chế. 
Thứ nhất: Hạn chế trong việc ban hành các chính sách, chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức thu chi NS.  
Thứ hai: Hạn chế trong phân cấp nguồn thu NSĐP, số bổ 

sung và vay nợ của NSĐP.  
Thứ ba: Hạn chế trong phân cấp nhiệm vụ chi NSĐP. 
Thứ tư: Hạn chế trong phân cấp quy trình quản lý NSĐP.  
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong phân cấp 

quản lý ngân sách nhà nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời 

kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2016 và năm 2017 

2.3.3.1. Nguyên nhân của hạn chế trong phân cấp quản lý 

NSNN của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình 

Thứ nhất: Địa phương mới chỉ được tăng quyền về tổ chức 
thực thi và quản lý NS, còn thẩm quyền quyết định vẫn thuộc về 
Trung ương.  

Thứ hai: Tuy Luật NSNN 2015 đã quy định là chi NSNN 
phải gắn với kết quả công việc và lập kế hoạch tài chính trung 
hạn, nhưng phân cấp quản lý NSNN vẫn gắn liền với phương 
thức quản lý NS theo các khoản mục đầu vào và dự toán NSNN 
hàng năm (thể hiện rõ trong việc phân cấp trong thời kỳ ổn định 
NS từ năm 2017). 

Thứ ba: Cơ chế phân cấp quản lý NSNN giữa Trung ương và 
địa phương còn bất cập khi chưa thể khuyến khích tính chủ động 
của đại đa số tỉnh trong thu chi NSNN, giảm bớt sự phụ thuộc 
quá lớn vào NSTW, đồng thời lại làm suy giảm động lực và điều 
kiện tăng thu cũng như nuôi dưỡng nguồn thu cho một số ít tỉnh 
thành có khả năng tự cân đối NS.  

Thứ tư: Một số nguyên nhân khác. 
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2.3.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong phân cấp 

quản lý NS giữa các cấp CQĐP tỉnh Ninh Bình 

Thứ nhất: Quyền tự chủ về thu, chi NS của địa phương (trong 
đó có tỉnh Ninh Bình) còn hạn chế. 

Thứ hai: Cơ chế phân chia các khoản thu NSĐP tỉnh Ninh 
Bình vẫn chưa hoàn thiện. 

Thứ ba:Trên thực tế, hai tình trạng thường hay xảy ra khi 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp dưới là giao việc 
nhưng không giao tiền hoặc là nhiệm vụ chi của cấp trên lại giao 
cấp dưới thực hiện nhưng không giao tiền cho cấp dưới theo quy 
định. 

Thứ tư: Phân cấp quản lý NSĐP vẫn gắn liền với phương 
thức quản lý NS theo các khoản mục đầu vào và dự toán hàng 
năm (thể hiện rõ trong việc phân cấp trong thời kỳ ổn định NSĐP 
từ năm 2017). 

Thứ năm: Nguyên ngân của hạn chế trong phân cấp thực hiện 
quy trình quản lý NSĐP ở tỉnh Ninh Bình cũng giống như đối với 
quy trình quản lý NSNN nói chung.  

Thứ sáu: Nếu thiết kế được hệ thống NSĐP chỉ gồm 2 cấp thì 
quy trình quản lý NSĐP nói riêng, NSNN nói chung sẽ bớt đi sự 
phức tạp và chồng chéo rất nhiều. 

Thứ bảy: Việc tổ chức thực hiện công khai, minh bạch chưa 
đáp ứng được yêu cầu. 

Thứ tám: Công tác kiểm tra việc quản lý và phân cấp quản lý 
NSĐP còn hạn chế. 

Thứ chín: Năng lực, trình độ cán bộ về quản lý tài chính NS ở 
tỉnh Ninh Bình còn hạn chế so với yêu cầu, nhất là cán bộ quản 
lý tài chính NS ở cấp xã.  

