PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
1. Các quy tắc về quản lý dự toán được giao
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự
toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà
nước.
Phạm vi và mục đích của việc cơ quan lập pháp phê duyệt thẩm quyền chi
tiêu - còn gọi là dự toán được phê duyệt - cần được làm rõ trong khuôn khổ pháp
lý và được xác định qua mục lục ngân sách. Các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm xác định các quy tắc về quản lý dự toán được giao bao gồm nguyên tắc
thường niên và phương thức thực thi hiệu lực; các quy tắc xác định mức độ tự chủ
của cơ quan hành pháp trong việc quản lý dự toán được giao; các quy tắc xác định
thẩm quyền riêng của Bộ Tài chính, các bộ trưởng bộ chu quản và lãnh đạo đơn vị
chi tiêu trong điều chuyển mục chi trong phạm vi thẩm quyền chi tiêu được giao
bởi cơ quan lập pháp; và các quy tắc về sử dụng dự trữ dự phòng.
Nguyên tắc thường niên, một nguyên tắc kinh điển trong quản lý ngân sách,
có nghĩa là ngân sách mỗi một lần chỉ được thông qua cho một năm ngân sách,
như vậy, dự toán được duyệt cho năm ngân sách hiện tại phải được sử dụng trong
năm đó. Tương ứng với điều đó, vào cuối năm, dự toán chưa sử dụng hết sẽ bị
hủy. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo kỷ luật tài khóa, đồng thời ngăn ngừa việc
thực hiện đồng thời nhiều dự toán ngân sách, và khuyến khích lập kế hoạch chi
tiêu tốt và cho phép cơ quan lập pháp thẩm tra chi tiết chính sách ngân sách của
chính phủ hàng năm.
Ở Việt Nam, theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 thì
ngân sách được phân bổ nếu không dùng hết sẽ được xử lý theo nguyên tắc kết dư,
có nghĩa là ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ
gốc và lãi các khoản vau của ngân sách Nhà nước nhưng vẫn còn dư thì trích 50%
vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau.
Trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán ngân sách Nhà nước
hằng năm thì số kết dư còn lại hoạch toán vào thu ngân sách năm sau.

Tuy nhiên, quy tắc thường niên có thể tạo ra hiện tượng chạy đua chi tiêu
khi kết thúc năm ngân sách (thường được gọi là “không dùng hết thì mất”) và
khuyến khích đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện các khoản chi tiêu
thiếu hiệu suất về mặt kinh tế vào cuối năm. Hơn nữa, nó gây khó khăn trong việc
đánh giá chính xác khung thời gian cần thiết để thực hiện một số hoạt động (như
dự án xây dựng) hoặc mua sắm một số loại hàng hóa ví dụ, một số hàng hóa mua
sắm ở nước ngoài. Một số thủ tục khác nhau được đưa ra nhằm tạo một số linh
hoạt trong việc áp dụng nguyên tắc thường niên nhằm xử lý các vấn đề trên. Đó có
thể là giao thẩm quyền cam kết trung hạn, chuyển nguồn, hoặc sử dụng kỳ điều
chỉnh/bổ sung. Ngoài ra còn có một số thủ tục không chính thức thiếu khôn ngoan
và khó được chấp nhận, nhưng lại thường hay được sử dụng để tránh né nguyên
tắc thường niên. Đó là lập ra các quỹ ngoài ngân sách đặc biệt để chứa các khoản
dự toán được giao nhưng chưa sử dụng hết, khi nào thiếu tiền, phát hành và hạch
toán vào những séc không gửi ngân hàng rồi để vào ngăn kéo đợi cho khi nào có
tiền. Những thông lệ không chính thức như thế cần được ngăn cấm.
Chuyển nguồn là quyền được sử dụng dự toán chưa sử dụng hết ngoài năm
ngân sách được giao dự toán đó. Đã có nhiều quốc gia phát triển cho phép thực
hiện chuyển nguồn. Tại Anh, chuyển nguồn được phép thực hiện mà hầu như
không gặp hạn chế gì, nhưng thường thì chuyển nguồn được phép thực hiện với
một số hạn chế hoặc trên cơ sở trình từng trường hợp một lên Bộ Tài chính xin phê
duyệt (tham khảo Bảng 13.1).
Chuyển nguồn đòi hỏi phải có hệ thống kế toán và báo cáo thật vững để
đánh giá được số tiền chuyển nguồn ngay sau khi kết thúc năm ngân sách. Nếu
ngân sách không sát thực tế, việc chuyển nguồn dự toán chưa sử dụng hết của
ngân sách trước đó sẽ làm cho tình trạng mất cân đối tài khoá trở nên trầm trọng
hơn qua việc làm tăng dự toán của năm ngân sách hiện tại, trong khi ngân sách
năm hiện tại có thể đã vượt quá nguồn lực sẵn có.
