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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức
năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản
thu nội địa trong phạm vi cả nước. Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc
Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính
quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan.
Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
được áp dụng cơ chế quản lý tài chính theo Nghị quyết số 1094/NQUBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định
số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư
số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, kinh phí bảo
đảm hoạt động của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan (bao gồm chi
thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm hiện đại hóa trang
thiết bị) được phân bổ hàng năm theo mức ổn định là 1,8% (đối với Tổng cục
Thuế) và 2,1% (đối với Tổng cục Hải quan) trên dự toán thu NSNN hàng năm
do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tổ chức
thực hiện và được tổng hợp trong dự toán thu, chi NSNN hàng năm của Bộ
Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội quyết định. Tổng cục Thuế, Tổng cục
Hải quan tự trang trải các khoản chi tăng thêm theo chính sách, chế độ mới do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo chủ trương và yêu cầu thay
đổi chính sách hiện hành. Trường hợp do các yếu tố khách quan mà mức kinh
phí được giao của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo quy định không đủ
để bảo đảm mức chi tối thiểu duy trì hoạt động của bộ máy thì Bộ trưởng Bộ
Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài ra, hàng năm Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn được sử
dụng các nguồn kinh phí sau: kinh phí NSNN giao để thực hiện nghiên cứu
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khoa học, đào tạo; phí và lệ phí được phép để lại theo quy định của pháp luật
phí, lệ phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được sử dụng theo quy định
của pháp luật. Mức chi tiền lương, tiền công đối với công chức, viên chức và
người lao động bình quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan áp dụng
không vượt quá 1,8 lần so với mức lương đối với công chức, viên chức do
Nhà nước quy định; tiền lương tăng thêm không vượt quá 0,2 lần mức lương
đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (không bao gồm
phụ cấp công vụ, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ). Sau khi hoàn thành các
nhiệm vụ chi theo quy định, phần chênh lệch giữa số chi thực tế thấp hơn
phần dự toán kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch
này được xác định là kinh phí tiết kiệm.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng kinh phí tiết kiệm
cho các nội dung sau: sử dụng để bố trí cho các công trình đầu tư xây dựng,
sửa chữa tài sản và mua sắm trang thiết bị hiện đại hóa trong trường hợp cần
thiết phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất và hiện đại hóa ngành
trong khi nguồn kinh phí theo quy định chưa đáp ứng được; trợ cấp thêm
ngoài chính sách chung cho những người tự nguyện về nghỉ chế độ trong quá
trình sắp xếp, tổ chức lại lao động; hỗ trợ công chức, viên chức và người lao
động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những
trường hợp đặc biệt khác; hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, hỗ
trợ các hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải
quan; bổ sung thêm thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động bình
quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tối đa 0,2 lần mức lương đối với
cán bộ, công chức viên chức do Nhà nước quy định; chi khen thưởng cho các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có thành
tích đóng, góp hỗ trợ cho hoạt động quản lý thuế, hải quan, chi phúc lợi tập thể.
Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung theo quy định, Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

3

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu
Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả đã xác định “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo
của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao
chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi
thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương”.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy
Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh
nghiệp xác định “Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách
khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu
cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ
động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến
bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất
lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo
đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.
Vì vậy, việc thực hiện đề tài “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với
Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan” là cần thiết nhằm cung cấp luận cứ
khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài
chính đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan trong bối cảnh và tình
hình mới.
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2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Khoán chi NSNN là một phương thức chi NSNN, nhưng đồng thời
cũng mang những đặc điểm riêng của phương thức khoán. Thông qua hoạt
động khoán chi mà Nhà nước có thể phân phối nguồn lực quốc gia hiệu quả
nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động khoán chi NSNN
gắn chặt với các mục tiêu chung và mục tiêu riêng mà các cơ quan Nhà nước
cần đảm nhận thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Hoạt động khoán chi
NSNN thực hiện theo hướng trao quyền hạn và trách nhiệm nhiều hơn cho cơ
quan Nhà nước các cấp. Nội dung, cơ cấu và mức độ khoán chi gắn liền với
cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước. Việc tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
tinh giản, gọn nhẹ, linh hoạt cũng giúp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ,
đồng thời giúp cho việc sử dụng ngân sách hiệu quả và tiết kiệm, nâng cao
năng suất làm việc của cán bộ, công chức.
Các nước sử dụng phương thức khoán chi NSNN nhằm quản lý, sử
dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách. Đây là một trong những hình thức chi
ngân sách, nên cũng mang những mục tiêu chung của chi NSNN nhằm thực
hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở mỗi thời kỳ khác nhau. Tuy
nhiên, nó cũng mang những mục tiêu riêng nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc
trưng của từng cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu của Kenneth Finegold, Laura
Wherry, Stephanie Schardin về Khoán chi (“Block Grants: Historical
Overview and Lessons Learned”) cũng đã khái quát quá trình thực hiện khoán
chi ở các nước và rút ra một số bài học cần thiết cho các quốc gia khi áp dụng
khoán chi.
Ở Việt Nam, cơ chế khoán chi cũng có những hình thức tương đối
giống với các nước trên thế giới và được khái quát như sau “Cơ chế khoán chi
ngân sách Nhà nước là một cách thức quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà
nước trong đó Nhà nước (mà trực tiếp là đơn vị có thẩm quyền duyệt dự toán
ngân sách) giao cho các cơ quan hành chính sự nghiệp nhận mức khoán kinh
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phí ổn định trong một thời kỳ (có thể là 1 năm hoặc một số năm) để có thể
chủ động sử dụng một cách tiết kiệm hiệu quả trên cơ sở hoàn thành được
chức năng, nhiệm vụ được giao. Phần kinh phí tiết kiệm được cơ quan nhận
khoán có thể được sử dụng vào các mục đích theo quy định mang tính chất
định hướng và có hướng dẫn phương thức phân chia, còn việc sử dụng cụ thể
như thế nào phải căn cứ vào quy chế phân phối do đơn vị xây dựng trên cơ sở
đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
của Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu (2004) “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khoán
chi hành chính” cũng đã chỉ ra một số hạn chế tồn tại trong cơ chế, chính sách
khoán chi hành chính ở Việt Nam sau một thời gian thí điểm áp dụng và đưa
ra được một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế khoán chi hành chính ở
Việt Nam. Nhìn chung, khoán chi hành chính là xu hướng mới về quản lý tài
chính công và cần được nghiên cứu hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực
tế ở mỗi quốc gia và xu hướng chung trên thế giới.
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế
quản lý tài chính đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo tinh thần
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban
chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp
hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ
chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
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- Về nội dung: Đề tài nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính hiện đang áp
dụng đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.
- Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2011-2020.
Mốc đề xuất giải pháp là giai đoạn 2021-2025.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Về cách tiếp cận:
Đề tài tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ các góc độ sau:
- Tiếp cận từ cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan
hành chính nói chung và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính
đặc thù.
- Tiếp cận những dữ liệu thứ cấp nhằm đánh giá thực trạng cơ chế quản
lý tài chính đối với cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan ở Việt Nam; từ đó chỉ rõ
những hạn chế, bất cập/vấn đề cần hoàn thiện và đổi mới trong thời gian tới.
- Tiếp cận từ những định hướng, mục tiêu, giải pháp đổi mới, hoàn thiện
cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan ở Việt Nam
theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.
5.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:
Để đạt mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp các
phương pháp nghiên cứu: phân tích, đánh giá và phương pháp chuyên gia, tư
duy lô-gíc biện chứng.
6. Bố cục của đề tài nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được bố cục gồm 3 chương:
Chương 1. Những vấn đề chung về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ
quan hành chính.
Chương 2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và
cơ quan hải quan ở Việt Nam.
Chương 3. Giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối
với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam.
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CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ CHẾ
KHOÁN CHI ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

1.1.1. Cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan thực hiện quyền hành pháp
của nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm (i) cơ quan quản lý
chung hoặc (ii) cơ quan quản lý theo lĩnh vực, có nhiệm vụ chấp hành pháp
luật và chỉ đạo thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước.
Cơ quan hành chính có các đặc điểm: thứ nhất, có chức năng thực hiện
quyền hành pháp theo lãnh thổ và theo lĩnh vực; thứ hai, mỗi cơ quan hành
chính nhà nước có một thẩm quyền và giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp
hành, điều hành; thứ ba, đều trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc cơ quan quyền lực
nhà nước; chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà
nước ở cấp tương ứng; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan
quyền lực đó.
Theo thẩm quyền, các cơ quan hành chính nhà nước được chia thành (i)
cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung và (ii) cơ quan hành chính
thẩm quyền riêng. Cơ quan hành chính thẩm quyền chung quản lý mọi ngành,
mọi lĩnh vực, mọi đối tượng tương ứng trong phạm vi các đơn vị hành chính
lãnh thổ. Cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng quản lý đối với
ngành hoặc lĩnh vực.
Nội dung quản lý hành chính nhà nước được thể hiện cụ thể thông qua
các mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng hoạt động của từng cơ quan hành chính nhà
nước, từng cấp, từng ngành và toàn thể hệ thống hành chính nhà nước. Các cơ
quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng hành pháp trên các mặt sau:
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(1) Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại
giao, an ninh, quốc phòng;
(2) Quản lý hành chính nhà nước về tài chính công, thu ngân sách
(thuế), chi ngân sách, hải quan, tài sản công, kế toán,…;
(3) Quản lý hành chính nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên
thiên nhiên, môi trường;
(4) Quản lý hành chính nhà nước về nguồn nhân lực và phát triển
nguồn nhân lực;
(5) Quản lý hành chính nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính.
Các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi
nhuận mà hoạt động vì mục đích chung phục vụ cho lợi ích cộng đồng.
Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
có thể do NSNN cấp toàn bộ hoặc cấp một phần. Để duy trì các hoạt động cho
sự tồn tại và phát triển của các cơ quan nhà nước đòi hỏi phải có các nguồn tài
chính đảm bảo. Trong khi đó, hoạt động của các cơ quan, đơn vị này thực
hiện mục đích phục vụ lợi ích công cho xã hội, không đòi hỏi người nhận
những dịch vụ và hàng hóa do tổ chức mình cung cấp phải trả tiền. Do đó,
NSNN sẽ phải cấp phát kinh phí để duy trì hoạt động của các tổ chức công.
Hiện nay, các tổ chức công được phép thu một số khoản thu (như: phí và các
khoản thu khác) theo quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn kinh phí
hoạt động, nhưng xét về bản chất thì đó cũng là nguồn NSNN. Các cơ quan,
đơn vị nhà nước hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao, dựa
trên nguồn kinh phí do NSNN cấp toàn bộ hoặc một phần và các nguồn khác
dựa nguyên tắc “không bồi hoàn trực tiếp”. Cơ quan, đơn vị nhà nước với
nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phức tạp và hoạt động chủ yếu không vì
mục tiêu lợi nhuận. Các cơ quan, đơn vị của nhà nước phải thực hiện việc lập
dự toán thu, chi ngân sách hàng năm căn cứ trên các định mức, chế độ, tiêu
chuẩn do Nhà nước quy định và dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ đã được cấp
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có thẩm quyền phê duyệt (đối với một số khoản chi thường xuyên). Trong quá
trình hoạt động của mình, các cơ quan, đơn vị nhà nước phải tuyệt đối tôn
trọng dự toán năm đã được duyệt. Trong trường hợp cần điều chỉnh dự toán
thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
1.1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính
1.1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính
Sự tồn tại của hệ thống chính quyền nhiều cấp đòi hỏi mỗi cấp chính
quyền phải có nguồn lực tài chính tương ứng để thực thi các hoạt động của
cấp mình. Cơ quan hành chính nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công.
Do đó, NSNN phải cấp phát kinh phí để duy trì hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước.
Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước được hiểu là các hoạt
động thu và chi bằng tiền của các cơ quan nhà nước để đảm bảo hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ mà
Nhà nước giao phó.
Kinh phí NSNN được hình thành chủ yếu từ nguồn thu thuế, để cấp cho
các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động, đảm nhiệm các chức năng,
nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. Kinh phí NSNN cấp cho các cơ
quan hành chính nhà nước bao gồm: (i) Kinh phí hoạt động thường xuyên; (ii)
Kinh phí chi đầu tư phát triển. Kinh phí hoạt động thường xuyên do NSNN
cấp thuộc loại chi thường xuyên, nên có tính ổn định cao, thể hiện tính chất
tiêu dùng; nội dung, cơ cấu chi và mức chi gắn liền với cơ cấu tổ chức bộ máy
nhà nước và sự lựa chọn của nhà nước trong việc cung cấp các hàng hóa công
cộng. Kinh phí hoạt động do NSNN cấp cho cơ quan hành chính nhà nước có
đặc điểm là được NSNN bảo đảm toàn bộ để duy trì sự tồn tại và hoạt động
của cơ quan hành chính nhà nước. Điều này xuất phát từ tính chất của hoạt
động hành chính nhà nước đó là hàng hóa công cộng thuần túy. Mọi người dân
được hưởng lợi từ dịch vụ quản lý hành chính nhà nước trên tất cả lĩnh vực.
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Thuật ngữ “quản lý” thường được hiểu đó là quá trình mà chủ thể quản
lý sử dụng các công cụ quản lý và phương pháp quản lý thích hợp nhằm điều
khiển đối tượng quản lý hoạt động và phát triển nhằm đạt đến những mục tiêu
đã định. Quản lý được sử dụng khi nói tới các hoạt động và các nhiệm vụ mà
nhà quản lý phải thực hiện thường xuyên, từ việc lập kế hoạch đến quá trình
thực hiện kế hoạch đồng thời tổ chức kiểm tra. Ngoài ra, nó còn hàm ý cả
mục tiêu, kết quả và hiệu năng hoạt động của tổ chức.
Như vậy, quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính là quản lý kinh
phí đảm bảo hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định pháp
luật về quản lý NSNN.
Đối tượng quản lý của “quản lý tài chính” trong các cơ quan, đơn vị, đó
chính là hoạt động tài chính của những cơ quan, đơn vị này. Đó là các mối
quan hệ kinh tế trong phân phối gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng
các quỹ tiền tệ trong mỗi cơ quan, đơn vị. Cụ thể là việc quản lý các nguồn tài
chính, cũng như những khoản chi đầu tư hoặc các khoản chi thường xuyên
của các cơ quan, đơn vị.
1.1.2.2. Các phương thức quản lý tài chính đối với cơ quan hành
chính nhà nước
Cơ chế quản lý chi NSNN là tổng thể các phương thức, công cụ để
phân bổ và sử dụng quỹ NSNN cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách.
Có nhiều phương thức quản lý chi NSNN, nhưng điển hình gồm 3 phương
thức chính sau: (i) phương thức quản lý theo yếu tố đầu vào; (ii) phương thức
quản lý theo yếu tố đầu ra và (iii) phương thức quản lý theo chương trình, dự
án. Trong đó, phương thức (iii) mang tính đặc thù, chỉ áp dụng cho các
chương trình, dự án. Vì vậy, phương thức quản lý NSNN chung nhất là