Thứ mười: Các nguyên nhân khác. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC TRƯỜNG HỢP TỈNH NINH BÌNH 

 
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM PHÂN 

CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRƯỜNG HỢP TỈNH 

NINH BÌNH, THỜI KỲ 2017-2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030  

3.1.1. Phương hướng về phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm 

nhìn đến năm 2030 

3.1.2. Mục tiêu và quan điểm về phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 

2020 tầm nhìn đến năm 2030 

3.1.2.1. Mục tiêu phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm nhìn đến 

năm 2030 

Phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các cấp CQĐP tỉnh Ninh Bình trên cơ sở phân định rõ, 
cụ thể quyền hạn, trách nhiệm, nguồn thu, nhiệm vụ chi của mỗi 
cấp; bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW trong hệ thống NSNN, 
vai trò chủ đạo của NS cấp tỉnh trong hệ thống NSĐP tỉnh Ninh 
Bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để nâng cao hiệu quả quản lý 
NS phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của nhân dân, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong điều kiện nền kinh 
tế thị trường đang hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu, 
rộng. 

3.1.2.2. Quan điểm  về phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước trường hợp tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm nhìn 

đến năm 2030 

Sáu quan điểm: (1) Bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW trong 
hệ thống NSNN và vai trò chủ đạo của NS cấp tỉnh trong hệ 
thống NSĐP ở tỉnh Ninh Bình. (2) Bảo đảm quản lý thống nhất 
của Trung ương; đồng thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền các cấp ở tỉnh Ninh Bình trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý NSNN trên địa bàn theo quy định của 
pháp luật. (3) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản 
lý theo lãnh thổ, phân định rõ những nhiệm vụ quản lý NSNN 
của ngành với nhiệm vụ quản lý NSNN của các cấp CQĐP ở tỉnh 
Ninh Bình. (4) Bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, việc nào, cấp nào 
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sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu 
cầu của tổ chức và nhân dân thì giao cho cấp đó thực hiện; phân 
cấp phải rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của mỗi cấp. (5) Bảo đảm phù hợp với trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, đặc thù của ngành, lĩnh 
vực, điều kiện và khả năng phát triển của từng khu vực, vùng 
lãnh thổ, với từng loại hình đô thị, nông thôn, với xu thế hội nhập 
khu vực và quốc tế. (6) Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ chi 
với nguồn lực NS; phải đồng bộ, ăn khớp giữa các ngành, lĩnh 
vực có liên quan. (7) Bảo đảm quyền và trách nhiệm của HĐND, 
UBND các cấp ở tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ NS được phân cấp; đồng thời phát huy dân chủ rộng rãi để  
nhân dân tham gia quản lý NSNN. 

3.2. GIẢI PHÁP PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC TRƯỜNG HỢP TỈNH NINH BÌNH, THỜI KỲ 2017 - 2020 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

3.2.1. Giải pháp về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

của Trung ương cho tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm 

nhìn đến năm 2030 

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

Vấn đề thứ nhất: Trung ương nên ban hành Luật Thuế bất 
động sản để điều tiết bớt phần giá trị tăng thêm từ bất động sản 
không do đầu tư của người sử dụng bất động sản mang lại để tạo 
thêm nguồn thu chủ động cho NSĐP.  

Vấn đề thứ hai: Trong Luật NSNN cần có quy định riêng về 
quản lý NS của chính quyền đô thị (thành phố trực thuộc Trung 
ương, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thành 
phố thuộc tỉnh, thị xã và thị trấn). 

Vấn đề thứ ba: Các quy định về nợ của CQĐP cần được cụ 
thể hơn.  

3.2.1.2. Hoàn thiện việc phân cấp trong quy trình quản lý 

ngân sách nhà nước 

Hoàn thiện việc phân cấp trong quy trình quản lý NSNN là để 
giảm sự phức tạp, chồng chéo. Trung ương nên trao nhiều quyền 
hơn cho địa phương. Quốc hội chỉ quyết định chi tiết chi NSTW 
mà không cần quyết định chi tiết chi NSĐP; HĐND các cấp tự 
quyết định chi tiết chi NS của cấp mình. Trao quyền như vậy rõ 
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ràng là tính phức tạp trong quy trình quản lý NSNN đã đơn giản 
hơn, tính trùng lặp đã bớt đi. 