Ở Việt Nam Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 cũng quy định cụ thể về
chuyển nguồn ngân sách Nhà nước đối với trường hợp các khoản dự toán chưa
thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản
tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử
dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng gồm:

Thứ nhất, các nguồn chi cho đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm
sau theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính
phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không
quá thời hạn giải ngân của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;
Thứ hai, các nguồn chi cho mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp
đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; chi
mua tăng, mua bù hàng dự trữ quốc gia;
Thứ ba, các nguồn dùng để thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp
và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;
Thứ tư, các nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công
lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể
nhiệm vụ chi;
Thứ năm, nguồn dùng để chi cho các khoản dự toán được cấp có thẩm
quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các
khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các
đơn vị dự toán trực thuộc;
Thứ sáu, nguồn chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài,
dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời
gian thực hiện.
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Đối với các quốc gia đang phát triển, bất kỳ thay đổi gì về quy tắc thường
niên đối với chi thường xuyên chỉ nên được cân nhắc tại những nước có các quy
trình lập ngân sách, kế toán và báo cáo thoả đáng. Trong một số trường hợp,
chuyển nguồn chi thường xuyên nên được hạn chế bằng một tỷ lệ rất nhỏ so với dự
toán được phê duyệt và phải trình xin Bộ Tài chính phê duyệt. Vì chi đầu tư khó
có thể quản lý trong phạm vi khuôn khổ ngân sách năm, các thủ tục chuyển nguồn
phần dự toán chưa sử dụng hết có thể phù hợp với chi đầu tư; tuy nhiên, cần có sự
thận trọng. Chuyển nguồn chi đầu tư từ năm 1-1 sang năm t chỉ nên áp dụng cho
các dự án đầu tư chuyển tiếp không được cấp đủ vốn trong năm t. Yêu cầu chuyển
nguồn phải được gửi lên Bộ Tài chính xin phê duyệt. Đối với chi tiêu sử dụng
nguồn nước ngoài, chuyển nguồn cần được phép thực hiện, thực chất đây là thông
lệ chung mặc dù không được quy định trong các quy định về tài chính.
Một số ít các quốc gia phát triển cho phép các đơn vị chi tiêu được ứng
trước dự toán cho ngân sách năm tới. Những khoản chi tiêu dự kiến như vậy phải
tuân theo các điều kiện chặt chẽ. Ứng trước dự toán chỉ nên được cân nhắc tại các
quốc gia có kỷ luật tài khoá cao và hệ thống kế toán vững mạnh, ví dụ tại Pháp,
những điều kiện như thể được quy định cụ thể trong luật tài chính năm. Tại quốc
gia đó, những khoản cam kết trước, nhưng chưa thanh toán có thể được quyết định
trong hai tháng cuối của năm ngân sách riêng cho một số nội dung chi.
Một số quốc gia sử dụng giai đoạn bổ sung gồm một hoặc hai tháng sau khi
kết thúc năm ngân sách t nhằm nới lỏng nguyên tắc thường niên. Trong giai đoạn
đó, tại năm t+1, các hoá đơn chi tiêu liên quan đến hàng hoá bàn giao của năm t+1
vẫn có thể được thanh toán cho ngân sách năm t, ngân sách của cả năm t và năm
t+1 đều cùng được thực hiện. Việc sử dụng giai đoạn bổ sung đòi hỏi kỷ luật tốt và
hệ thống kế toán vững mạnh vì hai dự toán ngân sách cùng được thực hiện đồng
thời trong cùng một giai đoạn có thể dẫn đến nhầm lẫn. Những rủi ro về nhầm lẫn
như thể có thể trầm trọng tại các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp, nơi giai đoạn

bổ sung có thể liên quan đến việc kho bạc phải chấp nhận những đề nghị thanh
toán, nhưng những đề nghị thanh toán đó đôi khi được thanh toán còn muộn hơn,
có thể là vài tháng sau khi kết thúc giai đoạn bổ sung.
Điều chuyển dự toán Luật ngân sách cơ bản quy định về quản lý tài chính
công thường quy định về mức độ chủ động của cơ quan hành pháp trong việc quản
lý dự toán ngân sách đã phê duyệt. Thông thường điều chuyển dự toán cần được
hạn chế theo cách chỉ được điều chuyển một tỷ lệ nhỏ trong dự toán. Việc điều
chuyển trên tỷ lệ đó đòi hỏi phải trình dự toán ngân sách bổ sung hoặc sửa đổi lên
cơ quan lập pháp. Để bảo vệ chi đầu tư, Cơ quan hành pháp tại một số quốc gia
không được phép điều chuyển giữa các nội dung ngân sách làm giảm chi đầu tư.