phương thức (i) và phương thức (ii).
(i) Phương thức quản lý theo yếu tố đầu vào:
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Quản lý ngân sách theo phương thức đầu vào cũng đặt nặng trách
nhiệm lên các cơ quan cấp trên đồng thời tạo sự ỷ lại, thiếu linh động của cơ
quan cấp dưới. Chẳng hạn như tại Thụy Điển, đầu những năm 70, việc quản
lý ngân sách vẫn theo mô hình quản lý đầu vào, Chính phủ quản lý và quyết
định rất chi tiết về cơ cấu tổ chức của các cơ quan, về nhân sự, biên chế…
Kinh phí cấp cho các cơ quan hành chính cũng được chi tiết theo từng mục
chi. Hàng năm, các cơ quan này cũng phải lập dự toán về kinh phí ngân sách
của mình theo từng mục chi cụ thể. Sau đó chuyển cho cơ quan trung ương
quyết định từng khoản chi chi tiết đầu vào. Việc thực hiện quản lý này gây ra
phức tạp trong quy trình phân cấp chi, đồng thời gánh nặng quyết định phụ
thuộc nhiều vào cơ quan trung ương, Chính phủ. Ngoài ra, việc quyết định chi
tiêu ngân sách theo phương thức quản lý đầu vào mang tính thụ động, tương
đối giống nhau giữa các địa phương, việc phân chia các mục chi đôi khi
không đáp ứng được nhu cầu thực tế của các địa phương, gây khó khăn trong
hoạt động quản lý ngân sách. Tương tự tại Mỹ, đầu những năm 80, các khoản
chi của chính quyền liên bang cho chính quyền các bang được phân loại cũng
rất chi tiết, đồng thời cũng cứng nhắc trong việc chuyển và phân chia lại các
khoản trợ cấp của các chương trình mục tiêu khác nhau với nhau. Chính
quyền các bang trong chu trình ngân sách cần trình dự thảo một cách chi tiết
các khoản chi của mình, chính quyền liên bang quyết định các khoản chi. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện có sự sai lệch giữa dự toán chi đầu vào với
thực tế hoạt động, quy trình xem xét tăng/giảm các khoản chi lại đảo ngược
lại từ cơ quan địa phương đến cơ quan trung ương khiến quy trình chi phức
tạp, không hiệu quả, không bám sát được mục tiêu đề ra.
Những năm đầu thế kỷ XX, mô hình quản lý ngân sách ở các nước trên
thế giới chủ yếu sử dụng mô hình quản lý theo yếu tố đầu vào. Với phương
thức quản lý ngân sách theo yếu tố đầu vào, mỗi cơ quan, đơn vị thuộc bộ
máy Nhà nước hoặc thuộc khu vực Nhà nước nói chung, muốn tồn tại và hoạt
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động để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của mình, cần phải có nguồn lực
nhất định, đó chính là yếu tố đầu vào. Chi NSNN là để cung cấp điều kiện vật
chất duy trì các hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị đó. Hoạt động
quản lý chi tiêu này được phân loại bởi hình thức tổ chức và theo các mục chi
cụ thể để kiểm soát nguồn lực, các mục chi được phân loại rất chi tiết, trong
đó có một số khoản chi được phân định chi tiêu rõ ràng, theo những nguyên
tắc cứng không có sự chuyển đổi các khoản chi với nhau, gây ra tình trạng sử
dụng nguồn lực không hiệu quả.
Với một số nhược điểm đặc trưng của việc quản lý ngân sách theo
phương thức đầu vào, các nước đang dần chuyển sang phương thức quản lý
mới nhằm tăng tính tự chủ, chuyển bớt quyền hành, trách nhiệm quản lý ngân
sách từ cơ quan trung ương/cơ quan cấp trên xuống cơ quan địa phương/cơ
quan cấp dưới, giảm bớt gánh nặng cho cơ quan trung ương và cơ quan cấp
trên. Đó là quản lý ngân sách theo kết quả/đầu ra.
(ii) Phương thức quản lý theo yếu tố đầu ra:
Đầu những năm 80, lý thuyết quản lý đầu ra đã được nghiên cứu và có
tác động mạnh mẽ đến việc quản lý tài chính công ở các nước phát triển, nội
dung cơ bản của lý thuyết này là chuyển từ việc quản lý chặt chẽ đầu vào sang
việc cố định những gì được cung cấp ở đầu vào, tăng chủ động, linh hoạt
trong việc vận hành của bản thân hệ thống và chủ yếu tập trung quản lý sản
phẩm đầu ra của hệ thống.
Để hệ thống có thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà
nước phải cung cấp đầu vào bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực cho các cơ
quan, đơn vị. Hoạt động của hệ thống sẽ tạo ra các sản phẩm đầu ra, những
sản phẩm đó đối với khu vực hành chính sự nghiệp là các sản phẩm, dịch vụ
công được cung cấp, là kết quả hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan hành
chính. Những sản phẩm đầu ra đó sẽ tác động trực tiếp tới các đối tượng quản
lý, đối tượng được hưởng và chính sự tác động trực tiếp tới các đối tượng
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quản lý, đối tượng được hưởng này sẽ quyết định việc hoạt động của hệ thống
có đạt được các mục tiêu đề ra hay không, qua đó tác động tới mục tiêu đã đề
ra, nó là cơ sở để đánh giá hiệu quả của chính sách và căn cứ để điều chỉnh
mục tiêu. Đồng thời, nó cung cấp thông tin phản hồi trực tiếp về các sản phẩm
đầu ra, là căn cứ để đánh giá về các sản phẩm đó để có những điều chỉnh thích
hợp nhằm đạt được các mục tiêu. Hiệu quả hoạt động của hệ thống được quyết
định bởi quan hệ tương quan giữa đầu vào và đầu ra, hiệu quả tăng khi đầu ra
không đổi mà đầu vào giảm hoặc khi đầu vào không đổi mà đầu ra tăng.
Với lý thuyết trên, nhiều nước đã vận dụng để chuyển đổi phương thức
quản lý của mình, nhất là trong quản lý chi tiêu ngân sách, chuyển từ việc cấp
kinh phí theo những nội dung chi tiết, cụ thể sang cấp kinh phí trọn gói cho
một số hoạt động, chuyển quyền phân chia, sử dụng ngân sách cho cơ quan,
chính quyền địa phương/cơ quan cấp dưới thực hiện. Các cơ quan được chủ
động sử dụng NSNN nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu được
giao sao cho phù hợp, hiệu quả. Với kinh phí, ngân sách được cấp trọn gói
ban đầu khiến cho các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch sử dụng sao cho phù
hợp, sát với nhu cầu thực tế, tổ chức bộ máy hiệu quả nhằm thực hiện được
mục tiêu được giao và đồng thời tăng nguồn thu cho cơ quan, chính quyền địa
phương nhờ chi tiêu hợp lý và tiết kiệm.
Phương thức quản lý ngân sách theo đầu ra hiện nay đã được áp dụng ở
nhiều nước phát triển (như: Mỹ, Anh, Canada…) và một số nước đang phát
triển. Phương thức này cho phép chính quyền địa phương tự quyết định phân
bổ và sử dụng ngân sách được cấp. Các cơ quan địa phương được tự chủ phân
bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc trong phạm vi phân cấp. Chính quyền
địa phương xây dựng và quản lý quá trình để xác định nhu cầu tốt hơn đồng
thời đánh giá được kết quả một cách sát thực hơn. Phương thức này cũng cho
phép chính quyền địa phương có một số quyền tự chủ nhất định để thử
nghiệm với các chương trình khác nhau và các dự án để thấy được hiệu quả
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nhất. Hoạt động quản lý này cũng đòi hỏi năng lực hành chính Nhà nước phải
hiệu quả, trách nhiệm của các quan chức Chính phủ cũng tăng. Sau khi thực
hiện khoán chi, trình độ quản lý của Thủ trưởng cơ quan nhà nước được nâng
cao: lập kế hoạch ngân sách tốt hơn, phương pháp lập ngân sách khoa học
hơn, thủ tục hành chính gọn nhẹ hơn, tiêu chuẩn hóa các chương trình và tăng
hiệu quả trong việc sử dụng các nhân viên Nhà nước.
Với những ưu điểm của phương thức quản lý đầu ra hiện nay, việc
chuyển mô hình quản lý đầu ra ở các nước là phù hợp. Lý thuyết quản lý đầu
ra có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực và riêng trong lĩnh vực NSNN được
gọi là “khoán chi”. Lợi ích của khoán chi giúp cho ngân sách được sử dụng
hiệu quả, tăng tính tự chủ cho chính quyền địa phương và các cơ quan hành
chính Nhà nước, đồng thời tạo sự cải cách trong bộ máy hành chính và sử
dụng công chức hợp lý.
Tại Việt Nam, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (có hiệu lực từ năm
ngân sách 2017) cũng đã có quy định về áp dụng phương thức quản lý ngân
sách dựa trên kết quả hoạt động và giao cho Chính phủ quy định lộ trình áp
dụng (Khoản 15 Điều 25 của Luật NSNN năm 2015 giao Chính phủ “Quy
định việc thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ”). Tuy
nhiên, đến nay sau hơn 5 năm kể từ khi được ban hành, Chính phủ vẫn chưa
xây dựng được một quy định tổng thể về vấn đề này (do tính phức tạp của vấn
đề). Việc áp dụng cơ chế quản lý “dựa theo kết quả hoạt động” ở Việt Nam vì
thế đang được áp dụng một cách khá cát cứ, ví dụ qua cơ chế tự chủ đối với
đơn vị sự nghiệp công lập, một phần qua cơ chế khoán chi đối với một số cơ
quan hành chính. Do đó, cần thiết phải tiếp tục kéo dài việc áp dụng các cơ
chế khoán chi đối với các cơ quan hành chính đặc thù như Tổng cục Thuế,
Tổng cục Hải quan.
1.1.3. Cơ chế khoán chi đối với cơ quan hành chính
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Khoán chi hành chính là một phương pháp quản lý trong đó Nhà nước
giao cho các cơ quan hành chính nhận khoán mức kinh phí ổn định trong một
thời kỳ để có thể chủ động sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở
hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ được giao. Phần kinh phí tiết kiệm
được cơ quan nhận khoán có thể được sử dụng vào các mục đích theo quy
định mang tính chất định hướng và có hướng dẫn phương thức phân chia, còn
việc sử dụng cụ thể như thế nào phải căn cứ vào quy chế phân phối do đơn vị
tự xây dựng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.
Với khái niệm này, khoán chi hành chính được hiểu là việc khoán chi
phí cho các cơ quan hành chính, chứ không phải là khoán các khoản chi phí
hành chính cho tất cả các cơ quan, đơn vị nói chung. Như vậy, cơ chế khoán
chi chỉ thực hiện đối với các cơ quan hành chính thuần tuý, còn các cơ quan
hành chính có thu cần phải có một cơ chế tài chính riêng, thậm chí cũng có
những ý kiến cho rằng có thể cho phép các cơ quan đó thực hiện cơ chế tự
trang trải hoặc khoán phần kinh phí còn lại được NSNN cấp phát tùy theo khả
năng nguồn thu và nhu cầu chi. Thực chất của các khoản thu của các cơ quan
này là do quy định của Nhà nước mà có, nó hầu như không liên quan đến hoạt
động của đơn vị, nên việc thực hiện khoán chi hoặc áp dụng cơ chế tự trang
trải ít có tác động khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động. Mặt khác, là
các cơ quan hành chính nên việc thực hiện các cơ chế này cũng rất dễ ảnh
hưởng tới chất lượng hoạt động của chính các cơ quan đó.
Khoán chi NSNN là một phương thức chi NSNN nhưng đồng thời cũng
mang những đặc điểm riêng của phương thức khoán. Vì vậy có thể thấy một
số đặc điểm của khoán chi như sau:
Thứ nhất, thông qua hoạt động khoán chi mà Nhà nước có thể phân
phối nguồn lực quốc gia hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt
ra. Hoạt động khoán chi NSNN gắn chặt với các mục tiêu chung và riêng mà
các cơ quan Nhà nước cần đảm nhận thực hiện trong một thời kỳ nhất định.
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Thứ hai, hoạt động khoán chi NSNN được thực hiện theo hướng trao
quyền hạn và trách nhiệm nhiều hơn cho cơ quan Nhà nước các cấp. Vì vậy
để sử dụng ngân sách hiệu quả, các cơ quan Nhà nước cần có sự phân tích,
tính toán cẩn thận trên nhiều khía cạnh trước khi đưa ra các quyết định chi
tiêu, tránh lãng phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả chi tiêu NSNN.
Thứ ba, nội dung, cơ cấu và mức độ khoán chi gắn liền với cơ cấu tổ
chức bộ máy Nhà nước trong việc cung ứng hàng hóa công cộng. Việc tổ
chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh giản, gọn nhẹ, linh hoạt cũng giúp
thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, đồng thời giúp cho việc sử dụng ngân
sách hiệu quả và tiết kiệm, nâng cao năng suất làm việc của cán bộ, công
chức, người lao động.
Các nước sử dụng phương thức khoán chi NSNN nhằm quản lý việc sử
dụng ngân sách có hiệu quả. Đây là một trong những hình thức chi ngân sách
nên cũng mang những mục tiêu chung của chi NSNN nhằm thực hiện các
nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở mỗi thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, nó
cũng mang những mục tiêu riêng nhằm thực hiện các nhiêm vụ đặc trưng riêng.
Ở các nước khác nhau thì mục tiêu khoán chi cũng khác nhau. Mục tiêu
khoán chi cũng phụ thuộc vào tình hình từng nước, cơ cấu tổ chức bộ máy
từng nước ở từng thời kỳ khác nhau. Ví dụ, tại Anh, mục tiêu của khoán chi
không nặng nề về sắp xếp, thay đổi tổ chức, không đặt ra vấn đề giảm biên
chế. Trọng tâm của hoạt động khoán chi này là thực hiện việc thúc đẩy và đổi
mới cơ chế quản lý của các cơ quan Nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ công
tốt hơn. Đối với Thụy Điển, sau những năm 80, mục tiêu của việc khoán chi
là cải cách bộ máy hành chính, cùng với mục tiêu tăng tự chủ, linh hoạt cho
cơ quan hành chính, thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội,
tăng hiệu quả của hàng hóa công, nhưng đồng thời mục tiêu là cải cách thu
nhập cho công chức Nhà nước, tăng quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý
biên chế, tài chính của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
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Mục đích của các nước tuy có sự khác nhau do đặc thù, vị thế từng
nước. Tuy nhiên có thể thấy hoạt động khoán chi của các nước tập trung vào
những mục tiêu sau:
Thứ nhất, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ
máy, chất lượng công việc.
Kinh nghiệm thực tiễn ở một số nước cho thấy, việc thực hiện khoán
chi cho phép chính quyền địa phương, cơ quan hành chính có thể thử nghiệm
nhiều cách khác nhau trong chi tiêu cho cùng mục tiêu. Đồng thời, hoạt động
khoán chi hiệu quả khi năng lực hành chính Nhà nước tồn tại một cách hiệu
quả. Điều này đòi hỏi các quan chức Nhà nước phải tìm ra phương thức quản lý
tốt hơn, bao gồm thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh
gọn, linh hoạt, hợp lý hơn, khoa học hơn, đồng thời có những thay đổi trong
thủ tục hành chính, tăng hiệu quả trong việc sử dụng các nhân viên Nhà nước.
Việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền trung ương xuống chính
quyền các địa phương có thể tạo hiệu quả cho các khoản chi. Chính quyền địa
phương gần gũi với người dân hơn là chính quyền trung ương, cơ quan địa
phương nhờ đó mà quản lý các hoạt động Nhà nước được tốt hơn cơ quan
quản lý trung ương. Đồng thời, cơ quan Nhà nước ở địa phương cũng đưa ra
được chính sách kinh tế - xã hội phù hợp hơn cơ quan trung ương. Chính vì
vậy, việc sử dụng các khoản chi có hiệu quả hơn, sự phân phối các nguồn chi
cũng phù hợp hơn. Ngoài ra, với việc khoán chi có định hướng chung của cơ
quan trung ương khiến các cơ quan hành chính Nhà nước có sự thành lập cơ
cấu nhân sự hợp lý nhằm thực hiện trách nhiệm được giao, và phù hợp với
đặc thù quản lý của mình. Nhờ đó tạo cơ cấu, bộ máy tổ chức phù hợp, tận
dụng hiệu quả nguồn lực của nhân viên, thành lập bộ máy làm việc nhanh
nhẹn, tinh gọn.
Thứ hai, tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước chủ động sử dụng
NSNN nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở nâng cao trách
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nhiệm, quyền hạn về quản lý biên chế và tài chính của các thủ trưởng, lãnh
đạo đơn vị.
Thứ ba, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn lực NSNN.
Với việc cho phép các đơn vị nhận khoán có quyền quyết định việc
dùng phần kinh phí tiết kiệm được vào những mục đích khác nhau theo quy
định sẽ tăng cường ý thức tiết kiệm trong sử dụng kinh phí của đơn vị nhận
khoán, việc sử dụng kinh phí cũng sẽ phù hợp hơn với thực tế của mỗi đơn vị,
kinh phí NSNN cũng được dùng có hiệu quả hơn. Đồng thời có sự chuyển
giao nguồn lực giữa các công việc của cơ quan Nhà nước, chuyển giao nguồn
chi ngân sách thừa ở mục tiêu này sang nhu cầu thiếu ngân sách ở mục tiêu
khác trong phạm vi theo quy định của pháp luật. Vì vậy sử dụng nguồn lực
được hiệu quả, tránh thất thoát.
Trên thực tế, thực hiện khoán chi hành chính tạo điều kiện cho cơ quan
hành chính có thể thực hiện khuyến khích vật chất xứng đáng đối với những
cán bộ có năng lực, làm việc hiệu quả, nhờ đó mà tạo ra phong trào thi đua
thực sự trong đơn vị, thu hút người tài; hợp pháp hóa được các khoản thu nhập
chính đáng của cán bộ, hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong quản lý và lãng
phí trong chi tiêu tài chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên
và của tập thể cán bộ, công chức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ tư, thực hiện cải cách tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công chức
Nhà nước, nâng cao hiệu quả lao động, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng
dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước.
Hầu hết các nước trên thế giới, việc quan tâm tới tiền lương và thu nhập
của công chức hành chính là ưu tiên hàng đầu của chi ngân sách. Chẳng hạn
chính sách trả tiền lương và thu nhập cho công chức hành chính của
Singapore là một ví dụ. Ở đây, một nguyên tắc đặt ra là trả lương cao cho cán
bộ, công chức hành chính Nhà nước để một mặt họ tận tâm thi hành luật pháp,
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mặt khác tuyển chọn được những người có tài vào đội ngũ công quyền để xây
dựng được Nhà nước mạnh.
Để thực hiện việc cải cách tiền lương, tăng thu nhập đối với khu vực
hành chính trong điều kiện ngân sách chưa phải cấp phát thêm thì thực hiện
khoán chi hành chính sẽ có tác dụng mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan đổi mới,
rà soát lại để có sự phân định rõ nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận, sắp
xếp lại biên chế và điều hành quản lý. Chỉ có trên cơ sở tổ chức lại lao động
hợp lý, quản lý chi tiêu chặt chẽ thì đơn vị mới có điều kiện để tăng thu nhập
chính đáng cho cán bộ đơn vị.
Việt Nam cũng dựa vào những mục tiêu chung của khoán chi và hoạt
động của bộ máy hành chính Nhà nước để xác định mục tiêu của khoán chi ở
Việt Nam, theo đó:
Một là, tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên
chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt
chức năng, nhiệm vụ được giao.
Hai là, thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính.
Ba là, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý
hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
Bốn là, thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của thủ
trưởng cơ quan, cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ÁP DỤNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
RIÊNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