3.2.1.3. Thay đổi phương thức xác định tỷ lệ phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương, bổ sung cơ chế chuyển giao ngân sách từ địa phương 

có thặng dư  về Trung ương 

Ở hầu hết các nước, việc phân chia NS đều dựa trên nguyên 
tắc xác lập một tỉ lệ phân chia cố định cho từng khoản thu thuộc 
nhóm các khoản thu phân chia và áp dụng cho tất cả các địa 
phương. Trong khi đó, ở Việt Nam việc phân chia NS lại dựa trên 
nguyên tắc xác lập một tỉ lệ phân chia áp dụng chung đối với tất 
cả các khoản thu thuộc nhóm các khoản thu phân chia và được 
xác định riêng cho từng tỉnh trong từng thời kỳ ổn định NS. Cách 
phân chia hiện tại là nguyên nhân khiến các tỉnh, thành tìm mọi 
cách tăng chi để giảm đóng góp cho NSTW. Việt Nam cần thiết 
và hoàn toàn có thể chuyển sang áp dụng tỉ lệ phân chia cứng đối 
với từng khoản thu phân chia cho tất cả các tỉnh, thành như đa số 
các nước trên thế giới đang làm. Điều này sẽ dẫn đến nâng cao 
được tính chủ động, tính tích cực của địa phương.  

Nếu áp dụng tỉ lệ phân chia cứng đối với từng khoản thu phân 
chia cho tất cả các tỉnh, thành sẽ đòi hỏi phải thay đổi cơ chế 
chuyển giao NS. Bởi vì, với cơ chế đó sẽ có những tỉnh có thặng 
dư NS. Vấn đề đặt ra là phải bổ sung quy định vào Luật NSNN 
để có cơ chế chuyển giao NS ngược từ địa phương cho Trung 
ương cùng với cơ chế chuyển giao NS xuôi từ Trung ương cho 
địa phương. 

3.2.1.4. Tăng dần thẩm quyền quyết định chế độ, định mức 

thu chi ngân sách cho chính quyền cấp tỉnh 

Để tăng cường quyền tự chủ về nguồn thu cho địa phương, có 
thể trao cho HĐND cấp tỉnh quyền thay đổi thuế suất một số sắc 
thuế trong khung quy định của Trung ương, hoặc về dài hạn ở 
mức tự chủ cao hơn là HĐND cấp tỉnh có thể được quyết định 
ban hành sắc thuế của địa phương trong khung cho phép của 
Trung ương. 

Theo thời gian, một khi có thể trao quyền nhiều hơn cho cấp 
tỉnh, Trung ương cần rà soát các định mức chi tiêu để xử lý theo 
hướng: Chuyển dần một số định mức chi do Trung ương quyết 
định sang nhóm định mức chi do HĐND tỉnh quyết định theo quy 
định khung của Chính phủ; chuyển một số định mức thuộc nhóm 
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định mức chi do HĐND tỉnh quyết định theo quy định khung của 
Chính phủ sang nhóm định mức chi do HĐND tỉnh tự quyết định. 

3.2.1.5. Thiết kế hệ thống NSĐP chỉ gồm 2 cấp – NS cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và NS cấp cơ sở 

Nếu áp dụng kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể thiết kế 
hệ thống NSĐP chỉ gồm 2 cấp: NS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và NS cấp cơ sở. Bỏ bớt được một cấp NS trung gian 
sẽ làm cho quy trình quản lý NSĐP nói riêng và quy trình quản lý 
NSNN nói chung đơn giản đi rất nhiều, từ đó tăng được hiệu quả 
quản lý NSNN. 