Tại một số nước khác, để khống chế mức trần chi cho nhân sự, cơ quan hành pháp
không được phép điều chuyển làm tăng chi cho nhân sự,1 nhưng tại các quốc gia
khác, điều chuyển làm giảm chi cho nhân sự bị cấm vừa để bảo vệ các khoản chi
đó vừa để ngăn ngừa nợ đọng chi2. Mức trần chi tiêu đối với chi cho nhân sự có ưu
điểm là tạo ra tín hiệu rõ ràng đối với các bộ, nhưng việc thực thi hiệu lực mức
trần đó có thể yếu ở các quốc gia đặt ưu tiên cao về chi cho nhân sự vì các lý do
chính trị và xã hội.
Để tăng dự toán hoặc sửa đổi dự toán ngoài thẩm quyền được phép theo
luật, cơ quan hành pháp của chính phủ phải trình dự toán ngân sách sửa đổi lên cơ
quan lập pháp để xin phê duyệt. Số lượng những sửa đổi trong năm tốt nhất chỉ
nên hạn chế là một lần. Việc chấp hành ngân sách trở nên khó kiểm soát nếu dự
toán ngân sách bị sửa đổi liên tục. Các yêu cầu sửa đổi dự toán ngân sách của các
bộ chủ quản phải được Bộ Tài chính và Hội đồng bộ trưởng xem xét cùng nhau.
Tại một số quốc gia, dự toán sửa đổi được thực hiện trước khi cơ quan lập
pháp cho phép, vì cơ quan lập pháp chủ phê duyệt sau khi dự toán sửa đổi đã được
lập. Thủ tục như vậy làm giảm vai trò của cơ quan lập pháp và chỉ nên được cân
nhắc trong các tình huống khẩn cấp (ví dụ như sau thiên tai).
2. Điều chuyển trong phạm vi dự toán được phê duyệt
Nguyên tắc Nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả
và tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý và
gắn quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Các khoản chi
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ngân sách được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo
đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách
Nhà nước không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự
toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực
hiện nhiệm vụ chi thường xuyên.
Ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính
Nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn điều
lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà
nước và chỉ thực hiện đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập vào hoạt động theo
quy định của pháp luật, có khả năng tài chính độc lập, có nguồn thu và nhiệm vụ
chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, việc điều chuyển ngân sách Nhà nước được tiến hành khi cần điều
chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trong trường hợp có biến động về ngân sách so
với dự toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tổng thể và được tiến hành theo trình
tự luật định, cụ thể như sau:
Chính phủ lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trình Quốc
hội quyết định và căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán điều chỉnh tổng
thể ngân sách nhà nước và nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao, Uỷ ban
nhân dân các cấp lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách địa phương trình Hội
đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
Đối với nhiệm vụ thu, chi của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương sẽ do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở Chính phủ trình và
báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp dự kiến số thu không
đạt dự toán được Quốc hội quyết định phải điều chỉnh một số khoản chi; hoặc khi
có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải
điều chỉnh.
Trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đông nhân dân
quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi hoặc Ủy ban thường vụ Quốc
hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của một số tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, hoặc cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc
địa phương cấp dưới thì Ủy ban nhân dân sẽ trình Thường trực Hội đồng nhân dân

cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội
đồng nhân dân kỳ họp gần nhất.
Ngoài ra, việc điều chỉnh ngân sách sẽ được thực hiện khi Chính phủ yêu
cầu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách nếu việc bố trí ngân
sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Quốc hội hoặc Uỷ ban nhân
dân yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách nếu việc bố
trí ngân sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân
cấp trên.
Việc điều chuyển mục chi trong phạm vi dự toán được phê duyệt đối với
một chương trình hoặc lĩnh vực sự nghiệp còn được gọi là “chuyển mục chi”.
Chuyển mục chi có thể được kiểm soát ở các mức độ khác nhau bởi cơ quan hành
pháp của chính phủ. Ví dụ, Bộ Tài chính cần quyết định trong trường hợp chuyển
mục chi gây ra khó khăn về ngân sách trong tương lai, chẳng hạn chuyển mục chi
gây ảnh hưởng đến chi cho nhân sự hoặc làm tăng các nội dung chi ngân sách
thường bị lạm dụng (ví dụ, tại một số quốc gia, đó là các nội dung chi như “mua
xe ô tô” và “chi công tác nước ngoài”). Lãnh đạo các đơn vị chi tiêu có thể phải
yêu cầu cơ quan cấp trên phê duyệt đối với các khoản chuyển mục chi khác.
Quy định về điều chuyển giữa các mục chi có sự khác nhau giữa các quốc
gia. Ví dụ: Theo Luật Quản lý Tài chính Công (PFMA) năm 1999 và Quy chế Kho
bạc tháng 3/2005 (Kho bạc Nam Phi 2005) của Nam Phi, cán bộ kế toán tại một bộ
có thể điều chuyển một khoản tiết kiệm chi trong một nhóm chính trong phạm vi
dự toán ngân sách được phê duyệt (nghĩa là một chương trình) sang một nhóm
chính khác trong cùng phạm vi dự toán ngân sách được phê duyệt nhưng chỉ với
những điều kiện nhất định, đặc biệt là số tiền điều chuyển không được vượt quá
8% số tiền dự toán được phê duyệt trong nhóm chính của dự toán ngân sách
(PFMA, điều 43).