Đối với các đơn vị hành chính thuần tuý, nguồn kinh phí hoạt động và
chi phí trả lương cho cán bộ, công chức chỉ trông chờ duy nhất vào nguồn
kinh phí ngân sách cấp, phụ thuộc hoàn toàn vào các định mức phân bổ kinh
phí và khả năng ngân sách của từng cấp, từng địa phương.
Đối với các đơn vị hành chính có thu (như: cơ quan Thuế, cơ quan Hải
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quan,…), đây là những đơn vị hành chính nhà nước có tính chất đặc thù, trong
quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình, đơn vị thực hiện
thu cho nhà nước một số khoản thu như thuế, phí, lệ phí theo quy định và
được Nhà nước cho phép tính, phân bổ dự toán trên một tỷ lệ (%) nhất định
trên tổng số thu hoặc một số khoản thu nào đó để đơn vị trang trải một phần
chi phí khi thực hiện tổ chức thu.
Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước đặc thù
là cơ chế cho phép cơ quan hành chính thực hiện tự chủ từ các nguồn: (i)
NSNN cấp; (ii) các khoản phí được để lại theo chế độ quy định; và (iii) các
khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Với các khoản thu từ
phí được để lại và các khoản thu khác thì việc xác định mức phí được trích lại
đảm bảo hoạt động phục vụ căn cứ vào các văn bản do cơ quan có thẩm
quyền quy định; các khoản thu khác được thực hiện theo quy định của pháp
luật. Các khoản chi kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ trong cơ quan
hành chính gồm: những khoản chi thanh toán cho cá nhân (tiền lương, tiền
công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc
lợi…); chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi phí thuê mướn, chi vật tư văn
phòng, thông tin tuyên truyền liên lạc; chi hội nghị, công tác phí trong nước,
chi đoàn đi công tác và đón các đoàn vào; các khoản chi nghiệp vụ chuyên
môn; các khoản chi đặc thù của ngành, chi mua sắm trang phục; chi mua sắm
tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sửa chữa thường xuyên tài sản cố
định (ngoại trừ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định); các
khoản chi có tính chất thường xuyên khác và những khoản chi phục vụ cho
công tác thu phí và lệ phí theo quy định.
Ngoài kinh phí quản lý hành chính được giao để thực hiện chế độ tự
chủ trên, hàng năm cơ quan hành chính còn được NSNN bố trí kinh phí để
thực hiện các nhiệm vụ nhưng không thực hiện chế độ tự chủ như: chi mua
sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định; chi đóng niên liễm, vốn đối ứng các dự án
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vay nợ, viện trợ theo hiệp định với các tổ chức quốc tế; chi thực hiện các
nhiệm vụ có tính chất đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
(nếu có); kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; kinh phí
nghiên cứu khoa học; kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường
xuyên khác.
Việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với cơ quan hành
chính nhà nước đặc thù nhằm: một là, tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động
hơn trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp
lý nhất để hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ được giao; hai là, thúc đẩy
việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong việc sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính; ba là, nâng cao
hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu
nhập cho cán bộ, công chức; bốn là, thực hiện quyền tự chủ, đồng thời gắn
với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong việc thực
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc thực hiện
cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước đặc thù là phải
bảo đảm: (i) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; (ii) không tăng thêm biên
chế và kinh phí quản lý hành chính được giao; (iii) thực hiện công khai, dân
chủ; và (iv) bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.
Cơ quan hành chính nhà nước đặc thù được giao quyền tự chủ trong
việc quyết định sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí công việc để
bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; được điều động cán bộ,
công chức trong nội bộ cơ quan. Trường hợp sử dụng biên chế thấp hơn so
với chỉ tiêu được giao, cơ quan vẫn được bảo đảm kinh phí quản lý hành
chính theo chỉ tiêu biên chế được giao. Ngoài ra, cơ quan hành chính nhà
nước thực hiện cơ chế quản lý tài chính đặc thù được hợp đồng thuê khoán
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công việc và hợp đồng lao động đối với một số chức danh theo quy định của
pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý hành chính được giao.
1.3. CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.3.1. Cơ quan thuế
Tổng cục Thuế theo quy định hiện hành là tổ chức trực thuộc Bộ Tài
chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý
nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí,
lệ phí và các khoản thu khác của NSNN (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức
quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế có tư cách pháp
nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản ngoài KBNN, có trụ sở tại
thành phố Hà Nội.
Lịch sử cơ quan Thuế từ năm 1945 đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn
khác nhau. Sau Cách mạng tháng Tám, trước khi có các chính sách thuế mới,
Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 27-SL ngày 10/9/1945
thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu, có nhiệm vụ xây dựng chính sách và
tổ chức chỉ đạo, quản lý việc thu các loại thuế xuất nhập cảng, các thứ thuế
gián thu (rượu, muối, thuốc lá điếu...). Ngày 25/3/1946, Bộ trưởng Bộ Tài
chính đã ban hành Nghị định số 210-TC thành lập Nha Thuế trực thu Việt
Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) có nhiệm vụ nghiên cứu, đề nghị thi hành và
kiểm soát các công việc liên quan đến các loại thuế trực thu (thuế điền thổ,
thuế thổ trạch, thuế môn bài, thuế lương bổng, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi
tức tổng hợp). Ngày 29/5/1946, theo Sắc lệnh số 75/SL, cơ cấu tổ chức bộ
máy của Bộ Tài chính thay đổi. Về thuế có Nha thuế quan và thuế gián thu;
Nha thuế trực thu; Nha trước bạ Công sản - Điền thổ (sau chuyển thành Nha
Công sản - Trực thu - Địa chính được gọi là Nha Công - Trực - Địa).
Sau khi có hệ thống chính sách thuế mới, ngày 14/7/1951 Bộ Tài chính
đã ban hành Nghị định số 55/NĐ thành lập Vụ thuế nông nghiệp (trong Bộ
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Tài chính) với nhiệm vụ nghiên cứu chính sách thuế nông nghiệp; lập kế
hoạch; hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chung cả nước. Vụ thuế
nông nghiệp không có hệ thống tổ chức dọc đến tận địa phương, nên ở các
tỉnh, thành, huyện, cơ quan tài chính trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo quản
lý thu thuế nông nghiệp. Ngày 17/7/1951 Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định
số 63/NĐ thành lập hệ thống tổ chức ngành thuế công thương nghiệp. Sau khi
miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tổ chức ngành thuế được mở rộng phạm vi
hoạt động đến một số thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định), các thị
xã và vùng mới được giải phóng.
Giai đoạn 1966-1975, thời kỳ cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc, cùng với đà phát triển của nền kinh tế - xã hội của đất nước, hệ
thống tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của ngành Tài chính cũng
phải sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý
theo ngành với quản lý theo địa phương, nhằm phát huy được tác dụng quản
lý có hiệu quả từ trên xuống dưới trong hoạt động tài chính thống nhất, phù
hợp chính sách của Trung ương và yêu cầu phát triển của địa phương. Theo
đó, Nghị định số 61/CP ngày 20/3/1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành
Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính, Cục thu quốc doanh và
thuế cùng với Vụ tài vụ hợp tác xã và thuế nông nghiệp lại được giải thể để
thành lập: (i) Cục thu quốc doanh, chuyên trách về việc tăng cường quản lý và
bảo đảm các khoản thu trong khu vực kinh tế quốc doanh - ngày càng chiếm
vai trò quan trọng nhất trong NSNN; (ii) Vụ thuế tập thể - cá thể, phụ trách
công tác xây dựng chính sách và tổ chức quản lý thu thuế đối với khu vực tập
thể - cá thể về hoạt động công thương nghiệp và nông nghiệp ở các địa phương.
Sau khi thống nhất đất nước, nhằm tạo môi trường thuận lợi để các đơn
vị thuế công thương nghiệp ở miền Nam tăng cường công tác quản lý, thu
thuế có hiệu quả theo đường lối, chủ trương và chính sách thuế của chính
quyền Cách mạng, ngày 18/11/1978 Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết
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định số 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Riêng Vụ thuế tập
thể, cá thể được tách ra để thành lập 2 Vụ thuế mới: Vụ thuế công thương
nghiệp và Vụ thuế nông nghiệp, để có điều kiện chỉ đạo, quản lý, thu thuế
theo chuyên ngành đạt hiệu quả cao hơn. Ngày 10/11/1980 Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 120/CP quy định tổ chức ngành thuế công thương nghiệp
thống nhất.
Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, trước nhu cầu đổi mới của đất
nước, hệ thống chính sách thuế và thu trong khu vực quốc doanh cũng được
cải cách phù hợp với quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung sang nền kinh tế thị trường. Theo đó, tổ chức bộ máy cơ quan thuế cũng
được cải cách, hoàn thiện. Ngày 07/8/1990 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành
Nghị định số 218-HĐBT về việc thành lập ngành thuế nhà nước được hợp
nhất từ 3 hệ thống tổ chức: Thu quốc doanh, Thuế công thương nghiệp, Thuế
nông nghiệp, thực hiện sự đổi mới cơ bản về hệ thống tổ chức thống nhất,
kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm các mục tiêu cải
cách hệ thống thuế mới với hiệu quả cao nhất. Ngành thuế nhà nước được tổ
chức qua 3 cấp từ Tổng cục Thuế, Cục Thuế đến Chi cục Thuế; được xác định
rõ quyền hạn trách nhiệm và sự phân công cụ thể hợp lý giữa cơ quan thuế
ngành dọc cấp trên và chính quyền từng cấp trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế chung cả nước và trên địa bàn lãnh
thổ theo nguyên tắc song hành lãnh đạo.
Ngày 28/10/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
218/2003/QĐ-TTg về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, theo đó Tổng cục Thuế là
tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các
khoản thu nội địa, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của
NSNN theo quy định của pháp luật.
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Tiếp đó, ngày 28/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 115/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, theo đó Tổng cục
Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu,
giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong
phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của
NSNN; tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
Theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện các nhiệm
vụ, quyền hạn sau đây :
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét
quyết định: a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp
lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định
của Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuế;
b) Chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về quản lý
thuế; Dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định: a) Dự thảo thông
tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế; b) Kế hoạch
hoạt động hàng năm của Tổng cục Thuế.
3. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ; văn
bản quy phạm nội bộ và văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục
Thuế.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế
hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế
sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý
của Tổng cục Thuế.
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6. Tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật: a) Hướng dẫn,
giải thích chính sách thuế của Nhà nước; tổ chức công tác hỗ trợ người nộp
thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật; b) Hướng dẫn,
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ về đăng
ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu
trừ thuế, miễn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt và các nghiệp vụ khác có liên
quan; c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế,
giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn
nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế; d) Bồi thường thiệt hại cho người
nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật;
đ) Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; e) Ủy nhiệm cho các cơ quan, tổ chức
trực tiếp thu một số khoản thuế theo quy định của pháp luật.
7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt
động quản lý thuế.
8. Được áp dụng các biện pháp hành chính để đảm bảo thực thi pháp
luật về thuế: a) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng
từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu tổ
chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu và
phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế; b) Ấn định thuế, truy
thu thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
thuế để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vi phạm hành chính thuế.
9. Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật
về thuế; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường
hợp vi phạm pháp luật thuế.
10. Thanh tra chuyên ngành thuế; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy
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định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế; phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử
dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.
11. Xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu
quốc gia chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng
yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành và
cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế.
12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê về thuế và chế độ báo
cáo tài chính theo quy định.
13. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế theo phân
công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.
14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và
các chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ
luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý
của Tổng cục Thuế theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định
của pháp luật.
15. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành thuế
đối với người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc
trong công tác quản lý thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà
nước theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao,
lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ
chế quản lý tài chính và biên chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
17. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương
trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.
18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài
chính giao và theo quy định của pháp luật.
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Về tổ chức bộ máy: Tổng cục Thuế được tổ chức theo hệ thống dọc từ
Trung ương đến địa phương. Theo đó: Cơ quan Tổng cục Thuế tại Trung
ương gồm 17 đơn vị: (1) Vụ Chính sách; (2) Vụ Pháp chế; (3) Vụ Dự toán thu
thuế; (4) Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; (5) Vụ Kê khai và Kế
toán thuế; (6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; (7) Vụ Thanh tra - Kiểm
tra thuế; (8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn; (9) Vụ Quản lý thuế Doanh
nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân; (10) Vụ Hợp tác Quốc tế; (11)
Vụ Kiểm tra nội bộ; (12) Vụ Tổ chức cán bộ; (13) Vụ Tài vụ - Quản trị; (14)
Văn phòng; (15) Cục Công nghệ thông tin; (16) Trường Nghiệp vụ Thuế; (17)
Tạp chí thuế. Ở cấp tỉnh gồm 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; có 711 Chi cục Thuế tại các huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; 5065 Tổ, Đội Thuế tại các Chi cục Thuế địa phương. Từ tháng 6/2018 đã
thực hiện cắt giảm 662 Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế cấp huyện để tập trung
thực hiện tốt chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật thuế.
Trong suốt lịch sử ngành Thuế, đặc biệt là trong những năm gần đây,
ngành Thuế đã đạt nhiều thành tích quan trọng như: (1) Thực hiện sửa đổi, bổ
sung kịp thời hệ thống chính sách thuế đã đảm bảo mục tiêu góp phần thúc
đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích
đầu tư, khuyến khích đổi mới công nghệ thể hiện tốt vai trò là công cụ quản lý
và điều tiết vĩ mô có hiệu quả của Nhà nước đối với nền kinh tế; (2) Hệ thống
chính sách thuế đã bao quát các nguồn thu, tiếp tục khẳng định thuế là nguồn
thu chủ yếu của NSNN, đảm bảo tỷ lệ động viên hợp lý về thuế và phí, lệ phí
vào NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước và đảm bảo nguồn tài
chính cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng
của đất nước; (iii) Hệ thống chính sách thuế đã kịp thời sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác quốc tế về thuế; góp
phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo
đảm lợi ích quốc gia; (iv) Hệ thống chính sách thuế ngày càng hoàn thiện theo
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hướng đơn giản, minh bạch, công khai, tạo môi trường pháp lý bình đẳng,
công bằng; (v) Áp dụng hệ thống chính sách thuế thống nhất không phân biệt
các thành phần kinh tế khác nhau. Công tác quản lý thuế từng bước được hiện
đại hóa cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy cơ
quan thuế, đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, bao quát các nguồn thu, giảm thất
thu thuế, góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu
vào NSNN; đồng thời từng bước kiểm soát các hoạt động sản xuất - kinh
doanh, thúc đẩy đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.
1.3.2. Cơ quan hải quan
Tổng cục Hải quan theo quy định hiện hành là cơ quan quản lý Nhà
nước trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng
Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về
hải quan trong phạm vi cả nước. Tổng cục Hải quan có tư cách pháp nhân,
con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại KBNN và trụ sở tại thành phố
Hà Nội; kinh phí hoạt động do NSNN cấp.
Tổng cục Hải quan, tiền thân là Sở thuế quan và thuế gián thu được
thành lập ngày 10/9/1945 theo Sắc lệnh số 27-SL của Chủ tịch Chính phủ lâm
thời. Theo đó, Sở thuế quan và thuế gián thu có nhiệm vụ thu các khoản thuế
nhập cảng và xuất cảng, thu thuế gián thu. Sau đó, ngành được giao thêm
nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc phiện và có quyền định đoạt, hòa giải đối với
các vụ vi phạm về thuế quan và thuế gián thu. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở
thuế quan và thuế gián thu bao gồm: Ở Trung ương là Sở thuế quan và thuế
gián thu (sau đổi thành Nha thuế quan và thuế gián thu) thuộc Bộ Tài chính.
Ở địa phương, mỗi miền Bắc, Trung, Nam bộ, đều có: Tổng thu Sở thuế quan;
Khu vực thuế quan; Chính thu Sở thuế quan; Phụ thu Sở thuế quan.
Giai đoạn 1945-1954, cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược, Hải quan Việt Nam phối hợp cùng các lực lượng thực
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hiện chủ trương bao vây kinh tế và đấu tranh kinh tế với địch. Nhiệm vụ
chính trị của Hải quan Việt Nam thời kỳ này là bám sát và phục vụ kịp thời
nhiệm vụ của Cách mạng, tạo nguồn thu cho ngân sách quốc gia, kiểm soát
hàng hóa xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu giữa vùng tự do và vùng
tạm chiếm.
Giai đoạn 1954-1975, Chính phủ giao cho Bộ Công thương quản lý
hoạt động ngoại thương và thành lập Sở Hải quan (thay ngành thuế xuất nhập
khẩu) thuộc Bộ Công thương. Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Hải quan bao gồm:
Ở Trung ương là Sở Hải quan. Ở địa phương là Sở Hải quan liên khu, thành
phố, Chi sở Hải quan tỉnh, Phòng Hải quan cửa khẩu. Ngày 17/6/1962, Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 490/TNgT/QĐ-TCCB đổi tên Sở Hải quan
trung ương thành Cục Hải quan thuộc Bộ Ngoại thương. Cục Hải quan có
nhiệm vụ đảm bảo thực hiện chế độ Nhà nước độc quyền ngoại thương, ngoại
hối, thi hành chính sách thuế quan (thu thuế hàng hóa phi mậu dịch) tiếp nhận
hàng hóa viện trợ và chống buôn lậu qua biên giới.
Giai đoạn 1975-1986, sau khi thống nhất đất nước, Hải quan triển khai
hoạt động trên địa bàn cả nước từ tuyến biên giới phía Bắc đến tuyến biên
giới phía Tây Nam, các cảng biển, Sân bay quốc tế, Bưu cục ngoại dịch, Trạm
chở hàng. Chính phủ đã có Quyết định số 80/CT ngày 05/3/1979 quyết định
chuyển tổ chức Hải quan địa phương thuộc UBND tỉnh, thành phố về thuộc
Cục Hải quan - Bộ Ngoại thương. Ngày 30/8/1984 Hội đồng Nhà nước phê
chuẩn Nghị quyết số 547/NQ/HĐNN7 thành lập Tổng cục Hải quan trực
thuộc Hội đồng Bộ trưởng; Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết số
139/HĐBT ngày 20/10/1984 ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Hải quan Việt Nam
có chức năng kiểm tra và quản lý hàng hoá, hành lý, ngoại hối và các công cụ
vận tải xuất nhập qua biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thi
hành chính sách thuế xuất nhập khẩu, ngăn ngừa chống các hoạt động buôn
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lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, nhằm bảo đảm thực
hiện đúng đắn chính sách của nhà nước độc quyền về ngoại thương, ngoại hối
góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy
của Tổng cục Hải quan gồm: Tổng cục Hải quan; Hải quan tỉnh, thành phố;
Hải quan Cửa khẩu và Đội kiểm soát Hải quan.
Giai đoạn từ 1986 đến nay, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI
đề ra đường lối đổi mới đất nước, chủ trương mở cửa, phát triển nền kinh tế
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động giao lưu hợp tác với nước ngoài phát triển
mạnh mẽ; tình trạng buôn lậu gia tăng, nhập lậu tài liệu phản động, ấn phẩm
đồi trụy, chất nổ, ma túy khá nhiều. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh
công bố Pháp lệnh Hải quan ngày 24/02/1990, theo đó Hải quan Việt Nam là
cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, có chức năng “Quản lý nhà nước về
Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh Việt
Nam, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối
hoặc tiền Việt Nam qua biên giới”. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải
quan gồm: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan liên tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và cấp tương đương; Hải quan Cửa khẩu, Đội kiểm soát Hải quan.
Ngày 04/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
113/2002/QĐ-TTg chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính. Ngày
19/11/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2002/NĐ-CP quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan,
theo đó: Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ
trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về
hải quan; thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước. Ngày 15/01/2010
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, theo đó:
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Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng
tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ
chức thực thi pháp luật về Hải quan.
Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ,
quyền hạn sau:
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định: a) Các dự án Luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị
quyết của Quốc hội; dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự
thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về hải quan; b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương
trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về
hải quan; c) Dự toán thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định: a) Dự thảo thông
tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về hải quan; b) Kế hoạch hoạt
động hàng năm của ngành hải quan; c) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan.
3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ; văn bản cá biệt theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý
của Tổng cục Hải quan.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án về hải quan sau khi được cấp có
thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hải quan.
6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: a) Kiểm tra, giám sát hải quan đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh,
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nhập cảnh, quá cảnh; b) Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện các
biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên
giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong
hoạt động nghiệp vụ hải quan; d) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các
khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu; đ) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; e)
Tổ chức thực hiện công tác phân tích, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng,
kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu theo đề nghị của các Bộ hoặc phân công của Thủ tướng Chính
phủ; thực hiện công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy
định của pháp luật; g) Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật về hải quan; h) Kiến nghị với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền về các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải
quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm
quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật
đối với hành vi vi phạm pháp luật hải quan; phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh
phí được giao theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp
quản lý hải quan hiện đại trong ngành hải quan.
9. Hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về hải quan; hỗ trợ đối tượng
nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
10. Tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan; tổ
chức thực hiện một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và thực hiện cơ chế kết nối
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một cửa quốc gia với các tổ chức kinh tế quốc tế, các quốc gia, các vùng lãnh
thổ theo các cam kết quốc tế Việt Nam là thành viên hoặc theo phân công của
Chính phủ; tổ chức thực hiện thống kê nhà nước về hải quan.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo phân công, phân cấp
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và
các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi
dưỡng đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải
quan theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương
trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.
14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài
chính giao và theo quy định của pháp luật.
Về tổ chức bộ máy: Tổng cục Hải quan được tổ chức theo hệ thống
dọc, gồm Cơ quan Tổng cục tại Trung ương, các Cục Hải quan ở địa phương.
Cơ quan Tổng cục tại Trung ương gồm: a) Vụ Pháp chế; b) Vụ Hợp tác quốc
tế; c) Vụ Tổ chức cán bộ; d) Vụ Thanh tra - Kiểm tra; đ) Văn phòng (có đại
diện tại thành phố Hồ Chí Minh); e) Cục Giám sát quản lý về hải quan; g)
Cục Thuế xuất nhập khẩu; h) Cục Điều tra chống buôn lậu; i) Cục Kiểm tra
sau thông quan; k) Cục Tài vụ - Quản trị; l) Cục Quản lý rủi ro; m) Cục Kiểm
định hải quan; n) Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; o) Viện
Nghiên cứu Hải quan; p) Trường Hải quan Việt Nam; q) Báo Hải quan. Ở địa
phương, gồm các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương
thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng cục Hải quan và các đơn vị tiền thân
đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và trưởng thành, có những đóng góp
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quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế,
xã hội của đất nước; xây dựng, phát triển Hải quan Việt Nam từ thủ công, thô
sơ tiến lên hiện đại hóa, trở thành một trong những ngành tiên phong triển
khai chủ trương cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của Chính phủ. Số
thu nộp NSNN của hoạt động hải quan đã góp phần quan trọng trong đảm bảo
cân đối thu chi NSNN, đảm bảo thực hiện đúng đắn chính sách nhà nước, góp
phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và
phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế
một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã tham
mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ kết nối Cơ chế một cửa quốc gia cho các
bộ liên quan. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chính trị có tính chất thường xuyên
như thu NSNN; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển
khai một cách quyết liệt, hiệu quả, góp phần đảm bảo cân đối thu, chi ngân
sách quốc gia và bảo vệ an ninh, an toàn cộng đồng, sản xuất, kinh doanh
trong nước…
1.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Trước những năm 1980 của thế kỷ XX, quản lý tài chính công nói
chung, quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng ở
các nước trên thế giới chủ yếu quản lý theo yếu tố đầu vào, tương tự như Việt
Nam hiện nay. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hoặc cơ
quan thuộc khu vực công được bố trí một khoản ngân sách nhất định dựa trên
các yếu tố đầu vào như: số lượng biên chế, các hoạt động, định mức phân bổ,
định mức chi, chi tiết từng khoản mục chi,… Hàng năm, các cơ quan hành
chính nhà nước, các đơn vị sử dụng NSNN phải lập dự toán về kinh phí ngân
sách của mình theo từng mục chi cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Tuy nhiên, mô hình quản lý tài chính công theo yếu tố đầu vào được
đánh giá là có nhiều nhược điểm do chỉ nhấn mạnh đến khâu lập ngân sách và
yếu tố tuân thủ định mức, trình tự, thủ tục mà không chú trọng đúng mức đến
tính hiệu quả phân bổ nguồn lực, hiệu quả chi tiêu ngân sách. Việc điều
chuyển kinh phí giữa các khoản, mục chi ngân sách của cùng một cơ quan,
đơn vị hoặc điều chuyển kinh phí giữa các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách,
giữa địa phương này sang địa phương khác là không khả thi. Vì vậy, từ đầu
những năm 1980, nhiều nước đã chuyển sang phương thức phân bổ, quản lý
ngân sách theo yếu tố đầu ra, kết quả hoạt động nhằm khắc phục những nhược
điểm của mô hình quản lý tài chính công theo yếu tố đầu vào. Theo đó, nhiều
nước đã vận dụng để chuyển đổi phương thức quản lý của mình, nhất là trong
quản lý chi tiêu ngân sách, chuyển từ việc cấp kinh phí theo những nội dung
chi tiết, cụ thể sang cấp kinh phí trọn gói cho một số hoạt động, chuyển quyền
phân chia sử dụng ngân sách cho cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện.
Các cơ quan trung ương, địa phương chủ động sử dụng NSNN nhằm thực
hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu được giao sao cho phù hợp, hiệu quả.
Với kinh phí, ngân sách được cấp trọn gói ban đầu khiến cho các cơ quan,
chính quyền địa phương phải có kế hoạch sử dụng sao cho phù hợp, sát với
nhu cầu thực tế, tổ chức bộ máy hiệu quả nhằm thực hiện được mục tiêu được
giao và đồng thời tăng nguồn thu cho cơ quan, chính quyền địa phương nhờ
chi tiêu hợp lý và tiết kiệm.
Các nước OECD là những nước đầu tiên áp dụng phương thức quản lý
tài chính công theo yếu tố đầu ra (hay còn gọi là quản lý ngân sách theo kết
quả hoạt động/quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra). Triết lý của những sáng
kiến cải cách là sử dụng cải cách tài chính công như là khâu đột phá, thúc đẩy
cải cách hành chính công và chính sách công, sắp xếp lại bộ máy nhà nước
theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.
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Theo tài liệu “Cẩm nang Quản lý Chi tiêu công” do Ngân hàng Thế
giới xuất bản 6/2000 (Manuel de gestion des dépenses publiques, Banque
Mondiale, 6/2000, p.144), một trong những sáng kiến cải cách nhằm nâng cao
hiệu quả chi tiêu công được nhiều nước áp dụng từ những năm 90 là “Trao
quyền tự chủ cho người quản lý” thay cho “cơ chế quản lý ngân sách theo
loại và mục chi”. Cơ chế “Trao quyền tự chủ cho người quản lý” cho phép
người đứng đầu một cơ quan hành chính công được quyền tự chủ trong việc
quản lý ngân sách được giao nhằm thực hiện các mục tiêu của đơn vị mình.
Thủ trưởng cơ quan hành chính công có quyền tuyển dụng, sa thải cán bộ. Cơ
quan hành chính công được giao khoán một lượng kinh phí và Thủ trưởng cơ
quan hành chính công có quyền quyết định phân bổ kinh phí được giao từ loại
chi này sang loại chi khác.
Tại Pháp, Luật Ngân sách ngày 01/8/2001 của Pháp thay đổi từ
phương thức quản lý nguồn lực đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, theo
đó, ngân sách được lập và thông qua căn cứ vào hiệu quả hoạt động của cơ
quan hành chính Nhà nước thay vì ngân sách được lập và thông qua theo mục
chi. Theo Luật Ngân sách năm 2001 của Pháp, ngân sách được phân bổ thành
các Nhiệm vụ chi, dưới nhiệm vụ chi là các Chương trình chi và dưới Chương
trình chi là các Hoạt động chi. Mỗi Nhiệm vụ chi, Chương trình chi hoặc Hoạt
động chi NSNN sẽ có một người chịu trách nhiệm chính (Andre Barilari,
Michel Bouvier, La LOLF et la nouvell gouvernance financiere de l’Etat,
LGDJ, 2006, 2e edition). Mỗi Chương trình chi ngân sách thường do một Bộ
trưởng chịu trách nhiệm chính quản lý, trong khi đó một Nhiệm vụ chi có thể
là nhiều Bộ cùng tham gia. Bộ trưởng (Người quản lý Chương trình chi ngân
sách) có quyền tự chủ gần như tuyệt đối trong việc phân bổ lại kinh phí giữa
các mục chi trong phạm vi chương trình mà mình phụ trách, bao gồm: ngân
sách của các cơ quan công quyền, chi nhân sự, chi thường xuyên (ngoài chi
nhân sự), chi trả nợ Nhà nước, chi đầu tư, chi trợ cấp, chi về các hoạt động tài