Luận án đã phân tích chi tiết về quan điểm mở đường cải 
cách cơ bản đối với CQĐP theo hướng mô hình tổ chức đa dạng 
trong Hiến Pháp 2013. Tuy Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương 2015 vẫn quy định tổ chức HĐND huyện, quận, phường; 
nhưng trong xu thế phát triển đã được lường trước trong Hiến 
Pháp 2013, việc này sẽ được thay đổi. Khi nào không tổ chức 
HĐND huyện, quận, phường nữa thì NSĐP sẽ chỉ còn 2 cấp. 

3.2.1.6. Phân cấp quản lý ngân sách gắn với quản lý ngân 

sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 5 

năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 

Luật NSNN 2015 đã quy định về quản lý NS theo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài 
chính – NSNN 3 năm. Nhưng cách thức phân cấp quản lý NSNN 
trong thực tiễn vẫn như trong điều kiện quản lý NS theo đầu vào 
và lập dự toán NSNN từng năm một (thể hiện qua việc phân cấp 
quản lý NSNN cho thời kỳ ổn định NS bắt đầu từ năm 2017). Rõ 
ràng đây là một vấn đề cần xem xét. Luận án đã phân tích vì sao 
phân cấp quản lý NSNN phải gắn và gắn như thế nào với quản lý 
NS theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, với kế hoạch tài chính 05 
năm, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm. 

3.2.2. Giải pháp về phân cấp quản lý ngân sách giữa các 

cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 

2020 tầm nhìn đến năm 2030 

3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về phân cấp 

quản lý ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình 

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND là công cụ quan trọng để 
giúp địa phương tổ chức phân cấp quản lý NSĐP hiện nay. Tuy 
nhiên, văn bản này vẫn có một số điểm cần phải hoàn thiện thêm: 
(1) Nên học tập kinh nghiệm của Hà Nội, gộp 3 Nghị quyết có 
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liên quan đến phân cấp quản lý NSĐP hiện nay thành một với tên 
gọi  là “Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các 
cấp NSĐP và định mức phân bổ chi NSĐP của tỉnh Ninh Bình 
thời kỳ ...”. (2) Trong Chương 1 “Quy định chung” cần có thêm 
quy định về các nguyên tắc phân cấp NSĐP tỉnh Ninh Bình. (3) 
Có thêm quy định cụ thể thời hạn quyết toán NS cấp huyện và 
cấp xã ở tỉnh Ninh Bình (theo phân cấp của Luật NSNN 2015). 

3.2.2.2. Hoàn thiện việc phân cấp nguồn thu, số bổ sung 

ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình 

Cơ chế phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-
HĐND có 2 vấn đề cần phải hoàn thiện thêm: (1) Các khoản 
thuế, phí, lệ phí nếu thuộc loại phân chia giữa các cấp NSĐP thì 
nên áp dụng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia như nhau đối với cùng 
một khoản thu cho NS cùng cấp của các địa phương. (2) Bổ sung 
cơ chế xử lý số thặng dư của NS cấp dưới. 

3.2.2.3.  Hoàn thiện việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách 

địa phương  tỉnh Ninh Bình 

Có 5 điểm: (1) Các chương trình, dự án thuộc cấp nào quản 
lý, NS cấp đó chi đầu tư phát triển và đảm bảo gắn kết giữa chi 
đầu tư và chi thường xuyên. (2) Các dự án có tính chất quan 
trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nằm trong quy hoạch đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng các quy định quản lý 
nhà nước về đầu tư công, NS cấp dưới đã bố trí chi nhưng không 
đủ nguồn hoặc cần tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành 
sớm, nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả đầu tư, tuỳ theo khả năng 
cân đối của NS cấp trên, việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng thực 
hiện bằng cách bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới hoặc bố trí 
trong nguồn vốn đầu tư phát triển của NS cấp trên. (3) Đối với 
các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương hỗ trợ 
vốn, trong đó phần vốn hỗ trợ từ NS cấp trên đã được thỏa thuận 
bằng văn bản, NS của cấp được hỗ trợ phải chủ động cân đối và 
bố trí vốn hàng năm (bao gồm vốn đối ứng) để thực hiện theo kế 
hoạch. (4) Thực hiện lồng ghép hợp lý các nguồn vốn đầu tư phát 
triển thuộc NS các cấp nhằm đảm bảo đầu tư đồng bộ, thiết thực, 
hiệu quả, tránh lãng phí. (5) Ngoài ra, cần có cơ chế qui trách 
nhiệm phân bổ NS cho người đứng đầu chính quyền các cấp và 
xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá các khoản chi tiêu công ở 
các cấp CQĐP. 
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3.2.2.4. Tăng cường tính công khai, minh bạch; kiểm tra 