Bên cạnh đó, Luật Quản lý Tài chính Công (PFMA) năm 1999 và Quy chế
Kho bạc tháng 3/2005 (Kho bạc Nam Phi 2005) của Nam Phi cũng quy định
chuyển mục chi không được phép đối với số tiền được phân bổ cho một mục tiêu
được quy định rõ ràng trong nhóm chính thuộc phạm vi ngân sách được phê duyệt;
gây thay đổi đối với đơn vị hưởng lợi đối với điều chuyển cho các đơn vị; và điều
chuyển số tiền phân bổ cho chủ đầu tư sang chi thường xuyên (PFMA, điều 43).
Cán bộ kế toán trong vòng bảy ngày phải trình báo cáo về các chi tiết liên quan

đến khoản điều chuyển đó lên cơ quan có thẩm quyền hành pháp chịu trách nhiệm
về bộ đó và cơ quan kho bạc liên quan (PFMA, điều 43). Trường hợp chi cho nhân
viên và các khoản bổ sung và trợ cấp cho các đơn vị khác có thể không được tăng
nếu không có sự phê duyệt của kho bạc (Quy chế Kho bạc, điều 63).
Ở Tunisia Luật ngân sách cơ bản của Tunisia năm 2004, chuyển mục chi
được phép thực hiện khi các mục chi thuộc một trong những trường hợp mà nghị
định của Chính phủ quy định.
Luật ngân sách cơ bản của Tunisia năm 2004 cũng quy định bộ chủ quản
hoặc đơn vị sử dụng ngân sách lớn, giữa “phần” chi thường xuyên và phần” chi
đầu tư, trong hạn mức 2% của đơn vị sử dụng ngân sách cũng được phép chuyển
nguồn chi, trừ mục chi làm tăng chi cho nhân sự bị ngăn cấm chuyển nguồn.
Trong phạm vi mỗi phần, giữa các tiểu khoản, mỗi tiểu khoản tương ứng với một
nội dung kinh tế lớn hoặc lĩnh vực cụ thể. Có trên 100 tiểu khoản. Như vậy, tại
Nam Phi nơi ngân sách được cơ cấu theo chương trình, để đảm bảo tuân thủ với
các mục tiêu chính sách được quy định trong dự toán ngân sách, việc điều chuyển
giữa các chương trình có mức trần là 8% số tiền đã giao cho các chương trình liên
quan.
Luật ngân sách cơ bản của Tunisia năm 2004 cũng quy định cụ thể đối với
chi thường xuyên, điều chuyển giữa các mục phải trình Bộ Tài chính phê duyệt.
Một mục tương đương với một nội dung kinh tế chi tiết (có khoảng 260 mục).
Điều chuyển giữa các tiểu mục trong cùng một mục phải trình lên Bộ trưởng bộ
chủ quản phê duyệt (ví dụ, chương trình mua radio là một tiểu mục trong mục cho
các chương trình mua radio và ti vi). Đồng thời cũng quy định cụ thể về việc thực
hiện chuyển nguồn chi đối với thẩm quyền cam kết chi đầu tư, chuyển mục chi
giữa mỗi mục (nghĩa là các dự án đầu tư) và tiểu mục (nghĩa là các nội dung kinh
tế, phải trình lên Bộ Tài chính xin phê duyệt. Đối với dự toán thanh toán liên quan
đến chi đầu tư, chuyển mục chi giữa các mục và tiểu mục phải trình lên Bộ trưởng
bộ chủ quản liên quan xin phê duyệt. Tại Tunisia, hiện tại vẫn đang lập ngân sách
theo hạng mục. Trong một bộ chủ quản, các quy định về điều chuyển đổi với chi
thường xuyên tập trung vào nội dung kinh tế của chi tiêu.
Ở cả hai quốc gia, việc điều chuyển vào chi cho nhân sự và điều chuyển
giữa chi thường xuyên và chi đầu tư đều được kiểm soát; ngoài ra, luật ngân sách
cơ bản của Tunisia quy định cả về những biện pháp kiểm soát chi tiết của Bộ Tài

chính đối với điều chuyển giữa các dòng mục. Mối quan hệ giữa những biện pháp
kiểm soát đó và phương thức lập ngân sách được thảo luận thêm ở phần dưới, khi
bàn về trách nhiệm trong chấp hành ngân sách.