38

chính. Cơ chế trao quyền tự chủ cho người quản lý này nhằm tạo dư địa cho
người quản lý Chương trình chi ngân sách phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn
nguồn lực ngân sách. Tuy nhiên, riêng về chi liên quan đến nhân sự thì người
quản lý chương trình chi ngân sách không được vượt quá giới hạn tối đa, tức
là chỉ được điều chuyển kinh phí chi liên quan đến nhân sự sang mục chi khác
(chi thường xuyên, chi đầu tư) chứ không được điều chuyển từ các mục chi
khác (chi thường xuyên, chi đầu tư) sang mục chi về nhân sự. Điều đó có
nghĩa là trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách, người quản lý không
được tăng chi về nhân sự đã được quyết định.
Tại Hàn Quốc, từ cuối những năm 1990, sau cuộc khủng hoảng tài
chính châu Á, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện những cải cách đầy tham vọng
trong lĩnh vực tài chính công, trong đó quản lý theo kết quả đầu ra là một
trong bốn nội dung cải cách quan trọng. Cho đến nay, Hàn Quốc là một trong
số ít quốc gia châu Á áp dụng lập ngân sách theo kết quả đầu ra. Quản lý ngân
sách theo kết quả đầu ra ở Hàn Quốc cho phép sử dụng thông tin về kết quả
hoạt động của cơ quan hành chính công làm căn cứ phân bổ ngân sách.
Không chỉ cơ quan sử dụng ngân sách sử dụng thông tin về hiệu quả hoạt
động làm căn cứ đề xuất ngân sách mà Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn
Quốc, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính cũng sử dụng
thông tin về hiệu quả hoạt động của các cơ quan sử dụng ngân sách làm căn
cứ xây dựng dự toán và phương án phân bổ ngân sách. Trong trường hợp Bộ
Chiến lược và Tài chính và các Bộ không thống nhất được về dự toán ngân
sách, Bộ Chiến lược và Tài chính sẽ sử dụng thông tin về hiệu quả hoạt động
trong quá khứ của các bộ để quyết định phương án xây dựng dự toán và
phương án phân bổ ngân sách trình Chính phủ. Để giúp các Bộ, các cơ quan
sử dụng ngân sách xây dựng hệ thống thông tin về hiệu quả hoạt động, Bộ
Chiến lược và Tài chính chủ trì và phối hợp với Viện Tài chính công tổ chức
các khóa đào tạo, tập huấn cho các bộ, các cơ quan sử dụng ngân sách. Để
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khuyến khích các Bộ, các cơ quan sử dụng ngân sách hiệu quả, Hàn Quốc áp
dụng chế tài đối với các chương trình không hiệu quả bằng hình thức cắt giảm
ngân sách. Chẳng hạn, nếu một cơ quan/Bộ không đạt mục tiêu hiệu quả hoạt
động hay nhận được đánh giá không tốt, cơ quan đó sẽ bị cắt giảm ngân sách
của năm tiếp theo. Ngoài ra, thông tin về hiệu quả hoạt động của cơ quan và
của cán bộ, công chức cũng là căn cứ quyết định sự thăng tiến nghề nghiệp
của cán bộ, công chức, nhất là đối với công chức cấp cao. Quản lý ngân sách
theo kết quả đầu ra ở Hàn Quốc đã giảm đáng kể việc kiểm soát đầu vào. Các
Bộ, cơ quan sử dụng ngân sách được trao quyền tự chủ rộng rãi hơn, theo đó
các Bộ, cơ quan sử dụng ngân sách được chủ động bố trí, sử dụng ngân sách
theo mức độ ưu tiên giữa các hoạt động và nội dung chi ngân sách trong phạm
vi ngân sách được giao nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động và hiệu quả sử
dụng ngân sách.
Tại Thái Lan, việc cải cách tài chính công được thực hiện khá thận
trọng. Trước khi thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả hoạt động, Thái
Lan thực hiện quản lý ngân sách theo phương thức truyền thống, theo đó,
ngân sách được thông qua rất chi tiết cho từng khoản chi cụ thể. Từ sau cuộc
khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Thái Lan bắt đầu chuyển sang quản
lý ngân sách theo kết quả hoạt động, theo đó các Bộ và các đơn vị sử dụng
ngân sách được trao quyền tự chủ lớn hơn, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc
chuyển đổi sang mô hình mới không áp dụng đồng loạt đối với tất cả các Bộ
và các đơn vị sử dụng ngân sách mà chỉ áp dụng trước hết đối với một số Bộ,
cơ quan sử dụng ngân sách đáp ứng đủ các tiêu chí rất khắt khe. Cơ chế quản
lý ngân sách theo kết quả hoạt động ở Thái Lan buộc tất cả các Bộ và cơ quan
sử dụng ngân sách phải thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động trong suốt cả
năm và vào cuối năm, trong đó trình bày những tiến bộ đạt được trong việc
thực hiện các kết quả đầu ra đã thống nhất từ trước. Ngoài ra, Cơ quan quản
lý Ngân sách thường xuyên giám sát kết quả hoạt động của từng Bộ và cơ
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quan sử dụng ngân sách, theo các giác độ khác nhau, bằng Công cụ chấm
điểm đánh giá chương trình. Áp dụng cơ chế quản lý ngân sách theo kết quả
hoạt động, theo đó các Bộ và các đơn vị sử dụng ngân sách được trao quyền
tự chủ lớn hơn, linh hoạt hơn đối với kinh phí được giao, giảm vai trò kiểm
soát đầu vào của Trung ương đối với ngân sách của các Bộ và các đơn vị sử
dụng ngân sách. Chính phủ Thái Lan đã đề ra cơ chế nhằm khuyến khích các
cơ quan hành chính công nâng cao hiệu quả hoạt động. Các Bộ, các cơ quan
đạt hiệu quả hoạt động cao được Chính phủ thưởng xứng đáng bằng ngân sách.
Tại Singapore, trước năm 1978, thực hiện cơ chế quản lý ngân sách
theo loại chi và mục chi, theo đó các khoản chi (vật tư, thiết bị, nhân sự...) là
căn cứ để quyết định ngân sách. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo
cơ chế tiền kiểm và không có mối ràng buộc giữa việc phân bổ nguồn lực với
việc thực hiện mục tiêu. Lương công chức thấp và tình trạng lạm dụng, biển
thủ công quỹ diễn ra khá phổ biến. Từ năm 1978 đến năm 1989, Singapore
quản lý ngân sách theo chương trình. Đây được coi là một bước tiến về cải
cách ngân sách theo đó việc phân bổ ngân sách đã chú trọng tới việc thực hiện
nhiệm vụ và đã có sự gắn kết giữa nhiệm vụ, mục tiêu với nguồn lực được
giao. Kinh phí có thể được chuyển từ khoản chi này cho khoản chi khác trong
cùng một chương trình nhưng không được chuyển từ chương trình này sang
chương trình khác (Manuel de gestion des dépenses publiques, Banque
Mondiale, 6/2000, p.138). Cơ chế khoán chi ngân sách được thực hiện ở
Singapore trong thời gian từ năm 1989 đến năm 1996, theo đó ngân sách
được thông qua cho từng Bộ với mức giới hạn tối đa cho 5 năm, còn được gọi
là “ngân sách khoán” và cho phép Thủ trưởng cơ quan hành chính được
quyền phân bổ lại số kinh phí được giao từ loại chi này cho loại chi khác
trong nội bộ cơ quan mình mà không cần xin phép Bộ Tài chính. Bộ Tài chính
không can thiệp vào việc phân bổ ngân sách nội bộ cơ quan hành chính.
Một số bài học rút ra cho Việt Nam
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(1) Mục tiêu của quản lý tài chính theo kết quả đầu ra áp dụng đối với
các đơn vị sử dụng ngân sách, tương tự như cơ chế khoán chi hành chính ở
Việt Nam, là nhằm trao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách, qua
đó khuyến khích thúc đẩy các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự
nghiệp sắp xếp, cải cách bộ máy, tổ chức hợp lý công việc, từ đó thúc đẩy
hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ
công ngày càng tốt hơn và hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả
sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực công.
(2) Việc chuyển đổi từ quản lý tài chính theo các yếu tố đầu vào sang
quản lý tài chính theo kết quả đầu ra áp dụng đối với các đơn vị sử dụng ngân
sách đòi hỏi phải có lộ trình thực hiện rõ ràng với quá trình chuẩn bị các điều
kiện cần thiết, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực phù hợp với phương thức
quản lý mới. Đặc biệt, việc chuyển đổi sang quản lý tài chính theo kết quả đầu
ra sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong công tác quản lý, đánh giá kết quả, do đó sẽ
gặp phải lực cản rất lớn. Vì vậy, cần phải có quyết tâm chính trị cao.
(3) Quản lý tài chính theo kết quả đầu ra áp dụng đối với các đơn vị sử
dụng ngân sách đòi hỏi phải quy định rõ các tiêu chí định lượng về kết quả
đầu ra, cho phép cơ quan tài chính và các cơ quan liên quan đánh giá, đo
lường kết quả hoạt động và sử dụng kinh phí ngân sách. Các tiêu chí định
lượng về kết quả đầu ra của cơ quan sử dụng ngân sách phải phù hợp với từng
loại cơ quan sử dụng ngân sách.
(4) Để đảm bảo phương thức quản lý tài chính theo kết quả đầu ra áp
dụng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách vận hành tốt cần phải có hệ thống
thông tin quản lý về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện điều này, các
đơn vị sử dụng ngân sách cần phải thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động
trong suốt cả năm và vào cuối năm, trong đó trình bày những tiến bộ đạt
được, những hạn chế và biện pháp khắc phục. Điều này sẽ giúp cho quá trình
ra quyết định về phân bổ ngân sách hiệu quả.
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(5) Quản lý tài chính theo kết quả đầu ra áp dụng đối với các đơn vị sử
dụng ngân sách phải đi đôi với tăng cường công khai minh bạch và trách
nhiệm giải trình; tăng cường cơ chế giám sát của các thiết chế nhà nước và sự
giám sát của người dân.

Kết luận Chương 1

Cơ chế quản lý chi NSNN là tổng thể các phương thức, công cụ để
phân bổ và sử dụng quỹ NSNN cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách.
Khoán chi hành chính là một phương pháp quản lý trong đó Nhà nước
giao cho các cơ quan hành chính nhận khoán mức kinh phí ổn định trong một
thời kỳ để có thể chủ động sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở
hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ được giao. Phần kinh phí tiết kiệm
được cơ quan nhận khoán có thể được sử dụng vào các mục đích theo quy
định mang tính chất định hướng và có hướng dẫn phương thức phân chia, còn
việc sử dụng cụ thể như thế nào phải căn cứ vào quy chế phân phối do đơn vị
tự xây dựng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.
Các nước sử dụng phương thức khoán chi NSNN nhằm quản lý việc sử
dụng ngân sách có hiệu quả. Đây là một trong những hình thức chi ngân sách
nên cũng mang những mục tiêu chung của chi NSNN nhằm thực hiện các
nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở mỗi thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, nó
cũng mang những mục tiêu riêng nhằm thực hiện các nhiêm vụ đặc trưng
riêng của từng cơ quan, đơn vị./.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI
CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN Ở VIỆT NAM

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỐI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI
VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Ngay từ giai đoạn đầu của quá trình đổi mới đất nước, việc đổi mới cơ
chế quản lý tài chính đối với cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đã được
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong đó, Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã đề ra yêu cầu “Chỉ đạo thí
điểm việc khoán biên chế và khoán chi hành chính ổn định một số năm để
khuyến khích việc giảm biên chế và tiết kiệm chi phí hành chính ở các cơ
quan, đơn vị…”. Tiếp đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra các
chính sách và giải pháp về đẩy mạnh cải cách nền hành chính công “Thực
hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân
đối với các cơ quan và công chức Nhà nước... Tách các hoạt động công
quyền với các hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng để các tổ chức cung ứng
dịch vụ công cộng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính”. Bám sát định hướng này,
Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ương khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đã đưa ra giải pháp thực hiện
cải cách tài chính công “... Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo
kết quả công việc thay thế cơ chế cấp kinh phí cho cơ quan hành chính chủ
yếu dựa vào chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan hành chính…. Tạo thêm động
lực đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, nâng cao trách nhiệm của
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thủ trưởng cơ quan, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức làm việc tích
cực, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ với tiền lương, tiền thưởng...”.
Trên cơ sở các chủ trương và giải pháp mà Đảng đã đề ra, Quốc hội
khoá XI đã ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (2005), trong
đó đã quy định “Thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ
tài chính cho các cơ quan, tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách Nhà
nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật...”. Bên cạnh đó, tại
Nghị quyết số 68/2006/QH11 của Quốc hội đã nêu rõ một trong những giải
pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2007 đó là “Đẩy mạnh việc triển khai cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của cơ quan
Nhà nước…”.
Trên cơ sở thực hiện thành công thí điểm khoán biên chế, kinh phí quản
lý hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 230/1999/QĐTTg ngày 17/12/1999 và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001
của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí
quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các
cơ quan Nhà nước, với quy mô và phạm vi áp dụng rộng hơn để thay thế cho
cơ chế “khoán chi hành chính” của giai đoạn trước đó. Nghị định này sau đó
đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Hiện nay,
Bộ Tài chính đang xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP để cụ thể hóa
chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế
khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến
khích những người làm việc tốt, hiệu quả; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ
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với các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật NSNN; pháp luật về phí, lệ
phí; định mức phân bổ kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2021-2025.
2.2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN
THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN Ở VIỆT NAM

2.2.1. Mục tiêu của cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và
cơ quan hải quan
Mục tiêu chung của cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ
quan hải quan là nhằm thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chủ trương trao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động, sử
dụng nguồn lực tài chính hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và
hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo đó, các mục tiêu cụ thể đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan là:
Thứ nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản
thu NSNN và các chức năng, nhiệm vụ được giao của Tổng cục Thuế, Tổng
cục Hải quan.
Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải
quan, nhất là cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý theo
hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ,
bảo đảm tính công khai, minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
và nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tham gia vào quá trình giám sát
công chức thuế, hải quan thực thi pháp luật.
Thứ ba, đổi mới cơ chế quản lý biên chế và kinh phí.
Thứ tư, thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng
trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn cao; trao quyền tự chủ và tự
chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện công việc, sử
dụng lao động và sử dụng các nguồn lực tài chính đối với hoạt động của cơ
quan Thuế, cơ quan Hải quan.
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Thứ năm, tạo điều kiện cho cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan chủ động
sử dụng nguồn kinh phí được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp
phần bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đầu tư cơ
sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin và trang thiết bị, công nghệ quản
lý, bảo đảm điều kiện hội nhập quốc tế; tăng cường đào tạo kiến thức nghiệp
vụ và kỹ năng quản lý hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2.1.2. Nội dung cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ
quan hải quan
Việc thí điểm cơ chế khoán kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
được bắt đầu từ năm 2002 (theo Quyết định 114/2002/QĐ-TTg ngày
04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện thí điểm trong 3 năm. Mức
kinh phí thí điểm giao khoán ban đầu được xác định là 2% trên tổng số thu
nộp vào NSNN hàng năm do Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện. Tổng cục
Thuế được chủ động phân bổ và sử dụng kinh phí giao khoán để chi thường
xuyên, chi đào tạo, chi ứng dụng - phát triển công nghệ thông tin và nối mạng
với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý thuế.
Trường hợp, kinh phí chưa sử dụng hết trong năm thì được chuyển sang năm
sau. Đối với kinh phí tiết kiệm từ các khoản chi do thực hiện khoán được sử
dụng cho các mục đích: (i) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; (ii) trợ
cấp thêm ngoài chính sách chung cho những người tự nguyện về nghỉ chế độ;
(iii) tăng mức tiền lương cho cán bộ, công chức ngành Thuế; (iv) chi khen
thưởng, phúc lợi và lập Quỹ dự phòng.
Về cơ chế khoán chi đối với Tổng cục Hải quan: Sau khi chuyển Tổng
cục Hải quan vào Bộ Tài chính theo Quyết định 113/2002/QĐ-TTg ngày
04/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thực hiện thí điểm khoán kinh
phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan theo Quyết định 159/2003/QĐ-TTg
ngày 04/8/2003. Mức kinh phí thí điểm giao khoán là 1,6 % trên tổng số thu
nộp vào NSNN hàng năm do Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện. Ngoài ra,
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Tổng cục Hải quan còn được sử dụng nguồn kinh phí được để lại từ các khoản
thu lệ phí hải quan và các nguồn thu hợp pháp khác (như: hỗ trợ của các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, ấn chỉ...) để bổ sung kinh phí hoạt động.
Kinh phí hoạt động giao khoán cho Tổng cục Hải quan được dùng để: (i) chi
thường xuyên (bao gồm: chi cho con người; chi quản lý hành chính; chi hoạt
động nghiệp vụ; chi đoàn ra, đoàn vào); (ii) chi đào tạo ngắn hạn; (iii) chi sửa
chữa, mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn; (iv) chi duy trì và phát
triển ứng dụng công nghệ thông tin. Kinh phí tiết kiệm từ nguồn giao khoán
được dùng để chi tăng cường cơ sở vật chất, chi đào tạo cán bộ; chi tăng thu
nhập cho cán bộ, công chức nhưng không quá 2,5 lần mức lương tối thiểu
chung do Nhà nước quy định trong năm 2003 và đến 30/6/2004, không quá
1,8 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định trong
thời gian từ 01/7/2004 đến 31/12/2004 (khoản 2 Điều 2 Quyết định
158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ); chi trợ cấp và
trích lập các quỹ.
Sau khi kết thúc thời gian 3 năm thực hiện thí điểm cơ chế khoán kinh
phí hoạt động được bắt đầu từ năm 2002, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải
quan được tiếp tục thực hiện “Cơ chế quản lý tài chính và biên chế” cho đến
nay. Cơ sở pháp lý hiện nay cho “Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với
Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan” là Nghị quyết số 1094/NQUBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế
quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai
đoạn 2016-2020. Theo đó, phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm của Tổng
cục Hải quan theo mức ổn định là 2,1% và Tổng cục Thuế là 1,8% trên dự
toán thu NSNN được Quốc hội giao hàng năm (không bao gồm: thu tại xã,
thu xổ số kiến thiết, thu từ việc bán cổ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
nhà nước, thu khác của ngân sách). Trong đó, tỷ lệ phân bổ cho chi đầu tư xây
dựng tối thiểu là 10%, chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25%

48

và chi hoạt động thường xuyên tối đa 65%. Ngoài mức phân bổ trên, Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng nguồn kinh phí NSNN giao để
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà nước, thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác của Chính phủ
ngoài nhiệm vụ thường xuyên, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; nguồn
phí được phép để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí; nguồn kinh phí
hợp pháp khác. Mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động bình quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
không vượt quá 1,8 lần và chi từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên
không vượt quá 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo
quy định của pháp luật. Trường hợp còn dư, được sử dụng một phần để bổ
sung cho chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi mua sắm trang thiết bị hiện đại
hóa ngành. Biên chế của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan từ năm 2016 trở
đi ổn định theo chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền giao đến tháng 3/2015,
trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan sắp xếp, bố trí sử dụng
hợp lý số biên chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015
của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức.
Trên cơ sở Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 về việc thực hiện cơ chế quản lý tài
chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 20162020. Theo Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, biên
chế của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan từ năm 2016 trở đi ổn định theo
chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền giao đến tháng 3/2015. Trên cơ sở đó,
Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý số biên
chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính
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trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trong trường hợp đặc biệt, khi Chính phủ giao thêm chức năng, nhiệm vụ
mới hoặc Nhà nước có quy định chia tách địa giới hành chính phải thành lập
bổ sung các Cục, Chi cục Thuế, Hải quan, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định. Ngoài số biên chế được giao, đối với công
việc không quy định phải do công chức thực hiện, Tổng cục Thuế, Tổng cục
Hải quan được thực hiện ký hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao
động theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 quy
định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.
2.1.1.1. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động
Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
(bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng, mua sắm hiện đại hóa
trang thiết bị) được phân bổ hàng năm theo mức ổn định là 1,8% (đối với
Tổng cục Thuế) và 2,1% (đối với Tổng cục Hải quan) trên dự toán thu NSNN
hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
tổ chức thực hiện và được tổng hợp trong dự toán thu, chi NSNN hàng năm
của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội quyết định.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tự trang trải các khoản chi tăng
thêm theo chính sách, chế độ mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành theo chủ trương và yêu cầu thay đổi chính sách hiện hành. Trường hợp
do các yếu tố khách quan mà mức kinh phí được giao của Tổng cục Thuế,
Tổng cục Hải quan theo quy định không đủ để bảo đảm mức chi tối thiểu duy
trì hoạt động của bộ máy, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
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Ngoài nguồn kinh phí được giao, hàng năm Tổng cục Thuế, Tổng cục
Hải quan còn được sử dụng các nguồn kinh phí sau: (i) kinh phí NSNN giao
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ; đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà nước; thực hiện các
chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự
án khác của Chính phủ ngoài nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện tinh giản
biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định; (ii) phí được phép để lại theo quy
định của pháp luật phí, lệ phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được sử
dụng theo quy định của pháp luật.
2.1.1.2. Quản lý và sử dụng kinh phí
Đối với chi đầu tư xây dựng, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực
hiện các dự án đầu tư, công trình của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo
kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành
của Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, phải tập trung vốn đẩy nhanh tiến
độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng dự án, công trình đang triển khai nhưng
chưa bố trí đủ vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính được điều chuyển vốn đầu tư đã
bố trí của dự án, công trình thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan sau khi
có ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm trước
Thủ tướng Chính phủ.
Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định
của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng. Tổng cục Thuế, Tổng
cục Hải quan được bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng tối thiểu 10% trên
nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số
13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị, Tổng cục Thuế, Tổng
cục Hải quan thực hiện chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc
phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chi ứng dụng công nghệ thông tin
theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các
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chương trình, dự án của Bộ Tài chính có phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài
chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc điều hành dự toán kinh phí,
quản lý, mua sắm tài sản hiện đại hóa trang thiết bị nêu trên đảm bảo đáp ứng
mục tiêu, yêu cầu hiện đại hóa của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và hệ
thống Tài chính theo đúng quy định. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được
bố trí chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25% trên nguồn kinh
phí bảo đảm hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số
13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với chi hoạt động thường xuyên, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải
quan thực hiện:
- Chi thanh toán cá nhân (bao gồm cả chi tiền lương tăng thêm, chi
khen thưởng theo chế độ do nhà nước quy định, chi thuê khoán công việc và
hợp đồng lao động thuê ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số
13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);
- Chi quản lý hành chính và chi bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ
chuyên môn, gồm: (1) chi các khoản dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin truyền thông, liên lạc, hội nghị, công tác phí, thuê mướn (bao gồm
cả thuê tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn của cơ
quan thuế, hải quan) và một số khoản chi khác theo quy định; (2) chi tuyên
truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế,
hải quan; hỗ trợ người nộp thuế; (3) chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn
lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn
lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thuế, hải quan; (4)
chi mua vật tư, ấn chỉ, ủy nhiệm thu thuế, trang phục, huấn luyện và nuôi chó
nghiệp vụ, quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác; (5) chi
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác thuế, hải quan để
tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (6) chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá
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nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ; (7) chi nghiên
cứu khoa học cấp cơ sở; chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chương trình, kế hoạch; (8)
chi sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, trang thiết bị làm việc
phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ; (9) chi đoàn đi công tác nước ngoài;
chi đón, tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức hội thảo,
hội nghị quốc tế tại Việt Nam, đóng góp niên liễm với các tổ chức quốc tế
theo quy định; (10) chi hỗ trợ công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán
bộ, công chức trong Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính; (11)
chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng theo Quyết định của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; chi bảo đảm, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể theo quy định của
pháp luật hiện hành; (12) chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn
thiện hệ thống pháp luật; (13) các khoản chi thường xuyên khác. Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan được bố trí chi hoạt động thường xuyên tối đa 65%
trên nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết
định số 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2.1.1.3. Tiêu chuẩn, mức chi, chế độ chi
Đối với các chế độ, tiêu chuẩn, mức chi đã được cơ quan có thẩm
quyền ban hành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức thực hiện theo đúng chế
độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước.
Đối với các khoản chi đặc thù phục vụ nhiệm vụ, Tổng cục trưởng
Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào tình hình cụ
thể và khả năng nguồn kinh phí, trên cơ sở vận dụng các tiêu chuẩn, mức chi
quy định hiện hành để xây dựng tiêu chuẩn, mức chi đặc thù cho phù hợp,
trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành.
Mức chi tiền lương, tiền công đối với công chức, viên chức và người lao
động bình quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan áp dụng không vượt
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quá 1,8 lần so với mức lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy
định; tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, tiền lương làm
đêm, làm thêm giờ. Mức lương cơ sở để tính tiền lương, tiền công đối với công
chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
được điều chỉnh theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương của Nhà nước.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
quyết định việc phân phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn
thành công việc của từng công chức, viên chức và người lao động theo
nguyên tắc công bằng hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, đồng
thời phải được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng kinh phí tiết kiệm để:
(1) bố trí cho các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản và mua sắm
trang thiết bị hiện đại hóa trong trường hợp cần thiết cần đẩy nhanh tiến độ
xây dựng cơ sở vật chất và hiện đại hóa ngành trong khi nguồn kinh phí theo
quy định chưa đáp ứng được. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan quyết định hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính
phê duyệt kế hoạch, danh mục, dự toán theo quy định và phù hợp với thẩm
quyền được phân cấp; (2) trợ cấp thêm ngoài chính sách chung cho những
người tự nguyện về nghỉ chế độ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại lao động;
hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc biệt khác; hỗ trợ các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; hỗ trợ các hoạt động tổ chức đảng,
đoàn thể của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; (3) bổ sung thêm thu nhập
cho công chức, viên chức và người lao động bình quân của Tổng cục Thuế,
Tổng cục Hải quan tối đa 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức viên
chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ
cấp; trừ phụ cấp công vụ, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ). Mức chi bổ
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sung thu nhập cho từng công chức, viên chức và người lao động do Thủ
trưởng cơ quan quyết định trên nguyên tắc gắn với hiệu quả công việc, công
bằng, hợp lý, đồng thời phải thống nhất với tổ chức công đoàn cơ quan và
được công khai trong toàn cơ quan; (4) chi khen thưởng cho các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có thành tích đóng,
góp hỗ trợ cho hoạt động quản lý thuế, hải quan; chi phúc lợi tập thể. Mức chi
khen thưởng, phúc lợi trong Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tối đa không
quá 03 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm.
Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung nêu trên, Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho
từng nhóm nội dung cụ thể. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan sử dụng kinh phí Tiết kiệm nêu trên phù hợp với
thẩm quyền được phân cấp và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực
hiện theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các
Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
được áp dụng chế độ chi tiêu như đối với các đơn vị khác thuộc Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan.
2.2. ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN
THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN

2.2.1. Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
Trong thời gian qua, thực hiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan
thuế và cơ quan hải quan đã tạo thuận lợi cho ngành Thuế, Hải quan chủ động
thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách do Nhà nước
giao. Đồng thời, ngành Thuế và Hải quan đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ
đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa
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trái phép qua biên giới và phòng, chống ma túy nhằm bảo vệ lợi ích, chủ
quyền kinh tế và an ninh quốc gia.
2.2.1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của cơ quan thuế
Trên cơ sở dự toán thu NSNN đã được Quốc hội phê duyệt, ngành
Thuế đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo chức năng,
nhiệm vụ được giao. Tổng số thu NSNN cả giai đoạn 2011-2020 ước đạt
82.555.666 tỷ đồng, trong đó: giai đoạn 2011-2015 đạt 4.428.271 tỷ đồng,
vượt 6,46% (268.972 tỷ đồng) so với nhiệm vụ Nhà nước giao; giai đoạn
2016-2020 ước đạt 5.604.981 tỷ đồng, vượt 6,3% dự toán; tăng trưởng thu
bình quân 9%/năm, tăng gấp 1,7 lần so với 5 năm giai đoạn 2011-2015.
Hình 1. Dự toán thu NSNN giao cho ngành Thuế giai đoạn 2016-2020
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Nguồn số liệu: Tổng cục Thuế

Tốc độ tăng trưởng thu nội địa và dầu thô giai đoạn 2016-2020 đạt mức
bình quân tăng 9%/năm, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 20112015 (+12,9%/năm), trong đó thu nội địa tăng trưởng bình quân 10,2%/năm,
thấp hơn mức tăng 14,7%/năm của giai đoạn 2011-2015.
Cơ cấu thu NSNN tiếp tục có chuyển biến theo hướng bền vững hơn
giai đoạn 2011-2015, thể hiện tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến
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năm 2020 đạt khoảng 80,6% (nếu tính cả khoản tiền bán vốn Nhà nước tại
một số doanh nghiệp thì chiếm xấp xỉ 84% tổng thu NSNN), đạt mục tiêu đề
ra (84-85%) và cao hơn nhiều so với bình quân giai đoạn 2011-2015 (chiếm
khoảng 68%). Thu ngân sách giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô,
xuất nhập khẩu (tỷ trọng thu dầu thô trong tổng thu NSNN giảm từ 12,9% giai
đoạn 2011-2015 xuống còn 3,6% bình quân giai đoạn 2016-2020; tỷ trọng thu
cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng thu NSNN giảm từ 17,7% giai
đoạn 2011-2015 xuống còn 14,4% bình quân giai đoạn 2016-2020).
Tuy nhiên, trong cơ cấu thu nội địa thì nguồn thu từ 3 khu vực kinh tế
đang có xu hướng giảm (giai đoạn 2011-2015 chiếm 63,4%; giai đoạn 20162020 giảm xuống còn 52,3%), nguyên nhân chủ yếu là do năm 2016 tăng
trưởng kinh tế và quy mô không đạt mục tiêu đề ra; các năm 2017-2019 mặc
dù tốc độ tăng trưởng đạt nhưng quy mô GDP vẫn thấp hơn kế hoạch; năm
2020 dự báo có nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách thay
đổi theo hướng giảm mức điều tiết thu như: từ 01/01/2016 thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp phổ thông giảm từ 22% xuống còn 20%, doanh nghiệp
được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% được giảm
xuống 17%; từ 01/7/2016 thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe
ô tô có dung tích xi lanh thấp giảm, không hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh
có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc
trong quý; từ 01/01/2017 không thực hiện thu điều tiết từ Nhà máy lọc dầu
Dung Quất;... đã ảnh hưởng làm giảm tốc độ tăng trưởng thu từ 3 khu vực
kinh tế (bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 11,7%/năm; giai đoạn năm
2016-2020 tăng 9%/năm).
Trong khi đó, tỷ trọng các khoản thu nhà, đất trong tổng thu nội địa vẫn
tăng (bình quân giai đoạn 2011-2015 chiếm 11% số thu nội địa; bình quân
giai đoạn năm 2016-2020 chiếm khoảng 14,7%), chủ yếu do thị trường bất
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động sản duy trì tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện tăng thu tiền sử dụng và
tiền thuê đất.
Tỷ trọng thu từ các khoản phí, lệ phí và các khoản khác còn lại tăng từ
20,7% giai đoạn 2011-2015 lên 33% giai đoạn năm 2016-2020 do: khoản thu
cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh tăng cao; điều chỉnh tăng mức thu đối
với thuế bảo vệ môi trường; phản ánh vào thu cân đối NSNN một số khoản
thu phí, lệ phí như: phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ,
tiện ích công cộng khác trong khu vực cửa khẩu, phí sử dụng đường bộ thu
qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải, phí tham quan, thu xổ số
kiến thiết,...
2.2.1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của cơ
quan hải quan
Giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu NSNN
là 1.476.500 tỷ đồng, tăng 31,1% so với dự toán và tăng 27,8% so với thực
hiện giai đoạn 2011-2015. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh các Hiệp
định tự do thương mại (FTA) đi vào giai đoạn cắt giảm mạnh các mức thuế
suất, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2019 dẫn đến nhiều dòng hàng có thuế
suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%; trong Hiệp định thương mại tự do giữa
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU) cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% số dòng thuế, thuế tiêu
thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đều điều chỉnh giảm để đảm bảo phù hợp với
các cam kết quốc tế. Giá dầu thô biến động kèm theo tình hình kinh tế thế giới
nhiều diễn biến khó lường, chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh
tế Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất
nhập khẩu của Việt Nam…
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Hình 2. Dự toán thu NSNN giao cho ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020
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Nguồn số liệu: Tổng cục Hải quan

Nắm bắt được tình hình, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội,
Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp để đảm bảo số thu NSNN như: ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong thu
nộp NSNN; xử lý kịp thời vướng mắc về chế độ, chính sách thuế; đưa ra các
giải pháp chống thất thu, tăng thu NSNN; tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu,
phát hiện kịp thời các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh có
yếu tố rủi ro để có biện pháp quản lý thu phù hợp; đẩy mạnh công tác quản lý
thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua tham vấn giá, xác định trị giá,
xác định mã số tính thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; tăng
cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành
vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa...
Với sự thuận lợi từ cơ chế quản lý tài chính mang lại, giai đoạn 20162019, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: trong tất cả
các năm, số thực thu NSNN đều vượt chỉ tiêu dự toán được giao; năm vượt
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chỉ tiêu ít nhất là năm 2016 (năm đầu tiên thực hiện cơ chế quản lý tài chính
và biên chế mới giai đoạn 5 năm 2016-2020), vượt 0,5% chỉ tiêu dự toán;
trong khi năm 2019 là năm số thu NSNN toàn ngành vượt chỉ tiêu dự toán
nhiều nhất, vượt 15,6%. Tổng số thu thuế giai đoạn 2016-2019 đạt 1.569.531
tỷ đồng, vượt 6,2% dự toán được Quốc hội giao. Số thu qua kiểm tra sau
thông quan đạt 10.524,19 tỷ đồng; số thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 529,16 tỷ
đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 5.863 tỷ đồng.
2.2.2. Về cải cách thủ tục hành chính
2.2.2.1. Kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế
Với nguồn lực theo cơ chế quản lý tài chính được duyệt đã thực sự tạo
chủ động trong việc điều hành, bố trí và cân đối tài chính, đảm bảo điều kiện
cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế tập trung triển khai các nhiệm vụ.
Tổng cục Thuế đã tiếp tục tập trung rà soát và thực hiện cải cách TTHC; đẩy
mạnh cải cách, hiện đại hóa hướng tới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người
nộp thuế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, đồng thời góp phần chống
thất thu ngân sách và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Một số kết quả
đạt được cụ thể như sau:
Một là, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế với số lượng
127/336 TTHC thuế được cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 3 trở lên, trong đó
có 08 dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 3 và 4 gồm: (i) Kê khai hóa đơn qua
mạng; (ii) Kê khai sử dụng biên lai phí, lệ phí qua mạng; (iii) Khai thuế qua
mạng; (iv) Nộp thuế điện tử; (v) TNCN Online; (vi) Website hỏi đáp chính
sách thuế; (vii) Hoàn thuế điện tử; (viii) Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn.
Hai là, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC nhằm góp
phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế và
đáp ứng thông lệ quốc tế. Tổng cục Thuế đang triển khai thực thi phương án
đơn giản hoá 25 TTHC trong lĩnh vực thuế theo Quyết định của Bộ Tài chính
về việc thông qua phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực thuế thuộc
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phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thực thi các phương án đơn giản
hoá các TTHC để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 theo yêu cầu
của Bộ Tài chính. Đồng thời, triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế
độ báo cáo định kỳ theo Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 của Bộ
Tài chính và triển khai thực thi phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công
dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ
Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 20132020 (ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ
tướng Chính phủ, gọi tắt là Đề án 896). Nhờ những nỗ lực trong việc cải cách
thuế, từ năm 2016 đến nay, số TTHC trong lĩnh vực thuế từ 385 TTHC giảm
xuống còn 304 TTHC. Ngoài ra, tại Báo cáo đánh giá cải cách TTHC thuế năm
2019, mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng từ 7,5/10 của kỳ trước lên
7,8/10 (tăng 3%); tại Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business 2020
toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố sáng ngày 24/10/2019, chỉ số nộp
thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109
trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Như vậy, với chỉ số nộp thuế của
Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại
Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế), tiệm
cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.
Ba là, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 01/NQ-CP,
số 02/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế
tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách TTHC thuế; triển khai theo đúng tiến
độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai
và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện
tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. Theo đó:
(i) Về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai
tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến ngày
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18/01/2020 có 756.792 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện
tử, đạt 99,90% doanh nghiệp đang hoạt động.
(ii) Về nộp thuế điện tử: Phối hợp với 54 Ngân hàng Thương mại và 63
Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động
doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 18/01/2020, số lượng doanh
nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 755.755
doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,77%.
(iii) Về hoàn thuế điện tử: Ngày 04/8/2017, hệ thống mở rộng triển khai
cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Tính trong năm
2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 8.424 trên 9.027
doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 93.32%. Số hồ sơ tiếp nhận là 23.593 hồ sơ
đạt tỷ lệ 95.7%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 18.394 hồ sơ với
tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 113.268 tỷ đồng.
(iv) Về hóa đơn điện tử: Đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham
gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai
tháng 9/2015 đến ngày 18/01/2020 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí
điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
2.2.2.2. Kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hải quan
Cơ chế quản lý tài chính đã thực sự tạo chủ động cho cơ quan Hải quan
trong việc điều hành, bố trí và cân đối tài chính, đảm bảo điều kiện cho đội
ngũ cán bộ, công chức ngành Hải quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, đặc biệt là về cải cách TTHC. Trong những năm qua, thực hiện chủ
trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về đẩy mạnh cải cách hành
chính, đặc biệt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 448/QĐ-TTg, các
Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2014 đến năm 2018, Nghị
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2019 đến năm 2020, Tổng cục Hải
quan luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần
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được thực hiện thường xuyên, với các giải pháp đồng bộ, cụ thể theo hướng
đề cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia và đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:
Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về hải quan.
Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng, trình
các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hải quan
nhằm cụ thể hóa Luật Hải quan năm 2014 với nhiều chế định cải cách mạnh
mẽ về thủ tục hải quan, như: ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong
thực hiện TTHC; đơn giản hóa hồ sơ hải quan; tăng cường áp dụng các
phương pháp quản lý hải quan hiện đại (như kiểm tra sau thông quan, quản lý
rủi ro, xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá; công nhận doanh nghiệp ưu
tiên…). Đặc biệt là việc tham mưu ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP
ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ Tài chính. Có thể nói hệ thống pháp luật hải quan được ban
hành đầy đủ, ngày càng được hoàn thiện đã tạo hành lang pháp lý cho công
tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Số
lượng TTHC về lĩnh vực hải quan đã giảm từ 239 thủ tục (trước khi có Luật
Hải quan 2014) giảm xuống còn 192 thủ tục hiện nay. Ngoài ra, Tổng cục Hải
quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định số
85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia,
Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.
Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu đề xuất cắt giảm, đơn
giản hóa 19 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan theo đúng chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tiết kiệm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
trên 15 tỷ đồng/năm.
Thứ hai, tiếp tục cải cách hiện đại hóa, áp dụng các chuẩn mực quản lý
hiện đại.
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Trong bối cảnh quy mô hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng, biên
chế không tăng thêm, Tổng cục Hải quan đã thực hiện có hiệu quả việc áp
dụng phương pháp quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan như
kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, quản lý thuế... đồng thời
với việc đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho
phép đánh giá, xác định rủi ro, qua đó khuyến khích và tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, góp phần tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về dự thảo Nghị định hướng dẫn Công ước Istanbul về tạm quản hàng
hóa; trình Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm
tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh
Hải quan ASEAN (ACTS) và khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm bảo lãnh
thông quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thứ ba, đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa
ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Được giao là cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
(gọi tắt là Ủy ban Chỉ đạo 1899), trong thời gian vừa qua Tổng cục Hải quan
đã phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh triển khai các TTHC thông qua Cơ
chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 13 bộ, ngành tham
gia kết nối với 188 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia, tổng số hồ
sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 2,7
triệu hồ sơ của 35.000 doanh nghiệp tham gia.
Bên cạnh việc kết nối giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan khác, từ
01/01/2018, cơ quan Hải quan đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Thông
tin và Truyền thông kết nối với 06 nước ASEAN để trao đổi thông tin C/O
mẫu D điện tử gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei,
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Campuchia với số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 156.878 C/O,
số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 194.058 C/O.
Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đã
giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm thay đổi căn bản phương thức quản lý,
kiểm tra chuyên ngành; đồng thời đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ
người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong năm 2018, việc trao đổi
chính thức thông tin e-C/O đã tiết kiệm 7,89 triệu đô la Mỹ, trong đó tiết kiệm
2,95 triệu đô la Mỹ đối với hàng nhập khẩu và 4,94 triệu đô la Mỹ đối với
hàng xuất khẩu.
Bên cạnh triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, trong thời gian vừa qua,
Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán
để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị
xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ
về trao đổi thông tin kết nối với Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU); đồng thời
tiến hành đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng và triển khai đề án
tổng thể nhằm mục đích kết nối các cơ quan Chính phủ và các bên trong
chuỗi cung ứng (bao gồm: các ngân hàng thương mại, bảo hiểm, doanh
nghiệp xuất nhập khẩu và logistics,...) liên quan đến các hoạt động thương
mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên nền Cơ
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Việc này sẽ tiếp tục thúc đẩy
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Thứ tư, tích cực điều phối cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Trước thực trạng hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu còn không ít bất cập, với vai trò giúp Bộ Tài chính điều phối
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các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg
ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành
động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách
công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo
thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Tổng cục Hải quan đã và đang
tích cực điều phối các bộ, ngành thực hiện quyết liệt việc cải cách hoạt động
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Với nỗ lực và các
hoạt động tích cực trong thời gian qua, công tác kiểm tra chuyên ngành đối
với hàng hóa xuất nhập khẩu đã có nhiều cải cách và được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao. Nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung theo hướng: áp
dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra; ban hành Danh mục hàng hóa
phải kiểm tra kèm mã số HS; chuyển nhiều hàng hóa có nguy cơ rủi ro thấp từ
tiền kiểm sang kiểm tra sau thông quan; cắt giảm Danh mục hàng hóa thuộc
diện phải kiểm tra; đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra; tăng đối tượng
được miễn kiểm; tập trung một đầu mối/cơ quan thực hiện kiểm tra đối với
một mặt hàng. Công tác kiểm tra chuyên ngành ngày càng được điện tử hóa
thông qua kết nối các hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan quản
lý và giữa các cơ quan quản lý với nhau và với doanh nghiệp như triển khai
Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nguồn lực thực hiện công tác kiểm tra
chuyên ngành đối với hàng hóa được đầu tư và cải thiện thông qua chính sách
khuyến khích xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành; mạng lưới cơ
quan/tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành được phủ rộng khắp cả nước.
Năm 2019, số lượng tờ khai nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên
ngành so với tổng số lô hàng nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu
chiếm 19,1% (cuối năm 2015 là 30-35%).
2.2.3. Về đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngành
2.2.3.1. Kết quả đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngành thuế
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Ngành Thuế xác định mục tiêu đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin
giai đoạn 2016-2020, bao gồm:
- Đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu
quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý thuế. Xây dựng một
hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp, tập trung, công khai minh bạch, hiệu
quả, theo chuẩn mực quốc tế, góp phần đưa Việt Nam lên nhóm các nước
hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế.
- Hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế hướng tới đáp ứng yêu cầu
của Chính phủ điện tử, xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế, cung cấp
thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Quốc hội; đáp
ứng việc kết nối trao đổi thông tin liên thông trong việc giải quyết TTHC giữa
các Cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử
Việt Nam; tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thuận lợi cho quản lý thuế, tăng
tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng
bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước.
- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc cung cấp
các dịch vụ điện tử về thuế. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trung gian
phát triển các dịch vụ về thuế, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa một số dịch vụ như
cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp các dịch vụ gia tăng về
thuế, thu hộ. Ứng dụng công nghệ thông tin phải góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả quản lý thuế, đem lại sự hài lòng, thuận lợi cho người dân và
doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của cơ quan Thuế.
- Hiện đại hóa việc quản lý nội bộ ngành nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
cho nhân viên ngành Thuế phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến,
hiện đại, đồng bộ. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành liên tục,
hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.
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- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế nói chung, nguồn
nhân lực công nghệ thông tin của ngành Thuế nói riêng phù hợp với định
hướng và kế hoạch phát triển công nghệ thông tin ngành Thuế đến năm 2020.
Việc đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế
trong giai đoạn từ 2016-2020 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý
thuế và đem lại những lợi ích thiết thực cho người nộp thuế như:
Một là, ứng dụng công nghệ thông tin đã cung cấp thông tin nhanh
chóng, kịp thời hỗ trợ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hiệu quả.
Đến năm 2018, hệ thống hộp thư điện tử ngành Thuế đã được triển khai
tới toàn bộ cán bộ thuế để sử dụng trao đổi trực tuyến hoặc qua hộp thư điện
tử nên công việc được xử lý nhanh. Hầu hết các văn bản xây dựng chính sách,
quy trình quản lý thuế được trao đổi, lấy ý kiến qua mạng; Chương trình công
tác và các chỉ đạo thực hiện tại nhiều cơ quan Thuế đã được cập nhật trên các
trangWeb; Các tài liệu chương trình hội nghị, tập huấn được truyền qua
mạng,... vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm hao phí một số lượng lớn giấy tờ.
Hai là, ứng dụng công nghệ thông tin đã tác động tích cực đến cải cách
và hiện đại hóa quản lý thuế.
Trong công tác quản lý thuế, công nghệ thông tin không chỉ là công cụ
làm việc đơn thuần mà còn trở thành yếu tố tác động tích đến yêu cầu thay đổi
phương thức quản lý, cải tiến chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý được số đối tượng nộp thuế tăng quá nhanh,
ngành Thuế đã thay đổi phương thức quản lý từ thủ công lên phương thức
quản lý phân tích thông tin “rủi ro” dựa chủ yếu trên việc sử dụng khai thác
các ứng dụng công nghệ thông tin.
Ba là, hỗ trợ người nộp thuế, giảm thủ tục kê khai thuế, tiết kiệm thời
gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân.
Việc kê khai thuế qua mạng đã góp phần thay đổi cơ bản thủ tục kê
khai thuế, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí,
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thời gian và nhân lực kê khai và đi nộp tờ khai thuế hàng tháng; giảm nhân
lực chi phí lưu trữ tờ khai, giảm thời gian đi lại nộp và chỉnh sửa tờ khai.
Bốn là, tiết kiệm sử dụng nhân lực.
Đến nay, hầu hết các tờ khai thuế, hồ sơ thuế và chứng từ nộp thuế
được số hóa, nhập và xử lý tự động vào hệ thống ứng dụng của ngành Thuế
thay cho việc sử dụng cán bộ thuế để nhập dữ liệu. Ứng dụng công nghệ
thông tin đã góp phần vào việc bố trí lại tổ chức bộ máy, phân công lại cán bộ
quản lý thuế, tập trung cho các khâu kiểm tra, thanh tra thuế.
2.2.3.2. Kết quả đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngành hải quan
Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực
hiện thủ tục hải quan, trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan đã đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về
hải quan. Những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian vừa
qua là động lực để xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp,
minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
cải cách hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại, hướng tới xây
dựng Chính phủ điện tử.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh: Năm
2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng
xuất khẩu giảm 03 giờ (từ 58 giờ xuống 55 giờ); đối với hàng nhập khẩu giảm
06 giờ (từ 62 giờ xuống 56 giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho
01 lô hàng giảm 19 USD. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017,
doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết
kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu (với 5,36 triệu tờ khai
xuất khẩu) và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu (với 5,72
triệu tờ khai nhập khẩu). Kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách TTHC của các
cơ quan thuộc Chính phủ trong lĩnh vực giao lưu hàng hóa qua biên giới.
Cũng theo báo cáo về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, trong
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vòng 2 năm 2016-2017, Việt Nam luôn giữ vững vị trí trong 04 quốc gia có
Chỉ số Giao dịch thương mại qua qua biên giới đứng đầu trong khu vực
ASEAN. Kết quả nổi bật như sau:
- Thực hiện thủ tục hải quan tự động. Hiện nay, thủ tục hải quan hoàn
toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS
ở mức độ rất cao. Hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải
quan bằng phương thức điện tử tại 100% đơn vị Hải quan trên phạm vi toàn
quốc. Thông qua việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS đã rút ngắn thời
gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa
hồ sơ hải quan. Hiện nay, thời gian tiếp nhận và thông quan đối với hàng luồng
xanh chỉ từ 1-3 giây.
- Thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động. Từ năm 2017, Hải
quan Việt Nam đã triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (gọi
tắt là Hệ thống VASSCM) thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với
doanh nghiệp kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi, địa điểm chịu sự giám sát
hải quan. Việc triển khai hệ thống VASSCM, hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra
khỏi kho bãi cảng đơn giản hơn; giảm tiếp xúc giữa hải quan và doanh
nghiệp; giảm thời gian đi lại làm thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu
khắc phục được tình trạng ùn tắc tại cổng cảng/kho bãi; tạo ra sự thuận lợi,
minh bạch trong quản lý điều hành công việc của doanh nghiệp. Tính đến
tháng 3/2020, Hệ thốngVASSCM đã được triển khai tại 33/35 Cục Hải quan
tỉnh, thành phố với 427 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại
quan tham gia.
- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và
doanh nghiệp. Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn,
đáp ứng yêu cầu triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách TTHC,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là Nghị quyết số 36a/NQCP về Chính phủ điện tử, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có
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rất nhiều nỗ lực và quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171 dịch vụ công trực tuyến mức độ
3 và 4 trên tổng số 192 TTHC (chiếm 89,1%).
2.2.4. Về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy
2.2.4.1. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế
- Tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế được thành lập theo hệ thống dọc
từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất,
gồm: Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương; Cơ quan Thuế ở địa phương:
Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính
cấp tỉnh (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế, Chi cục
Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực (gọi chung
là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế
quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế đã triển khai sắp xếp
tổ chức bộ máy theo Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định số
320/QĐ-BTC ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định
số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và Phòng Thanh
tra - Kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
theo đó số lượng cấp phòng thuộc Cục là 727 Phòng, trong đó: 553 Phòng
tham mưu và 174 Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế.
Đối với cấp Chi cục, đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết
định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận,
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huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh,
thành phố, theo đó:
+ Số lượng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục
Thuế khu vực là 415 Chi cục Thuế, gồm: 146 chi cục thuế quận, huyện, thị
xã, thành phố và 267 Chi cục Thuế khu vực.
+ Số lượng cấp Đội thuộc Chi cục thuế là 2.973 Đội, trong đó: 1.160
Đội tham mưu; 600 Đội Kiểm tra thuế và 1.113 Đội quản lý thuế xã, phường,
liên xã phường.
Như vậy, qua triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp
theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, ngành Thuế đã tinh gọn bộ máy và đạt
được kết quả cụ thể như sau:
Giảm 27 Phòng thuộc Vụ, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế;
Giảm 62 Phòng thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
Giảm 296 Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
Giảm 2.100 Đội thuộc Chi cục Thuế cấp huyện, Chi cục Thuế khu vực.
Tính đến hết Quý I/2020, toàn ngành thuế sắp xếp hợp nhất 565 Chi
cục Thuế để thành lập 267 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế;
giảm số lượng Chi cục Thuế trong cả nước từ 711 Chi cục Thuế xuống còn
415 Chi cục Thuế.
Số đầu mối giảm tính đến thời điểm 31/12/2019 so với thời điểm
30/6/2017 là 2.250 đầu mối: Giảm 27 Phòng và tương đương thuộc các
Vụ/đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế; Giảm 211 Chi cục Thuế trực
thuộc 63 Cục Thuế; Giảm 62 Phòng thuộc 63 Cục Thuế; Giảm 1.950 Đội thuế
thuộc Chi cục Thuế. Số lượng công chức lãnh đạo quản lý các cấp: toàn
ngành Thuế giảm 2.055 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp Đội thuế trở
lên so với thời điểm 30/6/2017.
Trong giai đoạn 2016-2020, toàn ngành tinh giản biên chế được 724
trường hợp. Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN tính đến thời
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điểm 31/12/2019 là 39.275 người, trong đó công chức và viên chức là 35.411
người, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 là 3.864 người.
- Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới: Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành thuế đã
được triển khai toàn diện, với phạm vi rộng, quy mô lớn, số cán bộ được đào
tạo, bồi dưỡng đã có bước tiến đáng kể qua các năm (năm 2015 là 107.055
lượt người, năm 2016 là 90.955 lượt người; năm 2017 là 100.842 lượt người;
năm 2018 là 86.945 lượt người, năm 2019 là 72.844 lượt người). Trung bình
mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 87.900 lượt người và mỗi công
chức/viên chức thuế được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ít nhất 2 lần/năm.
Trong đó:
+ Đã có 142 lượt công chức, viên chức được cử đi học đại học; 1.040
lượt cử đi học sau đại học, nâng tổng số công chức có trình độ đại học trở lên
từ 61,47% (năm 2011) lên khoảng 85% (năm 2019), đúng theo lộ trình phát
triển nguồn nhân lực của ngành thuế (mục tiêu kế hoạch cải cách hệ thống
thuế giai đoạn 2016-2020 đạt tối thiểu 85%). Trong đó có 05 công chức được
cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Đề án của Ban Tổ chức Trung
ương Đảng (Đề án 165) và Chính phủ các nước Nhật Bản, Australia…
+ Đã đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức,
tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định cho 31.257 lượt
người: Đào tạo Lý luận chính trị 4.501 lượt người; Bồi dưỡng kiến thức Quản
lý nhà nước (ngạch hành chính) 4.077 lượt người; Bồi dưỡng ngạch công
chức chuyên ngành Thuế 14.901 lượt người; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý
(cấp Đội, cấp Phòng/Chi cục, cấp Cục/Vụ) 7.778 lượt người.
+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ 286.015
lượt người, trong đó: Bồi dưỡng tin học cơ bản và ứng dụng quản lý thuế
90.792 lượt người; Tập huấn quy trình nghiệp vụ, chính sách thuế mới và các
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kỹ năng, kiến thức bổ trợ khác 194.503 lượt người; Bồi dưỡng ngoại ngữ 720
lượt người.
+ Đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm quản lý thuế tại nước ngoài
cho 265 lượt công chức, viên chức.
2.2.4.2. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hải quan
Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, được giao
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp
luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan và quy định khác của pháp
luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải
quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Ngoài ra, Tổng cục Hải quan được Chính phủ giao là cơ quan Thường trực
của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả quốc gia, Cơ
quan thường trực giúp việc cho Ủy ban quốc gia về một cửa ASEAN, một cửa
quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, kiểm tra chuyên ngành.
Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan là khu vực có ranh giới cụ thể tại
khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế,
cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ
tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu
vực ưu đãi hải quan, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất
khẩu, ưu đãi hải quan, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện chủ quyền của
Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan.
Tổng cục Hải quan được tổ chức theo mô hình ngành dọc và tổ chức bộ
máy gồm 03 cấp: 17 Vụ, Cục và đơn vị tương đương thuộc cơ quan Tổng cục
(trong đó có 03 đơn vị sự nghiệp); 35 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
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231 Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực
thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
Đến năm 2020, Tổng cục Hải quan được giao 10.125 biên chế công
chức và 213 chỉ tiêu viên chức.
Trong những năm qua, Tổng cục Hải quan đã luôn chủ động rà soát,
sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2016, trước khi
có Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn
đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã rà soát báo cáo Bộ Tài
chính sắp xếp lại các đơn vị trung gian ở Tổng cục và Cục Hải quan tỉnh, liên
tỉnh, thành phố để phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và hệ thống thông
quan điện tử VNACCS, theo đó ở Cơ quan Tổng cục không tổ chức Phòng
trong Vụ, giảm được 13 đầu mối, ở Cục Hải quan sáp nhập một số đầu mối
cấp phòng, giảm được 37 phòng và tương đương.
Để làm cơ sở cho việc rà soát, sắp xếp các Chi cục Hải quan, Đội (Tổ)
thuộc Chi cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành
Quyết định số 2015/QĐ-BTC ngày 06/9/2017 về tiêu chí thành lập, tổ chức
lại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 về tiêu chí
thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc
Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Tổng cục Hải quan đã rà soát, sắp xếp
giảm được 239 Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và
đơn vị tương đương; trình Bộ Tài chính giải thể, sáp nhập 14 Chi cục Hải
quan. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng
Chính phủ cắt giảm 09 Cục Hải quan tỉnh: Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Ngãi,
Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên.
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Về tinh giản biên chế: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày
17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và hướng dẫn của Bộ Tài chính về
thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Hải quan đã giảm 472 chỉ tiêu
biên chế công chức, viên chức (năm 2016 biên chế công chức, viên chức Bộ Tài
chính giao cho Tổng cục Hải quan là 10.810 chỉ tiêu; đến năm 2020 biên chế
công chức, viên chức Tổng cục Hải quan được giao là 10.338 chỉ tiêu).
Trong bối cảnh như trên, Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp
quản lý, sử dụng biên chế vừa đảm bảo duy trì hoạt động theo yêu cầu nhiệm
vụ của ngành, vừa thực hiện đúng và hiệu quả chính sách tinh giản biên chế
của Đảng và Nhà nước: nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng và sắp xếp
hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để đáp ứng
kịp thời tốc độ tăng hàng năm của khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ
của ngành Hải quan trong tình hình mới; ưu tiên bố trí biên chế cho các đơn
vị đang có nhu cầu cấp thiết về biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của
đơn vị; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác, vị trí việc làm,
phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức; bảo đảm sự ổn định, kế
thừa và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của đơn vị...
Bảng 1. Tình hình biên chế giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Hải quan
Năm

Biên chế (người)

2016

10.810

2017

10.671

2018

10.475

2019

10.314

2020

10.338
Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Đồng thời với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng cục Hải quan đã
không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và
người lao động thông qua các giải pháp cụ thể:
(i) Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức không qua thi tuyển và
tiếp nhận công chức, viên chức ngành khác chuyển công tác vào ngành Hải
quan đối với đối tượng có trình độ chuyên môn cơ bản, kinh nghiệm công tác
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của ngành (năm 2019 là 57 trường hợp).
(ii) Thực hiện điều động, tăng cường công chức thuộc cơ quan Tổng
cục đến công tác tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhằm đào tạo, bồi
dưỡng và bổ sung nhân lực cho các đơn vị đang thiếu hụt biên chế để thực
hiện nhiệm vụ được giao (năm 2018 là 56 trường hợp).
(iii) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức trong ngành gắn vị trí việc làm, gắn đào tạo với việc bố trí, sử
dụng công chức, viên chức tránh tình trạng đào tạo không đúng chuyên ngành,
chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo xong không sử dụng gây lãng phí nguồn lực.
Hàng năm, Tổng cục Hải quan tổ chức và cử hơn 10.000 lượt công chức, viên
chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở trong và ngoài nước.
2.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH VÀ BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN

Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan được
thực hiện trong thời gian qua đã tạo thuận lợi cho ngành Thuế, Hải quan chủ
động thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo quy
định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn
thực hiện vẫn còn một số vấn đề đặt ra.
2.3.1. Đối với cơ quan hải quan
Thứ nhất, mức kinh phí giao hàng năm thấp hơn tỷ lệ bố trí dự toán theo
mức được phê duyệt. Theo cơ chế quản lý tài chính, Tổng cục Hải quan được
bố trí dự toán theo mức 2,1% trên dự toán thu NSNN được Quốc hội giao; tuy
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nhiên thực tế trong giai đoạn 2016-2020 ngành Hải quan mới chỉ được giao
theo tỷ lệ 1,93% trên dự toán thu NSNN được Quốc hội giao. Do vậy, chưa
đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện mua sắm máy móc, trang thiết bị, ảnh hưởng
chậm kế hoạch đầu tư, hiện đại hóa ngành. Nhất là nguồn vốn bố trí cho đầu
tư xây dựng cơ bản luôn ở mức rất thấp, gây khó khăn lớn trong tổ chức thực
hiện. Để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển, nhiều khoản chi đầu tư đã phải sắp
xếp, xử lý từ kinh phí thường xuyên, vừa không phù hợp về tính chất nguồn vốn,
vừa ảnh hưởng đến việc đảm bảo chi cho hoạt động của bộ máy và mua sắm
trang thiết bị hiện đại hóa.
Thứ hai, mức kinh phí giao hàng năm chưa đáp ứng công tác hiện đại
hóa hải quan. Các tỷ lệ khoán chi giai đoạn 2016-2020 được xác định dựa trên
cơ sở bối cảnh kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và khả năng ngân
sách năm 2015, chưa lường hết tác động của điều kiện bên ngoài và những
yêu cầu đổi mới trong sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, cải cách hành
chính và quản lý tài chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Do tiến trình
hội nhập nhanh và sâu hơn dự kiến, kết hợp với ảnh hưởng của tình hình
chính trị - thương mại toàn cầu (Brexit, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung,
biến động giá cả hàng hóa thế giới...) đã tác động không thuận đến số thu từ
hoạt động xuất nhập khẩu (số thu hàng năm không tăng, hoặc tăng không
đáng kể). Đồng thời, đòi hỏi phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công tác
quản lý thu Hải quan để phù hợp với trình độ các nước và đủ năng lực để
ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua biên
giới. Thực tế, từ năm 2016 đến nay, dự toán thu NSNN từ hoạt động xuất
nhập khẩu tăng với tỷ lệ thấp, bình quân khoảng 5,8%/năm (năm 2016 là
270.000 tỷ đồng, năm 2017 là 285.000 tỷ đồng, năm 2018 là 283.000 tỷ đồng,
năm 2019 là 300.500 tỷ đồng, năm 2020 là 338.000 đồng), nên dự toán kinh
phí chi bảo đảm hoạt động hàng năm giao cho Tổng cục Hải quan cũng không
tăng, hoặc tăng không đáng kể (năm 2016 là 5.043 tỷ đồng, năm 2017 là

78

5.406 tỷ đồng, năm 2018 là 6.076 tỷ đồng, năm 2019 là 5.703 tỷ đồng, năm
2020 là 6.368 tỷ đồng).
Thứ ba, biên chế của Tổng cục Hải quan chưa được bảo đảm theo cơ chế
được phê duyệt. Theo cơ chế quản lý tài chính và biên chế giai đoạn 2016-2020,
biên chế của Tổng cục Hải quan được ổn định theo chỉ tiêu biên chế giao đến
tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, thực tế trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải
quan đã giảm 472 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trong khi khối lượng
công việc, địa bàn quản lý tăng qua các năm nên Tổng cục Hải quan gặp khó
khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ; nhiều đơn vị, cán bộ công chức phải
thường xuyên làm việc ngoài giờ nhưng không bố trí nghỉ bù được.
2.3.2. Đối với cơ quan thuế
Một là, chỉ tiêu biên chế bình quân hàng năm được giao chưa thực sự
tương xứng với khối lượng công việc bình quân tăng hàng năm, dẫn đến áp
lực công việc đối với cán bộ, công chức là rất lớn. Hầu hết các cán bộ đều
phải làm thêm giờ, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật mới đáp ứng được yêu cầu,
nhiệm vụ được giao. Thực tế giai đoạn 2011-2015 chỉ tiêu biên chế ngành
Thuế không được giao bổ sung, trong khi đó khối lượng công việc tăng 1,4
lần, số thu NSNN tăng 1,5 lần; giai đoạn 2016-2020 khối lượng công việc
tăng 1,4 lần, số thu NSNN tăng 10-20%.
Hai là, chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thuế hiện nay đã được nâng
cao, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa thực sự tiếp cận được
phương thức quản lý thuế, hải quan hiện đại. Chế độ của Nhà nước về chính
sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ giỏi làm công tác hoạch định và triển khai
các đề án, chính sách, cơ chế tài chính, xây dựng, triển khai, ứng dụng CNTT,
khai thác hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại còn chưa hợp lý, nên
chưa thu hút, động viên được nhiều cán bộ, công chức có trình độ chuyên
môn cao, dẫn đến nguồn nhân lực khá, giỏi phải tập trung cùng thời điểm thực
hiện nhiều dự án, đề án lớn của ngành.
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Ba là, mức kinh phí được giao cho ngành Thuế hàng năm chưa đạt tỷ lệ
1,8% trên dự toán thu NSNN đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt
(Tổng cục Thuế bình quân đạt 1,68%), nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục
tiêu đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, cũng như phân bổ nguồn lực triển khai
thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thuế đến năm 2020 đã được phê duyệt,
trong đó: vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách tập trung hàng năm Nhà nước
phân bổ, giao cho Tổng cục Thuế mới đạt 24,8% so với cơ chế được phê
duyệt. Thực hiện hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực theo
tinh thần của Nghị quyết của Đảng, do đó từ năm 2017, Tổng cục Thuế đã
tạm dừng đầu tư, mua sắm tài sản ở các Chi cục Thuế trong kế hoạch hợp
nhất. Theo đó, kinh phí thực tế thực hiện mua sắm hiện đại hóa giảm nhiều so
với kế hoạch cả giai đoạn. Mặt khác, do vốn đầu tư tập trung được bố trí quá
thấp, không đảm bảo tỷ lệ 10% dự toán được giao, nên để đảm bảo đầu tư xây
dựng, ngành Thuế đã phải cân đối bố trí hỗ trợ từ dự toán nội dung chi mua
sắm hiện đại hóa.
Bốn là, việc triển khai xây dựng một số dự án, chính sách cần có sự
phối hợp của nhiều đơn vị có liên quan, nhưng sự phối hợp giữa các đơn vị
đôi lúc còn chưa chặt chẽ, chưa nhịp nhàng, đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu
về tiến độ cải cách và hiện đại hóa Thuế. Một số định mức chi NSNN đã lạc
hậu, nhiều năm chưa sửa đổi, không phù hợp với thực tế (định mức chi hành
chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc...) nên chưa tạo sự chủ động
trong việc sử dụng nguồn kinh phí được giao.
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Kết luận Chương 2

Cơ chế quản lý tài chính và biên chế giai đoạn 2016-2020 đã tạo điều
kiện để Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan hoàn thành các nhiệm vụ được
giao và đạt được những kết quả quan trọng, tổng thu NSNN vượt dự toán. Đã
chủ động hơn trong sử dụng nguồn kinh phí và quản lý biên chế được giao.
Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đã thực sự tác động tích cực đến công tác
quản lý cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ
ngày càng khoa học, chặt chẽ, công bằng, gắn liền hiệu quả công việc với
công tác xét duyệt thi đua, khen thưởng làm căn cứ để bổ sung thu nhập cho
cán bộ, công chức. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và hiện đại
hóa công tác quản lý thuế đã được tăng cường. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, từng
bước giảm thiểu các TTHC không cần thiết, đi đôi với việc sắp xếp lại bộ
máy, biên chế và tài chính. Đổi mới phương thức quản lý, đề cao trách nhiệm
của Thủ trưởng cơ quan thuế, cơ quan hải quan đối với việc quản lý, sử dụng
tài sản, kinh phí, biên chế và cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức trong
ngành… Việc đồng hành giữa cơ quan thuế và người nộp thuế qua công tác
tuyên truyền, hướng dẫn, phục vụ, tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp cận
với các dịch vụ hành chính thuế, hải quan nhanh chóng, thuận tiện và hiệu
quả, giảm chi phí, qua đó góp phần cải thiện môi trường và kích thích đầu tư,
phát triển kinh tế - xã hội…
Nhờ có nguồn kinh phí từ cơ chế quản lý tài chính, đồng thời thông
qua việc thực hiện tiết kiệm trong quản lý, sử dụng nên trong thời gian từ
2016 đến nay Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả trong
công tác thu NSNN, với phương thức nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối
hợp thu, quy trình nộp thuế và thông quan 24/7 đã đơn giản hoá thủ tục nộp
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tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh
thanh toán cho người nộp thuế; chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có
internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Việc nộp thuế không phụ
thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như:
ngân hàng, KBNN, Thuế, Hải quan; tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong
việc lập giấy nộp tiền vào NSNN, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan
thuế, cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng
hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn thực hiện vẫn còn một
số vấn đề đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn và yêu
cầu đặt ra trong thời gian tới./.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN Ở VIỆT NAM