chặt chẽ việc quản lý và phân cấp quản lý ngân sách địa 

phương tỉnh Ninh Bình 

Biện pháp nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong phân 
cấp quản lý NSĐP tỉnh Ninh Bình bao gồm: (1)Tăng cường sự 
tham gia của nhân dân tỉnh Ninh Bình vào hoạt động quản lý NS 
của CQĐP. (2) Tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt 
Luật Tiếp cận thông tin (có hiệu lực từ 01/7/2018). (3) Ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của CQĐP. (4) Phát 
huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Công tác giám sát, kiểm tra cần được tăng cường và cải tiến 
hơn, đặc biệt là kiểm toán thu, chi NSĐP. Kiểm toán Nhà nước 
kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ, nhưng đẩy 
mạnh hơn nữa loại hình kiểm toán hoạt động. 

3.2.2.5.  Nâng cao trình độ cán bộ, công chức tài chính- 

ngân sách các cấp tỉnh Ninh Bình 

Một số biện pháp: (1) Nâng cao chất lượng ngay từ khi tuyển 
dụng. (2) Trong khi Nhà nước chưa có cơ chế mới về việc thu hút 
nhân lực, trước mắt tỉnh Ninh Bình cần thực hiện việc: Khuyến 
khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ trong 
và ngoài nước, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, nghiệp vụ thông qua hỗ trợ các khoản học phí. Đồng thời 
đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo và xem xét bổ nhiệm 
những cán bộ có năng lực làm việc tốt, tạo môi trường làm việc 
cho cán bộ an tâm công tác, phục vụ lâu dài trong ngành Tài 
chính. (3) Coi trọng việc nâng cao năng lực đội ngũ CBCC cấp 
xã (trong đó có công chức tài chính – NS). 

3.2.3. Tổ chức thực hiện các giải pháp do luận án đề xuất 

về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trường hợp tỉnh 

Ninh Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 

Để áp dụng các giải pháp đã được đưa ra trong luận án, tác 
giả cho rằng cần có sự đánh giá tác động của từng giải pháp hoặc 
nhóm giải pháp đến phân cấp quản lý NSNN trường hợp tỉnh 
Ninh Bình. Những giải pháp cụ thể, không đòi hỏi phải sửa đổi, 
bổ sung những quy định của Trung ương, gắn liền với thực tiễn 
của tỉnh Ninh Bình thì có thể triển khai sớm, vì quyền quyết định 
thuộc về chính quyền cấp tỉnh. Nhưng, những giải pháp về phân 
cấp quản lý NSNN đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung văn bản pháp 
luật của Trung ương thì không thể triển khai ngay được, phải chờ 
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quyết định của Trung ương. Ngoài điều đáng chú ý đó ra thì nói 
chung, tất cả các giải pháp đều phù hợp với nhau, có thể tác đông 
tích cực cùng chiều đến phân cấp quản lý NSNN trường hợp tỉnh 
Ninh Bình.Các giải pháp đã được đưa ra trong luận án muốn trở 
thành hiện thực thì cần phải được Trung ương và CQĐP tỉnh 
Ninh Bình ủng hộ và được vận dụng phù hợp với quy định của 
Trung ương về phân cấp quản lý NSNN; phù hợp với tình hình 
kinh tế - xã hội ở địa phương.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRƯỜNG HỢP 

TỈNH NINH BÌNH, THỜI KỲ 2017 - 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 

2030 

3.3.1. Kiến nghị với Trung ương 

Trong thời kỳ 2017 -2020 tầm nhìn đến năm 2030, rà soát hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật để Quốc hội ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung một số điểm của một số luật có liên quan đến 
các giải pháp mà luận án đã đưa ra, như: Ban hành Luật Thuế bất 
động sản; sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức CQĐP để không tổ chức 
HĐND huyện, quận, phường; sửa đổi, bổ sung Luật NSNN, v.v... 
Chính phủ có Nghị định, các Bộ có Thông tư hướng dẫn thực 
hiện phân cấp thuộc lĩnh vực do mình phụ trách v.v... 

3.3.2. Kiến nghị với chính quyền tỉnh Ninh Bình 

Trong thời kỳ 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030, rà soát hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành thuộc thẩm 
quyền chính quyền địa phương để HĐND tỉnh ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết có liên quan đến các giải pháp mà luận 
án đưa ra. UBND tỉnh ban hành các quyết định để thực hiện Nghị 
quyết của HĐND tỉnh . Các Sở ban hành các văn bản hành chính 
thuộc thẩm quyền để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật của Trung ương và chính quyền cấp tỉnh v.v... 
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KẾT LUẬN 

 
Trên cơ sở bám sát mục tiêu nghiên cứu và vận dụng tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu, luận án có những đóng góp mới sau: 
 Về mặt lý luận   
Hệ thống hóa làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về phân cấp quản 

lý NSNN, bao gồm các nội dung cơ bản như: Khái niệm, hình 
thức, căn cứ, nội dung, nguyên tắc, lợi ích và bất lợi của phân 
cấp, đo lường mức độ phân cấp và những yếu tố ảnh hưởng đến 
kết quả phân cấp. 

Về phân mặt thực tiễn  
Trên cơ sở các quy định khung pháp lý, các nguồn tài liệu của 

chính quyền tỉnh Ninh Bình và các nguồn khác, luận án phân tích 
thực trạng phân cấp quản lý NSNN trường hợp tỉnh Ninh Bình, 
giai đoạn 2011 – 2017, gồm 2 vấn đề lớn: (1) Phân cấp của Trung 
ương cho tỉnh Ninh Bình. (2) Phân cấp giữa các cấp CQĐP ở tỉnh 
Ninh Bình. Bên cạnh đó, luận án cũng tổng kết nghiên cứu kinh 
nghiệm về phân cấp quản lý NSNN của một số nước và một số 
tỉnh ở Việt Nam và rút ra bài học đối với trường hợp tỉnh Ninh 
Bình.  

Về giải pháp và kiến nghị  
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phân cấp quản lý NSNN 

trường hợp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 – 2017; phương 
hướng, mục tiêu phân cấp quản lý NSNN trường hợp tỉnh Ninh 
Bình, thời kỳ 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tác giả đề 
xuất 6 quan điểm, sau đó là 6 nhóm giải pháp Trung ương phân 
cấp cho tỉnh Ninh Bình (và các tỉnh, thành khác), 5 nhóm giải 
pháp về phân cấp quản lý NSĐP ở tỉnh Ninh Bình và đề xuất một 
số kiến nghị để thực hiện các giải pháp. 

Do phạm vi nghiên cứu chỉ dừng lại đối với một tỉnh, tình 
hình kinh tế xã hội của đất nước lại đang có nhiều thay đổi nhanh 
chóng, vì thế kết quả nghiên cứu của luận án khó tránh khỏi hạn 
chế. Tác giả kính mong nhận được sự chỉ dẫn của các nhà khoa 
học và các bạn đọc quan tâm đến đề tài. Tác giả xin trân trọng 
cám ơn. 

 
 
 
 
 