Các quy định liên quan đến chuyển mục chi cần được thiết kế để cân nhắc
tới cả các yêu cầu về kiểm soát tài khóa và vấn đề về hiệu suất chi tiêu theo hoàn
cảnh của mỗi quốc gia. Để triển khai các chương trình và chính sách đạt hiệu quả
và hiệu suất cao nhất, các bộ cần được phép linh hoạt phù hợp để quản lý nguồn
lực của họ trong phạm vi khuôn khổ chính sách của ngân sách. Tại một số quốc
gia đang phát triển, việc kiểm soát điều chuyển giữa các mục chi chỉ do Bộ Tài
chính thực hiện ở cấp độ hết sức chi tiết (ví dụ, chuyển mục chi giữa các loại hàng
cung ứng có khi cũng phải trình lên Bộ Tài chính xin phê duyệt). Các thủ tục liên
quan gây mất thời gian, tốn kém một lượng lớn nguồn lực hành chính và có thể
gây chậm trễ trong thực hiện ngân sách. Tại các quốc gia đó, cởi bỏ các quy tắc
phức tạp về chuyển mục chi sẽ là biện pháp hợp lý hoá hệ thống ngân sách hiện tại
hơn là phương thức điều hành ngân sách mới.
Nhưng dù sao, tại các quốc gia đang phát triển, điều vẫn hết sức hợp lý là
phải duy trì các hạn mức chi tiêu khác nhau đối với các mục chi đặc biệt dễ bị lạm
dụng và bảo vệ một số mục chi dễ bị rủi ro nợ đọng thanh toán phát sinh (như thảo
luận tại phần dưới). Nhân sự công chức là một vấn đề lớn: do sự cứng nhắc đặc
trưng trong hệ thống công chức, cần phải kiểm soát chặt chẽ về việc làm của khối
công chức, với cả kiểm soát về chi trả và kiểm soát về vị trí việc làm.
Như vậy, tuỳ vào năng lực nội bộ của các bộ chủ quản trong việc quản lý
các chương trình của từng bộ, bản chất của các vấn đề gặp phải trong thực hiện
ngân sách và những rủi ro liên quan về sử dụng vốn, việc hạn chế khả năng của
các bộ trong việc điều chuyển lại nguồn lực ngân sách giữa các lĩnh vực của họ có
thể là cần thiết đối với một số mục chi, nhất là những mục được nêu ở trên. Tuy
nhiên, các quy tắc về chuyển mục chi cần tập trung vào những gì cần thiết chứ
không nên áp dụng máy móc mãi mãi mà không cần đánh giá lại. Những gì có thể
là vấn đề về tuân thủ trong một năm không nhất thiết sẽ là vấn đề trong các năm
tiếp theo.
3. Quản lý dự trữ dự phòng
Dự trữ dự phòng trong ngân sách là một phần nguồn lực giúp ngân sách
thích nghi với hoàn cảnh thay đổi hoặc các trường hợp khẩn cấp. Dự trữ dự phòng

phải thuộc sự kiểm soát của Bộ Tài chính và việc sử dụng dự phòng phải được
phép của Bộ Tài chính theo những điều kiện chặt chẽ. Một khoản dự trữ như vậy
cần được trích lập là một khoản nhỏ so với tổng chi tiêu, thường khoảng 2%.
Ở Việt Nam, Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định mức bố trí dự
phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp. Dự phòng ngân sách nhà nước
sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh,
cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết
khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán;
Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách
trung ương, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội việc sử dụng dự phòng
ngân sách trung ương và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình,
định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân
cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
Nếu dự trữ quá lớn, các bộ sẽ nhanh chóng tìm cách xin, và dự trữ dự phòng
có thể được dùng để triển khai những chính sách mới chưa được Cơ quan lập pháp
thông qua. Quyết định về sử dụng dự trữ dự phòng cần phải minh bạch, nếu không
chúng có thể dễ dàng biến chất thành các “quỹ đen”. Chi tiêu từ nguồn dự phòng
phải được công khai trong các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và phải được
phân loại hợp lý về mục đích sử dụng và nội dung kinh tế của chi tiêu. Tại một số
quốc gia, bất kỳ kế hoạch sử dụng nguồn dự phòng nào cũng phải trình lên cơ
quan lập pháp phê duyệt trước. Điển hình như dự trữ dự dự phòng trong ngân sách
của Australia được quy định là một khoản dự phòng, trong các tổng mức chi tiêu,
chủ yếu phản ánh những sự kiện dự kiến nhưng không thể giao cho các chương
trình khi lập dự toán ngân sách của Chính phủ Australia. Dự trữ dự phòng được sử
dụng để đảm bảo dự toán ngân sách dựa trên những thông tin tốt nhất sẵn có vào
thời điểm lập ngân sách. Nó không phải là một khoản dự trữ chính sách chung.
Mặc dù dự trữ dự phòng được thiết kế để đảm bảo các tổng mức dự toán được lập
sát với các kết quả dự kiến, nhưng khoản này không được phân bổ. Các khoản dự
phòng được đưa vào dự trữ dự phòng chỉ có thể được rút sau khi được Nghị viện
phân bổ. Những khoản này được rút ra khỏi dự trữ dự phòng và phân bổ cho các

đơn vị cụ thể để phân bổ và báo cáo về kết quả gần sát với thời gian các sự kiện
liên quan diễn ra3.
4. Quản lý tình trạng ngân sách được thông qua muộn
Ở các nước có trường hợp cơ quan lập pháp chưa thông qua ngân sách trước
khi bắt đầu năm ngân sách, khuôn khổ pháp lý nhìn chung thường có các điều
khoản cho phép Cơ quan hành pháp bắt đầu chi tiêu trên cơ sở dự toán ngân sách
của năm trước đó, thường là một phần mười hai dự toán của năm trước đó cho mỗi
tháng. Tại một số quốc gia (như tại Zambia), ngân sách được phê duyệt một cách
có hệ thống vài tuần sau khi bắt đầu năm ngân sách. Thông lệ như vậy nhằm làm
giảm thời gian để triển khai các chính sách mới và có thể góp phần gây chậm trễ
trong việc đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu cần thiết.4
Ở Việt Nam chưa từng xảy ra trường hợp phải xử lý tình trạng ngân sách
thông qua muộn vì Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định năm ngân sách
bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm và quy định cụ thể về
thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách
Nhà nước, cụ thể như sau:
Trước ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm
sau.
Trước ngày 20 tháng 9, Chính phủ trình các tài liệu báo cáo theo quy định
tại khoản 1 Điều 47 của Luật này đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội để cho ý kiến.
Các báo cáo của Chính phủ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất
là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm.
Trước ngày 15 tháng 11, Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước,
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm sau.
Trước ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi ngân
sách năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan
khác ở trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
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Trong những năm gần đây, Hạ nghị viện Hoa Kỳ không kịp thông qua các dự toán ngân sách trước
khi bắt đầu năm tài khoá. Trong những trường hợp như thế, họ ban hành “nghị quyết chuyển tiếp” để
tạm cấp vốn cho hoạt động của Chính phủ.
4

Trước ngày 10 tháng 12, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán
ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau. Hội đồng nhân dân
cấp dưới quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau
của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực
tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định
dự toán ngân sách, Uỷ ban nhân dân cùng cấp giao dự toán ngân sách năm sau cho
từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới; đồng thời, báo cáo Uỷ ban nhân
dân và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ
Tài chính về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Trước ngày 31 tháng 12, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp phải hoàn thành việc
giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân
cấp dưới.
Tuy nhiên, Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 cũng quy định trong trường
hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách
chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, cơ quan tài chính và cơ quan
Kho bạc Nhà nước các cấp theo chức năng thực hiện tạm cấp ngân sách cho các
nhiệm vụ chi không thể trì hoãn được cho đến khi dự toán ngân sách được cấp có
thẩm quyền quyết định chi lương và các khoản có tính chất tiền lương, chi nghiệp
vụ phí và công vụ phí, chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới, một số khoản
chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, trừ các khoản mua
sắm trang thiết bị, sửa chữa, chi cho dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình mục
tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; các dự án đầu tư chuyển tiếp quan trọng,
cấp bách khác để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh.
5. Hạn mức cấp phát
Ở Việt Nam Chính phủ xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân
bổ ngân sách, cụ thể là Bộ Tài chính xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức
phân bổ chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; Bộ Kế hoạch và đầu tư xây
dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển của ngân sách
Nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định làm căn cứ xây dựng dự
toán và phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương 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
của địa phương, quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn cứu xây dựng dự
toán và phân bổ ngân sách ở địa phương.
Theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, thời kỳ ổn định ngân sách
được xác định từ 3-5 năm. Trong đó thực hiện ổn định phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi của ngân sách các cấp và ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản
thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong một
thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, ở các nước việc xác định hạn mức cấp phát dự toán
được giao có thể cần thiết trong trường hợp có các vấn đề về ngân quỹ. Hạn mức
cấp phát là việc Bộ Tài chính rút ra hoặc giữ lại những dự toán nhất định đã được
phê duyệt. Thủ tục đó chỉ nên được sử dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ
trong trường hợp hụt thu hoặc xảy ra các vấn đề ngoài dự kiến về khả năng vay nợ
của chính phủ. Trước khi đặt hạn mức cấp phát dự toán, Bộ Tài chính cần rà soát
lại các cam kết chi hiện có để đảm bảo việc đặt hạn mức cấp phát không tạo ra nợ
đọng chi.
Nhiều quốc gia đang phát triển nói tiếng Anh đã sử dụng, và một số ít nước
hiện nay vẫn còn đang sử dụng, các phương thức hạn mức ngân quỹ, thường gọi là
“lập ngân sách theo tiền mặt”. Theo phương thức này, việc giám sát giải ngân tiền
mặt theo kế hoạch tài chính là cơ chế chính để kiểm soát chi chứ không phải để
theo dõi cam kết chi. Các khoản giải ngân tiền mặt theo kế hoạch được rà soát và
điều chỉnh định kỳ, thường là hàng tháng. Lập ngân sách theo tiền mặt có thể là
phương thức hiệu quả để ngăn ngừa thâm hụt tài khoá (trên cơ sở tiền mặt) và duy
trì ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng nó cũng có thể dẫn đến hình thành nợ đọng chi
khi các Bộ cam kết chi trên cơ sở dự toán chứ không phải trên cơ sở giải ngân tiền
mặt theo kế hoạch.
Hạn mức cấp phát và hạn mức tiền mặt thường dẫn đến tạo ra những trở
ngại không tránh khỏi trong việc thực hiện ngân sách một cách suôn sẻ vì khi
không thể dự liệu được về ngân sách cấp phát, các cán bộ quản lý thuộc khu vực
công không thể quản lý các hoạt động của mình một cách hiệu quả và không thể
chịu trách nhiệm giải trình về hiệu quả hoạt động của họ. Những thủ tục như vậy
không nên bỏ đi trong các tình huống khẩn cấp, nhưng chỉ nên được sử dụng tạm

thời. Chúng không thể là biện pháp thay thế cho việc lập ngân sách một cách lành
mạnh.
6. Các vấn đề về nợ đọng chi
Ngoài những vấn đề phát sinh qua quản lý dự toán ngân sách, các vấn đề
khác trong chấp hành ngân sách - cho dù nguyên nhân là gì - thường được thể hiện
qua sự xuất hiện của nợ đọng chi. Nhiều quốc gia đang phát triển gặp phải vấn đề
về nợ đọng chi, là tình trạng các khoản thanh toán đến hạn nhưng không được thực
hiện. Nợ đọng chi có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả kiểm soát cam kết chi không
đầy đủ, tác động bất lợi của hệ thống hạn mức ngân quỹ không tính đến những
cam kết chi hiện hành, và đôi khi là do những yếu kém trong lập ngân sách - chẳng
hạn ước tính quá cao số thu hoặc ước tính quá thấp những khoản chi tiêu bắt buộc,
ví dụ chi trả an sinh xã hội.
Các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán phát sinh trong quá trình chấp hành ngân
sách là chênh lệnh giữa số chi trong giai đoạn thẩm định và số thanh toán liên
quan.
Những khoản nợ đọng chi thực sự, trong đó các nghĩa vụ nợ không được
thanh toán vào thời điểm đến hạn thanh toán, với thời điểm đến hạn thanh toán
thường là thời điểm được quy định trong hợp đồng với nhà cung cấp (ví dụ, 60
ngày sau khi giao hàng); và Hoá đơn chưa đến hạn thanh toán.
Nợ đọng chi gây ra vấn đề cho các nhà cung cấp và gây xáo trộn quản lý chi
tiêu công. Khi chính phủ có nợ đọng chi tích tụ đối với các nhà cung cấp tư nhân,
họ có thể ngừng cung cấp hàng hoá hoặc xây dựng chiến lược đề nghị thanh toán
để đổi phó lại điều đó, như yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng, lập hoá đơn
thật cao, hoặc tệ hơn nữa là hối lộ cho các quan chức chính phủ chịu trách nhiệm
quản lý danh mục nợ đọng chờ thanh toán.
Nợ đọng có thể xuất hiện trong chu trình chấp hành ngân sách khi có một
khoản chi tiêu không được sử dụng nguồn ngân sách vì số tiền vượt quá dự toán
sẵn có cho cùng mục tiêu đó, nhà cung cấp có thể thoả thuận với đơn vị chi tiêu để
đợi đến dự toán ngân sách tiếp theo mới nộp hoá đơn, hoặc quan chức tại đơn vị
chi tiêu là người thừa nhận khoản chi tiêu đó không lập đề nghị thanh toán mà chỉ
bỏ hoá đơn đó vào ngăn kéo để chờ dự toán ngân sách tiếp theo.

Trường hợp khoản chi tiêu đã được cam kết đầy đủ, nhưng không có đủ
ngân quỹ, người ta có thế chưa phát hành đề nghị thanh toán, hoặc không thanh
toán tại cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán thì cũng được coi là nợ đọng ngân
sách.
Vì nợ đọng được phát hiện tại nhiều bộ, ban, ngành của chính phủ, cần phải
tố chức khảo sát đặc biệt để đánh giá toàn diện về tình trạng nghĩa vụ nợ chưa
thanh toán và để xác định các biện pháp nhằm ngăn ngừa phát sinh nợ đọng chi.
Kiểm soát và giám sát cam kết chỉ có thể hạn chế được rủi ro phát sinh nợ
đọng chi. Tuy nhiên, như được minh hoạ tại Hình 13.1, có các thẩm quyền quyết
định chi tiêu pháp lý khác nhau. Như vậy, cho dù có kiểm soát cam kết chi nhưng
nợ đọng có thể phát sinh do các nghĩa vụ nợ dự phòng được hiện thực hoá. Trong
việc tiêu dùng các dịch vụ tiện ích, nợ đọng có thể được tích luỹ do thường xuyên
sử dụng các tiện ích thuộc sở hữu nhà nước (hoặc thậm chí của công ty tư nhân) là
nơi không ngừng cung cấp dịch vụ cho các cơ quan của chính phủ ngay cả khi
không được chi trả; và trong các dự án đầu tư, nợ đọng có thể phát sinh do quy mô
chi trong dự toán hàng năm đối với các hợp đồng chuyển tiếp nhiều năm bị ước
tính thấp trong lập ngân sách hoặc do vốn đối ứng trong nước của dự án sử dụng
vốn nước ngoài bị cố tình ước tính thấp. Trong những trường hợp như thế, nhà
thầu hiếm khi ngừng làm việc vì họ thường đã dự liệu được những tình huống như
thế khi xác định giá hợp đồng.
Báo cáo đánh giá PEFA của Malawi và Tanzania xác định ra các nguyên
nhân gây nợ đọng khác nhau5.
Malawi
Việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp (IFMIS) đã làm
giảm đáng kể phát sinh nợ đọng do cam kết chi được kiểm soát trước trong hệ
thống. Không có đơn đặt hàng nào được lập ra trong hệ thống trừ khi có vốn để
đảm bảo đầy đủ cho cam kết đó. Tuy nhiên, không phải giao dịch nào cũng được
kiểm soát trước như vậy, bao gồm những giao dịch phát sinh qua các trung tâm chi
phí không được kết nối trực tiếp vào IFMIS. Hoặc các khoản thanh toán tiện ích,
đặc biệt là điện và nước vì phí điện thoại hiện nay hầu như được quản lý qua hệ
thống trả trước. Mặc dù đã có các chương trình được triển khai để quản lý thanh
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toán tiện ích bằng cách Tổng Kế toán thanh toán trực tiếp và bù trừ vào các khoản
chuyển giao ngân sách cho các bộ ngành, nợ đọng vẫn tiếp tục phát sinh tại các bộ
y tế và giáo dục và trong ngành cảnh sát và nhà giam. Ngoài ra, còn có các dự án
đường bộ và dự án xây dựng lớn thường bị thay đổi hợp đồng.
Tanzania
Nợ đọng thanh toán trong năm vừa qua đã tăng lên cả theo số thực tế và
theo tỷ lệ với tổng chi. Ta cũng biết rằng nếu không có phân bổ ngân quỹ hàng
tháng, hệ thống quản lý tài chính tích hợp (IFMS) không cho phép cam kết chi.
Tuy nhiên, thanh toán vẫn có thể bị chậm vì nhiều lý do, bao gồm các lý do sau
như chi tiêu không có hợp đồng lặp đi lặp lại, như chi tiện ích; không hoàn thành
đầy đủ hồ sơ thanh toán vào cuối kỳ kế toán; hợp đồng nhiều năm và những quyền
đòi pháp lý bổ sung liên quan đến hợp đồng trước đó do giá cả tăng cao.
Những lý do khác nhau gây ra nợ đọng cho thấy bên cạnh việc kiểm soát
cam kết chi và sử dụng dự toán hàng năm, việc đảm bảo chi tiêu được kiểm soát
cũng đòi hỏi hoạch định ngân sách tốt để đảm bảo những khoản cam kết liên tục
như những khoản liên quan đến trả nợ, chi con người và trợ cấp xã hội được xem
xét đầy đủ trong dự báo ngân sách. Bên cạnh đó cũng ước tính được tác động tài
khoá tiềm năng của các nghĩa vụ nợ dự phòng và những rủi ro tài khoá khác khi
lập ngân sách. Kiểm soát được các cam kết chi trong nhiều năm. Kiểm soát đó
phải được thực hiện qua một cơ chế phê duyệt và báo cáo các hợp đồng nhiều năm
nếu ngân sách không bao gồm thẩm quyền cam kết.
Quản trị tốt, vì nhiều nghĩa vụ nợ phát sinh từ các hoạt động hoặc thủ tục
hàng ngày (như tiền điện thoại) chứ không phải từ các hợp đồng hoặc đơn đặt
hàng chính thức. Đó có thể là các biện pháp quản lý nội bộ như lắp đặt công tơ
hoặc quy định về gọi điện thoại.
Hệ thống lập kế hoạch tài chính và kiểm soát nội bộ toàn diện và hiệu quả
cùng với kiểm toán nội bộ để đảm bảo các biện pháp kiểm soát sẵn có vận hành
hiệu quả.
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