3.1. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI
VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành
chính nhà nước là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, nhất
là trong những năm gần đây.
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu
Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả đã xác định “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo
của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao
chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi
thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương”.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy
Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh
nghiệp xác định “Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách
khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu
cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ
động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến
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bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất
lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo
đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới trong cải cách hành chính và quản lý tài
chính, chủ trương mở rộng cơ chế khoán trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân,
đặc biệt là sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nhiều lĩnh
vực như y tế, giáo dục. Để đảm bảo tự chủ hoạt động của các đơn vị hành
chính, sự nghiệp, Nhà nước đã ban hành các cơ chế triển khai thực hiện như:
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với
các đơn vị nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của
Chính phủ; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014
của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định
số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của
đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ;....
Thực hiện yêu cầu sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-TW của Hội nghị lần
thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập, trong đó mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu có 10% đơn vị tự
chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự
nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; đến năm 2025 có tối thiểu 20%
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đơn vị tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có
đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.
3.2. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ
QUAN HẢI QUAN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan thuế và cơ quan hải
quan ngày càng nặng nề. Các quốc gia đều nỗ lực để cắt giảm mạnh mẽ các
TTHC, giảm chi phí của quá trình giao dịch thương mại để thích ứng với hoàn
cảnh mới. Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế chung này, tiếp tục đẩy
mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc
gia, trong đó cơ quan thuế, cơ quan hải quan có vai trò quan trọng trong tạo
thuận lợi với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu.
Xuất phát từ nhiệm vụ thu NSNN, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát
triển ngành Thuế và đẩy mạnh cải cách TTHC. Theo đó, nhiệm vụ thu NSNN
trong thời gian tới là rất nặng nề, với những khó khăn, thách thức không
lường trước được. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế
phải tiếp tục đầu tư nguồn lực củng cố, tăng cường hơn nữa các chức năng
quản lý thuế theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đảm bảo bao quát hết
các nguồn thu, chống thất thu và huy động kịp thời mọi nguồn thu vào
NSNN. Các chương trình, mục tiêu phát triển ngành Thuế giai đoạn 20212025 có khối lượng công việc rất lớn, trong đó một số chương trình đòi hỏi
phải có sự kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành liên quan, nhiều lĩnh vực
cần phải có kinh nghiệm trong nước và hỗ trợ quốc tế. Xuất phát từ mục tiêu
và nhiệm vụ cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025, theo đó cần tiếp tục duy trì
những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 30 của
Chính phủ, mở rộng và tiếp tục đơn giản hoá TTHC, tăng cường hợp tác giữa
Nhà nước và người dân trong cải cách TTHC... Trong điều kiện đó, ở giai
đoạn tiếp theo Tổng cục Thuế phải tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hoá
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TTHC, đảm bảo tiện lợi cho người nộp thuế và hoạt động của cơ quan Thuế
các cấp. Kết quả đạt được qua các giai đoạn thực hiện Cơ chế khoán, Cơ chế
quản lý tài chính và biên chế đã khẳng định hệ thống Thuế thực hiện tốt các
mục tiêu, yêu cầu của Cơ chế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo hệ thống được chủ động sắp xếp lại lực
lượng lao động, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ hợp lý, tăng cường trách
nhiệm của từng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và
doanh nghiệp, tạo động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành
vượt mức nhiệm vụ thu NSNN theo chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Cơ chế
quản lý tài chính đã giúp cho Tổng cục Thuế chủ động trong việc quản lý, sử
dụng các nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động, đáp ứng các nhu cầu chi thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, tăng cường nguồn lực để đầu tư phát
triển, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, mà trước hết là hạ tầng công nghệ
thông tin, mở rộng xây dựng trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ
tốt cho khách hàng, người dân. Bên cạnh đó, nhờ cơ chế quản lý tài chính đã
tạo điều kiện tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, từng bước nâng cao
hơn nữa nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức Thuế. Qua
thực hiện Cơ chế khoán, Cơ chế quản lý tài chính và biên chế các giai đoạn đã
hỗ trợ Tổng cục Thuế từng bước gắn hiệu quả sử dụng biên chế, kinh phí với
kết quả, hiệu quả công việc, qua đó trong những năm qua nhiệm vụ thu
NSNN luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, quan
trọng hơn là ý thức chấp hành, sự tự giác của người nộp thuế được nâng lên.
Đây là một bước quan trọng tiến tới quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra, là
xu thế chung của các nước tiên tiến trên thế giới. Việc tiếp tục triển khai thực
hiện Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Thuế từ năm 2021
trở đi là cần thiết để đảm bảo cơ sở thực hiện tốt các mục tiêu đã được Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện công khai,
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dân chủ và góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội các giai đoạn tiếp theo.
Xuất phát từ đặc thù của cơ quan hải quan là đảm bảo thu NSNN,
phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại góp phần đảm bảo an ninh quốc
gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan tạo thuận lợi tối đa
cho thương mại nhưng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế thế giới,
xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển của thương mại thế giới và thương mại
trong nước, tính cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng trong thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài và gần đây là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, sự
quay lại của chủ nghĩa bảo hộ đã đặt ra yêu cầu cấp bách đối với cơ quan Hải
quan là phải tạo thuận lợi tối đa, tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động
thương mại nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.
Để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường năng lực
cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh phát triển của thương mại quốc tế và sự
hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế quốc tế, Tổng cục
Hải quan cần tiếp tục cải cách để đạt được mục tiêu tại Nghị quyết số 02/NQCP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2020 và các năm tiếp theo: Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch
thương mại qua biên giới (A8) lên 5-10 bậc; xây dựng và triển khai Đề án tổng
thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập
trung; cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải
quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đề án cải cách
kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện
kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh,
quốc phòng, kiểm dịch,...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm...
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Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến
phức tạp, cạnh tranh chiến lược và thương mại giữa một số nền kinh tế lớn
ngày càng gia tăng, giá cả hàng hóa biến động mạnh. Cùng với sự phát triển
nhanh chóng của thương mại điện tử, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, ma
túy... kéo theo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên
giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với việc hình thành các đường dây, ổ nhóm
tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia cùng với sự gia tăng về tính chất, mức độ
nguy hiểm và phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi nhờ lợi dụng sự phát triển
của khoa học công nghệ. Do vậy, nhu cầu trang bị các máy móc, thiết bị hiện
đại phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát là hết sức cần thiết nhằm
đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi
phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực hải quan; đảm bảo an toàn cho cộng đồng;
an ninh quốc gia và an toàn cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
nhưng vẫn đảm bảo tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Yêu cầu về hội nhập, Hải quan phải thực hiện các cam kết quốc tế, các
hiệp định đa phương và song phương, đặc biệt là cam kết gia nhập WTO,
APEC, CPTPP, EVFTA và sắp tới có thể còn nhiều hiệp định khác.
Nhằm đạt được mục tiêu thông thoáng, đơn giản hóa thủ tục hải quan
và mục tiêu đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan Hải quan bắt
buộc phải cải cách TTHC và hiện đại hóa hải quan. Để thực hiện việc này,
Tổng cục Hải quan phải ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong
quá trình nghiệp vụ hải quan, triển khai hệ thống thông quan tự động tích hợp,
tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là nhu
cầu về trang bị máy móc, công cụ công tác nghiệp vụ rất lớn.
Xuất phát từ yêu cầu về tập trung, ổn định nguồn lực để thực hiện
Chiến lược phát triển của Hải quan đến năm 2025. Chiến lược phát triển của
Hải quan đến năm 2025 với mục tiêu: Lấy chuẩn mực quản lý hải quan hiện
đại; trang thiết bị, công nghệ thông tin làm bước đột phát trong quản lý hải
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quan theo hướng đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ, đồng thời giảm thời gian
thông quan thực tế nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư phát triển để
thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế của cả nước. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức
bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở xây dựng mô hình tổ chức bộ
máy phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hệ thống thông quan tự động. Tập trung
xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ hải quan theo hướng chuyên
nghiệp, đủ trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu cải cách,
hiện đại hoá hải quan.
Kết quả đạt được qua các giai đoạn thực hiện cơ chế khoán và cơ chế
quản lý tài chính, biên chế đã khẳng định Tổng cục Hải quan thực hiện tốt các
mục tiêu, yêu cầu của cơ chế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo cho ngành Hải quan được chủ động sắp
xếp lại lực lượng lao động, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ hợp lý, nâng cao
năng suất lao động, tăng cường trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ chế quản lý tài chính đã giúp cho ngành Hải
quan chủ động trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bảo đảm hoạt
động, đáp ứng các nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao,
tăng cường nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết
bị hiện đại hoá hải quan, mở rộng xây dựng và cải tạo trụ sở, địa điểm kiểm
tra hàng hoá tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Kết quả đạt được của cơ chế quản lý tài chính và biên chế các giai đoạn
đã, đang chứng minh sự cần thiết Tổng cục Hải quan phải tiếp tục có được
một cơ chế quản lý tài chính và biên chế ổn định để thực hiện tốt các mục tiêu
mà Chiến lược phát triển hiện đại hóa Hải quan đã được phê duyệt. Đồng thời
cơ chế quản lý tài chính và biên chế cho Tổng cục Hải quan thời kỳ tiếp theo
phải phù hợp với đường lối chính sách về biên chế của Nhà nước, Tổng cục
Hải quan phải tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động phù hợp với chức năng,

89

nhiệm vụ được Chính phủ quy định, biên chế của Tổng cục Hải quan được
các cấp có thẩm quyền giao hàng năm trong tổng biên chế của Bộ Tài chính,
khi có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ và chia tách địa giới hành chính làm
biến động tăng, giảm về biên chế, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo kịp thời các
cấp có thẩm quyền để bổ sung biên chế và kinh phí đảm bảo cho Tổng cục
Hải quan hoàn thành nhiệm vụ.
Cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Tổng cục Hải quan ổn định,
phù hợp sẽ tạo điều kiện cho Tổng cục Hải quan thực hiện tốt mục tiêu, yêu
cầu của cơ chế, thực hiện thành công Chiến lược phát triển, cải cách hiện đại
hoá Tổng cục Hải quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện
tốt việc công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công
chức trong quá trình thực hiện cơ chế tài chính, từng bước cải thiện, nâng cao
thu nhập của cán bộ công chức, thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng
và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3.3. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN VIỆT NAM

3.3.1. Mục tiêu, yêu cầu
3.3.1.1. Mục tiêu
Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở
Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với
các khoản thu NSNN và các chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy
mạnh cải cách TTHC, quy trình nghiệp vụ quản lý theo hướng hiện đại, hiệu
lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tính công
khai, minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân thực
hiện nghĩa vụ nộp thuế và tham gia vào quá trình giám sát công chức thuế, hải
quan thực thi pháp luật. Đồng thời, việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính
này nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng lực
lượng trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn cao; trao quyền tự chủ
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và tự chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện công
việc, sử dụng lao động và sử dụng các nguồn lực tài chính; tạo điều kiện cho
cơ quan thuế và cơ quan hải quan chủ động sử dụng nguồn kinh phí được
giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần bổ sung thu nhập cho cán
bộ, công chức; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông
tin và trang bị kỹ thuật, công nghệ quản lý, đảm bảo điều kiện cho hội nhập
quốc tế; tăng cường đào tạo kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý hiện đại
cho đội ngũ cán bộ, công chức.
3.3.1.2. Yêu cầu
Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở
Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu về quản lý tài chính của Nhà nước,
của Bộ Tài chính. Đồng thời, vận dụng linh hoạt để thực hiện các quy định
của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính phải gắn với cải cách chính
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải
cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó “…từ năm 2021 thực
hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không
thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.
Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở
Việt Nam phải đảm bảo nguồn lực cho cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoàn
thành nhiệm vụ chính trị, tăng tính chủ động cho cơ quan thuế và cơ quan hải
quan trong quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản đảm bảo sử dụng kinh
phí tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo kế thừa cơ chế quản lý tài chính
và biên chế đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan các giai đoạn trước và
giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
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3.3.2. Đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan
thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam trong thời gian tới
3.3.2.1. Thời gian thực hiện
Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan được
tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo đầy đủ thời gian,
nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thuế, Chiến lược phát triển
ngành Hải quan, cũng như thống nhất thời gian thực hiện hệ thống các
chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chiến lược đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, ban hành đồng bộ.
3.3.2.2. Về biên chế
a) Đối với cơ quan thuế:
Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng
cán bộ công chức, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, Tổng cục
Thuế xây dựng kế hoạch biên chế năm 2021-2025 theo phương án duy trì tối
đa bằng chỉ tiêu năm 2020 được giao là 39.122 chỉ tiêu biên chế. Trường hợp
do điều chỉnh, hợp nhất hoặc thành lập các đơn vị hành chính mới thì Tổng
cục Thuế tự sắp xếp trong tổng biên chế được giao.
Ngoài ra, Tổng cục Thuế được thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối
với một số loại công việc theo quy định của pháp luật (hợp đồng theo Nghị
định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và
Thông Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi,
bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập).
b) Đối với cơ quan hải quan:
Trong thời gian qua, khối lượng công việc của hải quan ngày càng tăng
(bình quân tăng khoảng 30%/năm), địa bàn hoạt động của hải quan phát sinh,
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mở rộng (đến nay có 12 cửa khẩu hàng không quốc tế; 26 cửa khẩu quốc tế,
25 cửa khẩu chính và 74 cửa khẩu phụ; 206 bến cảng; 182 Kho ngoại quan,
30 Kho CFS, 07 Kho hàng không kéo dài, 34 địa điểm kiểm tra tập trung...)
và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới được Chính phủ và Bộ Tài chính giao thêm.
Do vậy, mặc dù Tổng cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác
quản lý biên chế nhằm sử dụng có hiệu quả biên chế, nhưng qua rà soát, sắp
xếp biên chế theo vị trí việc làm của các đơn vị trong ngành thì hầu hết các đơn
vị thiếu và đề nghị bổ sung tối thiểu 5% biên chế được giao (513 biên chế).
Mặt khác, lực lượng huấn luyện viên chó nghiệp vụ và thủy thủ tầu
thuyền hiện nay là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP mặc
dù vị trí này cần thiết đòi hỏi phải là biên chế công chức (431 biên chế).
Như vậy, nhu cầu biên chế của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2025
cần tăng thêm là 944 chỉ tiêu so với biên chế được giao hiện nay (biên chế Bộ
Tài chính giao Tổng cục Hải quan năm 2020 là 10.125 chỉ tiêu), tức là khoảng
11.069 chỉ tiêu biên chế công chức, 213 biên chế viên chức và khoảng 2.100
hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong giai đoạn từ 2021
đến 2025.
Bảng 2. Nhu cầu biên chế, hợp đồng lao động giai đoạn 2021-2025
của Tổng cục Hải quan
Đơn vị tính: Người
Năm
2021
2022
2023
2024
2025

Tổng cộng
13.102
13.240
13.354
13.508
13.629

Biên chế

Hợp đồng

11.060
2.042
11.178
2.062
11.272
2.082
11.406
2.102
11.507
2.122
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tuy nhiên, phương án đề xuất về biên chế của Tổng cục Hải quan giai
đoạn 2021-2025 sẽ giữ nguyên theo số biên chế được giao năm 2020 và giữ
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nguyên theo số hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tại thời
điểm 01/01/2020. Trường hợp Chính phủ giao thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc
phải thành lập bổ sung các Cục, Chi cục Hải quan thì Tổng cục Hải quan báo
cáo Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định bổ sung biên chế.
3.3.2.3. Về cơ chế quản lý tài chính
a) Nhu cầu dự toán kinh phi:
a1) Đối với cơ quan thuế:
Từ thực tế Tổng cục Thuế đã trải qua một quá trình thực hiện cơ chế từ
khi thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động (giai đoạn 20022004), thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động (giai đoạn 2005-2008),
thực hiện Cơ chế quản lý tài chính và biên chế (giai đoạn 2009-2010, 20112015, 2015-2020) đã khẳng định về cả cơ sở pháp lý và thực tiễn. Tổng cục
Thuế đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép được tiếp tục thực hiện cơ chế
quản lý tài chính giai đoạn 2021-2025.
Bảng 3. Giả định kế hoạch thu NSNN giai đoạn 2021-2025
của Tổng cục Thuế
STT

Năm
Tổng cộng

1
2
3
4
5

Năm 2021
Năm 2022
Năm 2023
Năm 2024
Năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Dự toán thu NSNN
7.983.000
1.351.800
1.460.200
1.580.700
1.718.300
1.872.000

Bình quân 01 năm trong giai đoạn
1.596.600
Ghi chú: Số liệu tính toán trên cơ sở thực tế thu NSNN giai đoạn 2016-2020 có tính
đến yếu tố tăng thu của giai đoạn này để làm cơ sở cho việc đề xuất.
Nguồn: Tổng cục Thuế
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Dự toán thu NSNN xác định kinh phí hoạt động, gồm: Thu về dầu thô
theo hiệp định, hợp đồng; các khoản thu thuế nội địa (không kể dầu thô)
tương tự như đã quy định tại Thông tư số 76/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Dự toán chi NSNN giai đoạn 2021-2025 xác định nhu cầu chi mua sắm
tài sản, đầu tư xây dựng từng bước giảm hơn so với giai đoạn trước vì đã đầu tư
cơ bản hoàn thành các Cục Thuế tỉnh, nay tiếp tục đầu tư, cải tạo các Chi cục
Thuế sau khi hợp nhất để bảo đảm điều kiện làm việc. Đối với chi thanh toán
cá nhân giai đoạn 2021-2025 dự toán theo hướng không thấp hơn thực tế tiền
lương đã chi năm 2020 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương.
Đối với các nội dung chi nghiệp vụ đặc thù như ủy nhiệm thu thuế tăng do triển
khai thực hiện trên tất cả các Cục Thuế (sau khi tổng kết thực hiện thí điểm).
Dự kiến nhu cầu kinh phí ngành Thuế cần đảm bảo để hoạt động giai đoạn
2021-2025 là 82.900 tỷ đồng bình quân là 16.580 tỷ đồng/năm, trong đó: (i)
Chi hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư xây dựng: 5.844 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ
35% dự toán chi); (ii) Chi hoạt động thường xuyên: 10.736 tỷ đồng.
Bảng 4. Nhu cầu chi của ngành Thuế giai đoạn 2021-2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Nhiệm vụ chi

Kinh phí

I

Chi hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư xây dựng

5.844

1
2
3

Chi đầu tư CNTT
Chi đầu tư xây dựng
Chi mua sắm, sửa chữa tài sản

1.428
2.082
2.334

II

Chi hoạt động thường xuyên

1
2

Chi thanh toán cá nhân
Chi quản lý hành chính theo định mức

10.736

9.028
1.708
Nguồn: Tổng cục Thuế

Dự toán chi bình quân 1 năm/dự toán thu NSNN bình quân 1 năm trong
giai đoạn 2021-2025 là 1,06% (làm tròn 1,1%).
Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế của giai đoạn 2016-2020, căn cứ
vào dự toán thu NSNN và dự toán chi NSNN giai đoạn 2021-2025 nêu trên,
nội dung trong cơ chế quản lý tài chính giai đoạn 2021-2025 như sau:
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Một là, mức kinh phí, nhóm nghiên cứu đề xuất 02 phương án sau
Phương án 1: Mức kinh phí được tính theo tỷ lệ tối đa 1,1% trên dự
toán thu NSNN hàng năm được Quốc hội giao cho ngành thuế để đảm bảo
nhu cầu dự toán chi và cân đối với số thu NSNN hàng năm trong giai đoạn
2021-2025 (giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ 1,8%). Trong giai đoạn 2021-2025,
Tổng cục Thuế xây dựng dự toán hàng năm báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp
trình Chính phủ, trình Quốc hội phê chuẩn dự toán giao cho Tổng cục Thuế
theo số tuyệt đối nhưng không vượt mức 1,1% dự toán thu NSNN giao cho
ngành thuế thực hiện.
Phương án 2: Trên cơ sở xác định tổng nhu cầu chi hằng năm trong giai
đoạn 2021-2025, mức kinh phí được tính trên tỷ lệ vượt thu NSNN hàng năm
được Quốc hội giao cho ngành thuế. Cụ thể:
Bảng 5. Dự kiến mức kinh phí ngành Thuế giai đoạn 2021-2025

A
2021

1
2
1.351.800.000 1.465.373.225

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Phần
Số kinh
chênh
phí cấp
lệch giữa
Bù đắp
Tổng
Số vượt
(tính theo tổng nhu
nhu cầu
nhu cầu
thu
định mức cầu chi và chi từ số
chi
46, ko có
KP cấp
vượt thu
đặc thù)
không có
cơ chế
3=2-1
4
5
6=5-4
7
113.573.225 13.999.354 10.380.500 3.618.854 3.618.854

2022

1.460.200.000 1.582.880.591

122.680.591 17.428.132 11.552.272

5.875.860

5.875.860

2023

1.580.700.000 1.713.504.554

132.804.554 17.418.995 11.846.915

5.572.080

5.572.080

2024

1.718.300.000 1.862.665.196

144.365.196 17.352.829 12.069.053

5.283.776

5.283.776

2025

1.872.000.000 2.029.278.500

157.278.500 16.701.976 12.395.119

4.306.857

4.306.857

Năm

Dự toán
thu

Số thu thực tế
(tính trên tỷ lệ
vượt thu bình
quân giai
đoạn 20162020)

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-20205 phục vụ các nội dung chi trong
giai đoạn này cần bù đắp từ dự kiến số vượt thu tương đương khoảng từ
2,7% đến 4,8% so với số vượt thu hàng năm, tính bình quân trong cả giai
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đoạn là 3,72%. Vì vậy, đề xuất bố trí từ dự kiến số vượt thu hàng năm tương
đương khoảng 3,72% để bố trí thêm kinh phí cho Tổng cục Thuế.
a2) Đối với Tổng cục Hải quan:
Kết quả đạt được qua các giai đoạn thực hiện khoán và cơ chế quản lý
tài chính, biên chế đã khẳng định Tổng cục Hải quan thực hiện tốt các mục
tiêu, yêu cầu của cơ chế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, đảm bảo cho ngành Hải quan được chủ động sắp xếp lại
lực lượng lao động, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ hợp lý, nâng cao năng
suất lao động, tăng cường trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ chế quản lý tài chính đã giúp cho ngành Hải
quan chủ động trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bảo đảm hoạt
động, đáp ứng các nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao,
tăng cường nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết
bị hiện đại hoá hải quan, mở rộng xây dựng và cải tạo trụ sở, địa điểm kiểm
tra hàng hoá tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Kết quả đạt được của cơ chế quản lý tài chính và biên chế các giai đoạn đã,
đang chứng minh sự cần thiết Tổng cục Hải quan phải tiếp tục có được một
cơ chế quản lý tài chính và biên chế ổn định để thực hiện tốt các mục tiêu mà
chiến lược phát triển hiện đại hoá Hải quan đã được phê duyệt. Cơ chế quản
lý tài chính và biên chế của Tổng cục Hải quan ổn định, phù hợp sẽ tạo điều
kiện cho Tổng cục Hải quan thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của cơ chế, thực
hiện thành công Chiến lược phát triển, cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải
quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện tốt việc công khai,
dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.
Dự kiến tổng số thu NSNN trong giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục
Hải quan là 1.921.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1,3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch
giai đoạn 2016-2020 được giao.
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Bảng 6. Giả định kế hoạch thu NSNN giai đoạn 2021-2025
của Tổng cục Hải quan
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Kế hoạch thu NSNN
352.000
364.000
382.000
401.500
422.000

Năm
2021
2022
2023
2024
2025

Tổng cộng
1.921.500
Ghi chú : Tính toán trên cơ sở thực tế thu NSNN giai đoạn 2016-2020 có tính đến
yếu tố tăng thu của giai đoạn này để làm cơ sở cho việc đề xuất.
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chiến
lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2030 việc tiếp tục thực hiện cơ chế
quản lý tài chính giai đoạn 2021-2025 đối với Tổng cục Hải quan là rất cần
thiết, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát
triển ngành Hải quan đến năm 2030, tạo bước đột phá trong công nghệ quản lý
hiện đại làm động lực cho cải cách, đổi mới hoạt động của cơ quan Hải quan.
Bảng 7. Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan

STT

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Nội dung
Tổng cộng
Chi mua sắm hiện đại
hóa trang thiết bị
Chi đầu tư ứng dụng
CNTT
Chi hiện đại hóa trang
thiết bị
Chi đầu tư xây dựng
Chi hoạt động thường
xuyên
Thanh toán cá nhân,
quản lý hành chính

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

8.928 9.180 9.728 10.324 11.490
3.947 3.582 3.495 3.399 3.813
1.316

914

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tỷ
Tổng Bình
trọng
cộng quân
(%)
49.650 9.930
100
18.236 3.647
37

882

779

716

4.607

921

1.681 1.739 1.809

1.897

2.005

950
929
804
4.981 5.598 6.233

723
6.925

1.092 4.498
900
7.677 31.414 6.283

4.512 5.012 5.559

6.184

6.862 28.129 5.626

9.131 1.826

63
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STT

2.2

Nội dung

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

- Thanh toán cá nhân
3.943 4.414 4.930
- Quản lý hành chính
569
598
629
Chi đảm bảo các hoạt
469
586
674
động nghiệp vụ chuyên
môn đặc thù

