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TÀI LIỆU

Đo lường mức độ công khai ngân sách của 
các đơn vị dự toán và đơn vị được ngân 
sách Nhà nước hỗ trợ

HÀ NỘI 06.2021

CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ, 
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (MOBI) NĂM 2020 

Thời gian: 09:00 - 11:05, thứ Tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 

Phát trực tiếp tại: https://www.facebook.com/ngansachvietnam 

Thời gian Nội dung 

9:00 – 9:05 Giới thiệu 

9:05 – 9:20 Phát biểu khai mạc 

 Ông Nguyễn Quang Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập

(CDI), Cơ quan điều phối Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)

 Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý cấp cao Chương trình Quản trị tốt, Tổ chức

Oxfam tại Việt Nam

9:20 – 10:10 Giới thiệu về chỉ số MOBI 

 TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược

Việt Nam (VESS)

Công bố kết quả MOBI 2020 

 PGS.TS. Vũ Sỹ Cường, Đại diện nhóm Nghiên cứu MOBI 2020

10:10 – 11:00 Thảo luận với khách mời 

Khách mời: 

 TS. Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng ban Dân 

nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 TS. Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách, Ủy ban Tài 

chính Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

 TS. Ngô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

 PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Chuyên gia Tài chính công

Điều hành thảo luận: 

 TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược

Việt Nam (VESS)

11:00 – 11:05 Phát biểu bế mạc 

 Ông Nguyễn Quang Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập

(CDI), Cơ quan điều phối Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)

https://www.facebook.com/ngansachvietnam


CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ, 
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

MOBI 2020

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Hà Nội, 16/6/2021
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Mục tiêu

Phần 1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017

MỤC TIÊU VÀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

 Thúc đẩy sự minh bạch, giải
trình và quản lý ngân sách
công;

 Gia tăng mức độ công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải
trình ở cấp Bộ và cơ quan
Trung ương;

 Niềm tin của công chúng đối
với việc quản lý ngân sách
nhà nước tại cấp Bộ và các
cơ quan Trung ương.
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CÁC TIÊU CHÍ THEO CHUẨN QUỐC TẾ 
(OBI) ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO MOBI 2020

Tính sẵn có

• Miễn phí
• Mọi công

dân đều có
thể tiếp cận

Tính kịp thời

• Tài liệu phải
được công
bố theo đúng
thời gian quy
định

Tính đầy đủ

• Tài liệu công
bố phải đầy
đủ biểu mẫu
theo quy
định tại
Thông tư
hướng dẫn

Tính thuận
tiện

• Cổng TTĐT
các đơn vị có
thư mục
CKNS

• Định dạng tài
liệu dễ dàng
sử dụng

Tính liên tục

• Tài liệu được
công bố liên
tục trong ba
năm gần
nhất
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CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CÔNG KHAI NSNN

GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017

số 61/2017/TT-BTC
và số 90/2018/TT-BTC

Khoản 1, Điều 15,
Luật NSNN 2015
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BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT MOBI 2020

Rà soát và Kiểm định mức Độ sẵn có (Availability) 
của 6 loại tài liệu cần công khai.

1. Dự toán thu – chi ngân sách đơn vị 2021

2. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1/2020

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng 2020

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng 2020

5. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị cả năm 2020

6. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017
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THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI ĐỐI VỚI 
CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH TÍNH ĐIỂM MOBI 2020

GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017

Tài liệu Số câu hỏi Năm NS Số điểm

I. