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Bài 2

Hệ thống ngân sách nhà nước



 

Bài 2 Tài chính công 2

Ngân sách là gì?

 Khái niệm
 Thu ngân sách
 Chi Ngân sách
 Cân đối ngân sách
 Phân cấp quản lý
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Vai trò – Nguyên tắc quản lý
 Vai trò NSNN

- Duy trì bộ máy nhà nước
- Khắc phục hạn chế của nền kinh tế
- Điều tiết vĩ mô
- Mở rộng quan hệ hợp tác

 Nguyên tắc quản lý
- Niên hạn
- Toàn thể, thống nhất
- Chuyên dùng
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Chi đầu tư phát triển
 Khái niệm: là khoản chi nhằm tạo cơ sở vật 

chất kỹ thuật, có tác dụng làm cho nền 
kinh tế tăng trưởng và phát triển.

 Nội dung
 Đặc điểm
- Chi lớn, không mang tính ổn định
- Chi có tính tích luỹ
- Gắn với mục tiêu, định hướng
- Quy mô vốn phụ thuộc vào nguồn, tính 

chất…
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Chi thường xuyên
 Khái niệm: khoản chi có tính đều đặn, liên tục 

gắn với nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về 
quản lý kinh tế-xã hội.

 Nội dung
 Đặc điểm
- Mang tính ổn định
- Phần lớn mang tính tiêu dùng
- Gắn với cơ cấu tổ chức có tính bắt buộc
 Phương thức cấp phát
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Phân cấp quản lý
 Khái niệm
 Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
- Ngân sách trung ương
- Ngân sách địa phương (Tỉnh, Huyện, Xã)
 Nguyên tắc phân cấp
- Phù hợp với phân cấp quản lý KT-XH
- NSTƯgiữ vai trò chủ đạo
- Phân định rõ nhiệm vụ thu chi, ổn định tỷ lệ phân chia 

= (A-B)x100%/C  (A:Tổng chi của tỉnh, B tổng thu 
100% của tỉnh, C: Tổng thu phân chia % TƯ-ĐP)

- Đảm bảo công bằng
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Năm ngân sách-Chu trình ngân sách

 Năm ngân sách là thời gian mà dự toán 
ngân sách đã được phê duyệt có hiệu lực 
thực hiện.

 Chu trình ngân sách là toàn bộ quá trình 
từ khi hinh thành dự toán cho tới khi 
quyết toán xong ngân sách.

 Mối quan hệ giưa năm NS và chu trình 
NS

 Cơ quan tham gia vào xây dựng NSNN