Năm
2024
5.522
662
741

Tỷ
Bình
trọng
quân
(%)
6.166 24.975 4.995
696 3.154
631
815 3.285
657

Năm
2025

Tổng
cộng

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ thông tin và đầu tư
xây dựng 18.236 tỷ đồng, bình quân khoảng 3.647 tỷ đồng/năm, tương đương
37% tổng nhu cầu kinh phí. Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực
để đầu tư mua sắm trang thiết bị, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan; đồng
thời đảm bảo duy trì ổn định, hiệu quả hệ thống cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật
đã được đầu tư, tiếp tục thực hiện các dự án đang thực hiện dở dang của giai
đoạn 2016-2020, chủ yếu đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
(i) Tiếp tục ứng dụng rộng rãi công nghệ của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất
với kiến trúc Chính phủ điện tử, bước đầu xây dựng cơ quan Hải quan số theo
định hướng Chính phủ số; có hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị
hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan trong tình hình mới.
Tổng nhu cầu kinh phí bố trí cho ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn
2021-2025 là 4.607 tỷ đồng, bình quân 921 tỷ đồng/năm, bao gồm: kinh phí
tiếp tục thực hiện 43 nội dung công việc dở dang giai đoạn 2016-2020 chuyển
sang 2.360 tỷ đồng và kinh phí bố trí mới cho 21 dự án, nội dung thực hiện
mới trong giai đoạn 2021- 2025 là 2.247 tỷ đồng.
(ii) Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị trong quản lý hải
quan: Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ quản lý, đổi mới và hiện đại theo
lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên đầu tư trang bị đồng bộ, đầy đủ hệ
thống máy móc, máy soi, camera giám sát tại các địa bàn trọng điểm; trang bị
và sử dụng hiệu quả phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm soát,
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chống buôn lậu. Tổng nhu cầu kinh phí bố trí mua sắm trang thiết bị giai đoạn
2021-2025 là 9.131 tỷ đồng, bình quân chi mua sắm trang thiết bị hiện đại hóa
trong giai đoạn 2021-2025 là 1.826 tỷ đồng/năm.
(iii) Chi đầu tư xây dựng: Tiếp tục tập trung đầu tư, cải tạo mở rộng trụ
sở làm việc cho cơ quan hải quan các cấp theo kế hoạch đầu tư xây dựng của
ngành giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đến năm 2025 Tổng cục Hải quan hoàn
thành đưa vào sử dụng đối với toàn bộ các trụ sở làm việc của các đơn vị trực
thuộc hiện tại quá chật chội; xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều kiện
làm việc, không đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa ngành; chưa có trụ sở làm việc
do chia tách địa giới hành chính; trụ sở làm việc phải di dời do thay đổi quy
hoạch của địa phương. Trong đó tập trung tiếp tục đầu tư 102 công trình (bao
gồm: 28 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020, 74 công trình dự kiến
khởi công mới giai đoạn 2021-2025), nhu cầu vốn là 4.498 tỷ đồng (bình
quân 900 tỷ đồng/năm).
Chi hoạt động thường xuyên 31.414 tỷ đồng, bình quân 6.283 tỷ
đồng/năm, tương đương 63% tổng nhu cầu kinh phí. Chi thường xuyên được
xác định trên cơ sở nhu cầu kinh phí cần thiết đảm bảo duy trì hoạt động của
Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao trong giai đoạn
2021-2025, bao gồm: chi thanh toán cá nhân; chi đảm bảo hoạt động nghiệp
vụ chuyên môn; thanh toán dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; tập huấn,
bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác phí; sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tài
sản; ấn chỉ hải quan; ủy nhiệm thu, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đoàn
ra, đoàn vào...
Tuy nhiên, để đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhà nước, phù hợp với dự
toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2019-2020, nhóm nghiên cứu đề xuất:
Dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Hải quan được phân bổ
hàng năm theo mức ổn định là 2,4% trên dự toán thu NSNN hàng năm do
Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thực hiện và được bố trí trong
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dự toán thu - chi NSNN hàng năm của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc
hội quyết định theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các
quy định của pháp luật có liên quan.
Đối với kinh phí bảo đảm hoạt động: Với đề nghị mức phân bổ dự toán
hàng năm ổn định là 2,4% trên dự toán thu NSNN hàng năm do Quốc hội,
Chính phủ giao, thì tổng nguồn dự toán giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục
Hải quan là 46.116 tỷ đồng. Như vậy, chi hoạt động thường xuyên tương
đương 68% trên tổng dự toán được phân bổ (= 31.414 tỷ đồng/46.116 tỷ
đồng). Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước triệt để tiết
kiệm, giảm chi thường xuyên, tăng hợp lý chi đầu tư phát triển, đồng thời tiếp
tục tạo chủ động cho đơn vị trong quá trình tổ chức, điều hành dự toán kinh
phí được giao, đảm bảo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách,
hiện đại hóa đã đề ra trong Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm
2030, nhóm nghiên cứu đề xuất: Dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của
Tổng cục Hải quan được bố trí trong dự toán chi thường xuyên theo quy định
của Luật NSNN và cơ cấu như sau: Dự toán chi mua sắm hiện đại hóa trang
thiết bị và đầu tư xây dựng tối thiểu 35%; dự toán chi hoạt động thường
xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán được giao. Trong đó:
- Tỷ lệ phân bổ nội dung chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị và đầu
tư xây dựng tối thiểu là 35% trên tổng dự toán được giao như trong giai đoạn
2016-2020 (không quy định chi tiết tỷ lệ chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết
bị và tỷ lệ chi đầu tư xây dựng như giai đoạn 2016-2020: chi đầu tư xây dựng
tối thiểu 10%; chi mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25%).
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm trong giai đoạn 2021-2025
của Tổng cục Hải quan được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của các đơn
vị (trong phạm vi tỷ lệ phân bổ tối thiểu 35%) và phải đảm bảo lũy kế kế
hoạch vốn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục không vượt tổng kế
hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cơ chế quản
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lý, sư dụng vốn đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2025
được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật.
Về mức kinh phí, nhóm nghiên cứu đề xuất 02 phương án sau:
Phương án 1: Mức kinh phí được tính theo tỷ lệ 2,4% trên dự toán thu
NSNN hàng năm được Quốc hội giao cho ngành Hải quan để đảm bảo nhu cầu
dự toán chi và cân đối với số thu NSNN hàng năm trong giai đoạn 2021-2025.
Phương án 2: Trên cơ sở xác định tổng nhu cầu chi hằng năm trong giai
đoạn 2021-2025, mức kinh phí được tính trên tỷ lệ vượt thu NSNN hàng năm
được Quốc hội giao cho ngành Hải quan. Cụ thể:
Bảng 8. Dự kiến mức kinh phí ngành Hải quan giai đoạn 2021-2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dự toán
thu giả
định

Năm

A

Số thu
Số kinh
thực tế
phí cấp
(tính trên
(tính
tỷ lệ vượt Số vượt Tổng
theo
thu bình
thu dự
nhu
định
quân giai
kiến
cầu chi
mức 46,
đoạn
không có
2016đặc thù)
2020)
2
3=2-1
4
5
374.440 22.440
8.928
6.634

Phần chênh
lệch giữa
tổng nhu
cầu chi và
KP cấp
không có
cơ chế

Bù đắp
nhu cầu
chi từ số
vượt thu

6=5-4
- 2.294

7
2.294

2021

1
352.000

2022

364.000

387.205

23.205

9.180

6.537

- 2.643

2.643

2023

382.000

406.352

24.352

9.728

6.740

- 2.988

2.988

2024

401.500

427.095

25.595

10.324

6.979

- 3.345

3.345

2025

422.000

448.902

26.902

11.490
7.755
- 3.745
3.745
Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025 phục vụ các nội dung chi trong
giai đoạn này cần bù đắp từ dự kiến số vượt thu tương đương khoảng từ
10,22% đến 13,92% so với số vượt thu hàng năm, tính bình quân trong cả giai
đoạn là 12,17% . Vì vậy, đề xuất bố trí từ dự kiến số vượt thu hàng năm tương
đương khoảng 12,17% để bố trí thêm kinh phí cho Tổng cục Hải quan.
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b) Kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được
phân bổ và giao bảo đảm cơ cấu: (i) Chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị
và đầu tư xây dựng (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư xây dựng tập trung do Bộ
Kế hoạch và Đầu tư cân đối) tối thiểu 35% trên tổng dự toán chi được giao.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tự cân đối trong dự toán chi NSNN được
giao để bảo đảm các nội dung chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị và đầu
tư xây dựng, kể cả khi vốn đầu tư xây dựng ngân sách tập trung không giao
đủ nhu cầu chi; (ii) Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù, chi hoạt động thường
xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán chi được giao. Trong đó:
- Tỷ lệ phân bổ nội dung chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị và đầu
tư xây dựng tối thiểu là 35% trên tổng dự toán được giao (không quy định chi
tiết tỷ lệ chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị và tỷ lệ chi đầu tư xây dựng
như giai đoạn 2016-2020).
+ Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm trong giai đoạn 2021-2025
xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của các đơn vị (trong phạm vi tỷ lệ phân
bổ tối thiểu 35%) và phải đảm bảo lũy kế kế hoạch vốn 5 năm giai đoạn 20212025 của từng Tổng cục không vượt tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025
được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Cơ chế quản lý, sư dụng vốn đầu tư xây dựng của từng Tổng cục giai
đoạn 2021-2025 được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
c) Tiền lương bình quân của cán bộ, công chức thuế, hải quan:
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
người lao động trong doanh nghiệp và Công văn số 1434/BTC-TCCB của Bộ
Tài chính về đề xuất việc hiện cơ chế khoán quỹ lương ổn định từ 2021-2025
đối với các đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước,
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Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Quản
lý nợ và tài chính đối ngoại) “Thực hiện cơ chế khoán quỹ lương ổn định từ
2021-2025 đối với các đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc
nhà nước, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục
Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) nhằm
đảm bảo tổng tiền lương của công chức tại các đơn vị không thấp hơn mức
lương hiện đang được hưởng. Nghiên cứu có cơ chế tạo nguồn ngoài ngân
sách nhà nước từ các nguồn thu hợp pháp được phép giữ lại, phù hợp với
kinh nghiệm của thế giới để giảm dần chi lương từ ngân sách nhà nước, về
lâu dài sẽ thực hiện chi trả toàn bộ lương từ nguồn này, nhằm đảm bảo tổng
tiền lương của công chức tại các đơn vị không thấp hơn mức lương hiện đang
được hưởng”.
Do đó, đề nghị mức tiền lương từ năm 2021 không thấp hơn tiền lương
thực tế đã chi năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Bên cạnh
đó, trong tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao khoán, từng Tổng
cục được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ
bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo tinh thần
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương.
d) Nội dung chi hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan:
- Chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị, chi đầu tư xây dựng: (i) Thực
hiện các dự án đầu tư, công trình của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo
kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của
Nhà nước; (ii) Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ
công tác chuyên môn, nghiệp vụ; (iii) Chi ứng dụng công nghệ thông tin theo
chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (iv) Thực hiện các
chương trình, dự án của Bộ Tài chính có phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của
Tổng cục Thuế, Hải quan theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Chi hoạt động thường xuyên:
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(1) Chi thanh toán cá nhân (bao gồm cả chi tiền lương tăng thêm, chi
khen thưởng theo chế độ do Nhà nước quy định, chi thuê khoán công việc và
hợp đồng lao động thuê ngoài theo quy định).
(2) Chi quản lý hành chính, gồm: Các khoản chi hành chính phục vụ
hoạt động thường xuyên: Dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin
truyền thông, liên lạc, hội nghị, chi công tác phí, thuê mướn và một số khoản
chi khác theo quy định; Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên
phát sinh hàng năm: Chi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về thuế; hỗ trợ người nộp thuế. Chi mua vật tư, Chi
phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chi hỗ trợ công tác điều động, luân
chuyển, biệt phái công chức, viên chức trong hệ thống Thuế và Bộ Tài chính.
Chi bảo đảm hoạt động của tổ chức Đảng theo Quyết định của Ban Bí thư
Trung ương Đảng; Chi chế độ đối với cán bộ tự vệ; chi bảo đảm, hỗ trợ hoạt
động của các đoàn thể theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Chi sửa chữa,
bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác
chuyên môn, nghiệp vụ.
(3) Chi bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, gồm: (i) Chi các
nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn
các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
thuế; (ii) Chi mua vật tư, ấn chỉ (tập trung tại Tổng cục) để cấp phát không
thu tiền hoặc bán thu tiền (kinh phí luân chuyển) theo quy định của pháp luật;
(iii) Ủy nhiệm thu thuế qua các tổ chức theo quy định của pháp luật; (iv)
Trang phục ngành, trang phục bảo vệ… theo quy định của pháp luật; (v) Thuê
trụ sở đối với đơn vị đang xây dựng trụ sở hoặc chưa có trụ sở; (vi) Chi bồi
thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong
hoạt động nghiệp vụ; (vii) Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; (viii) Chi đào
tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người
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lao động theo chương trình, kế hoạch; (ix) Chi đoàn đi công tác nước ngoài;
đóng góp niên liễm với các tổ chức quốc tế theo quy định.
đ) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động sử dụng nguồn kinh
phí phù hợp với nhu cầu thực tế và trong phạm vi số kinh phí được giao. Kinh
phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
(bao gồm cả kinh phí được chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021).
e) Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi:
Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm được từ chi hoạt động thường xuyên
được sử dụng cho các nội dung sau: (i) Trợ cấp thêm ngoài chính sách chung
cho những người tự nguyện về nghỉ chế độ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại
lao động; hỗ trợ cán bộ, công chức gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc
bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc biệt khác; hỗ trợ cho các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; hỗ trợ các hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể
của các đơn vị. (ii) Bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức bình quân
toàn hệ thống Thuế, Hải quan tối đa 0,2 lần mức lương đối với công chức,
viên chức do nhà nước quy định (trừ tiền lương làm đêm, làm thêm giờ). (iii)
Chi khen thưởng, phúc lợi tối đa 03 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập
thực tế thực hiện trong năm. (iv) Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài hệ thống Thuế có thành tích đóng góp hỗ trợ cho hoạt động
quản lý thuế.
g) Khi Nhà nước thay đổi chính sách, chế độ thì Tổng cục Thuế, Tổng
cục Hải quan tự trang trải các khoản chi tăng thêm theo chính sách, chế độ
mới. Trường hợp do các yếu tố khách quan dẫn đến nguồn tài chính của Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan không đảm bảo mức chi tiền lương tăng thêm
tối thiểu bình quân 02 năm liền là 80% để duy trì hoạt động của bộ máy thì
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho
phù hợp để hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế, Hải quan.
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h) Ngoài mức kinh phí được giao theo đề nghị nêu trên, Tổng cục
Thuế, Tổng cục Hải quan được (i) giao dự toán NSNN để thực hiện các nhiệm
vụ ngoài nhiệm vụ thường xuyên như: nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước,
cấp Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà
nước; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án
khác của Chính phủ; (ii) sử dụng nguồn phí được phép để lại theo quy định
của cơ quan có thẩm quyền; (iii) sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác theo
quy định của pháp luật.
3.3.2.4. Về tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi
Tiêu chuẩn, mức chi, chế độ chi giai đoạn 2021-2025 được quản lý và
sử dụng tương tự Cơ chế tài chính giai đoạn 2016-2020, trong đó:
- Đối với các chế độ, tiêu chuẩn, mức chi đã được cơ quan có thẩm
quyền ban hành: Thực hiện theo đúng chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của
Nhà nước.
- Đối với các khoản chi đặc thù phục vụ nhiệm vụ: Căn cứ vào tình
hình cụ thể và khả năng nguồn kinh phí, trên cơ sở vận dụng các tiêu chuẩn,
mức chi quy định hiện hành để xây dựng tiêu chuẩn, mức chi đặc thù cho phù
hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành. Mức chi tiền lương,
tiền công đối với công chức, viên chức và người lao động bình quân của Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan áp dụng không vượt quá 1,8 lần so với mức
lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy định; tiền lương tăng
thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, tiền lương làm thêm giờ. Việc phân
phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn thành công việc của
từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc công
bằng hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, đồng thời phải được thể
hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
- Đối với các nguồn kinh phí khác được giao: Thực hiện theo tiêu
chuẩn, mức chi, chế độ chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
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3.4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM ĐẢM BẢO KẾT QUẢ TỐT CỦA
CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN
HẢI QUAN

Để đảm bảo cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan Thuế và cơ quan
Hải quan mang lại kết quả tốt, đúng mục tiêu và yêu cầu đặt ra, cần thực hiện
tốt một số giải pháp sau:
3.4.1. Tăng cường các biện pháp quản lý, tiết kiệm kinh phí trong
chi tiêu NSNN
Quản lý chặt chẽ, tăng cường thực hành tiết kiệm kinh phí trong chi
tiêu NSNN, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN là yêu cầu quan trọng
hàng đầu đối với mọi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, cơ quan
Thuế và cơ quan Hải quan phải là những cơ quan gương mẫu chấp hành kỷ
luật tài chính - ngân sách. Đồng thời, phải thường xuyên quán triệt trong toàn
hệ thống về chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong việc xây dựng quy chế
quản lý tài chính và định mức chi tiêu nội bộ; đảm bảo thực hiện chi tiêu đúng
chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện công khai, minh bạch dự toán chi tiêu và
quyết toán kinh phí. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để
phát hiện kịp thời các sai phạm, sơ suất trong công tác quản lý tài chính.
Mặt khác, cần tăng cường các biện pháp quản lý để giảm chi tiền điện,
điện thoại, văn phòng phẩm, hội nghị, hội thảo, công tác phí, đi công tác nước
ngoài, xăng dầu, chi phí tiếp khách…; tiết kiệm thời gian xử lý công việc.
Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư xây
dựng theo đúng chế độ quy định, theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt,
tiết kiệm kinh phí đầu tư mua sắm, đảm bảo sử dụng tài sản có hiệu quả,
không trang bị khi không có nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt là quản lý, sử dụng xe
ô tô và phương tiện cơ quan theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản, đảm
bảo chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.
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Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các chủ
trương liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, chủ động phòng ngừa
tiêu cực, thất thoát trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng.
3.4.2. Tiếp tục tập trung đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ hiện
đại hóa, tăng cường hiệu quả công nghệ quản lý
Trên cơ sở đảm bảo kinh phí hoạt động để cơ quan Thuế và cơ quan
Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao, ngành Thuế
và ngành Hải quan phải tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trang
thiết bị hiện đại, tiên tiến và tiếp tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo
sửa chữa trụ sở làm việc và giao dịch, kho tàng, địa điểm kiểm tra hàng hoá
để đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa ngành hải quan và có đủ điều kiện về cơ sở
vật chất phục vụ đổi mới cơ chế, quy trình quản lý và tổ chức bộ máy.
Đồng thời, cùng với tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phải đảm
bảo an toàn tài sản của Nhà nước, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để
đảm bảo năng lực trình độ trong xu hướng phát triển của công nghệ thông tin
tiên tiến, hiện đại.
3.4.3. Tăng cường quản lý nguồn nhân lực
Cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan cần thường xuyên rà soát các quy
trình nghiệp vụ nhằm nâng cao công tác quản lý; bố trí, sắp xếp, phân bổ biên
chế khoa học, hợp lý đảm bảo tiết kiệm biên chế nhưng đáp ứng quy trình
nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, trước những yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn, cơ quan
Thuế và cơ quan Hải quan cần xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ công chức
có phẩm chất năng lực, trình độ, đặc biệt là đạo đức công vụ để đáp ứng yêu
cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đối với cơ quan Thuế và
cơ quan Hải quan. Thường xuyên chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, tăng
cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn minh văn hóa
công sở cho đội ngũ cán bộ công chức, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ
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cương công vụ. Thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra, xử
lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi thiếu văn hóa, gây khó khăn trong thực
thi công vụ.
Đặc biệt, cần chủ động sắp xếp, luân chuyển cán bộ hợp lý, thực hiện
phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý cán bộ cho thủ trưởng đơn vị để
chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chủ động trong việc điều động, luân
phiên, luân chuyển cán bộ cho phù hợp.
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Kết luận Chương 3

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành
chính nhà nước cho phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển là quan
điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ yêu cầu đổi
mới trong cải cách hành chính và quản lý tài chính, để đảm bảo tự chủ hoạt
động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Nhà nước đã ban hành các cơ chế
triển khai thực hiện.
Đối với cơ quan Thuế, xuất phát từ nhiệm vụ thu NSNN, tiếp tục thực
hiện chiến lược phát triển ngành Thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính. Theo đó, nhiệm vụ thu NSNN trong thời gian tới là rất nặng nề, với
những khó khăn, thách thức. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách,
ngành Thuế phải tiếp tục đầu tư nguồn lực củng cố, tăng cường hơn nữa các
chức năng quản lý thuế theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đảm bảo bao
quát hết các nguồn thu, chống thất thu và huy động kịp thời mọi nguồn thu
vào NSNN.
Đối với cơ quan Hải quan, xuất phát từ đặc thù nhiệm vụ chính trị vừa
đảm bảo thu NSNN, vừa đảm bảo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và tạo thuận lợi cho thương mại. Theo đó,
nhiệm vụ chính trị đối với cơ quan Hải quan trong thời gian tới càng hết sức
năng nề, đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính phù hợp cũng như nguồn nhân
lực và cách thức tổ chức hiện đại tương ứng.
Kết quả đạt được qua các giai đoạn thực hiện khoán và cơ chế quản lý
tài chính, biên chế đối với cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đã khẳng định
phải tiếp tục có được một cơ chế quản lý tài chính và biên chế ổn định để thực
hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao./.
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KẾT LUẬN

Khoán chi NSNN là xu hướng áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới
nhằm thực hiện theo hướng trao quyền hạn và trách nhiệm nhiều hơn cho cơ
quan Nhà nước các cấp, gắn với kết quả hoạt động. Thông qua hoạt động
khoán chi mà Nhà nước có thể phân phối nguồn lực quốc gia hiệu quả nhằm
đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Ở Việt Nam, Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực
hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về
các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước. Tổng cục Hải quan là cơ quan
trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ
Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải
quan. Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan được áp dụng cơ chế quản lý tài
chính theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016
của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016
của Bộ Tài chính. Theo đó, kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế
và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 (bao gồm chi thường xuyên và chi
đầu tư xây dựng, mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị) được phân bổ hàng năm
theo mức ổn định là 1,8% (đối với Tổng cục Thuế) và 2,1% (đối với Tổng cục
Hải quan) trên dự toán thu NSNN hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao
Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện và được tổng hợp
trong dự toán thu, chi NSNN hàng năm của Bộ Tài chính trình Chính phủ,
Quốc hội quyết định.
Xuất phát từ nhiệm vụ thu NSNN, tiếp tục thực hiện chiến lược phát
triển ngành Thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, xuất
phát từ đặc thù của cơ quan hải quan là đảm bảo thu NSNN, phòng chống
buôn lậu, gian lận thương mại góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, đẩy mạnh
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cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan tạo thuận lợi tối đa cho thương mại
nhưng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Do đó, việc tiếp tục
thực hiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở
Việt Nam giai đoạn tiếp theo (trước mắt là giai đoạn 2021-2025) nhằm đảm
bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu NSNN và
các chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, quy trình nghiệp vụ quản lý theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả,
nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch,
đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp
thuế và tham gia vào quá trình giám sát công chức thuế, hải quan thực thi
pháp luật. Đồng thời, việc thực hiện cơ chế tài chính này nhằm tiếp tục đẩy
mạnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng trong sạch, vững
mạnh, có trình độ chuyên môn cao; trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm
cho thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện công việc, sử dụng lao động và
sử dụng các nguồn lực tài chính; tạo điều kiện cho cơ quan thuế và cơ quan hải
quan chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, góp phần bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức; tập trung đầu tư cơ
sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin và trang bị kỹ thuật, công nghệ
quản lý, đảm bảo điều kiện cho hội nhập quốc tế; tăng cường đào tạo kiến thức
nghiệp vụ và kỹ năng quản lý hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức.
Quản lý tài chính nói chung và quản lý tài chính các cơ quan hành chính
nói riêng là vấn đề khá phức tạp. Trong khuôn khổ nghiên cứu của một Đề tài
khó tránh khỏi những hạn chế nhất định về nội dung, phương pháp tiếp cận và
giải quyết một số vấn đề cụ thể. Do đó, nhóm tác giả mong nhận được sự tham
gia góp ý, phản biện của các nhà khoa học, cũng như các cơ quan, đơn vị, cá
nhân có quan tâm đến vấn đề này để kết quả nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn./.
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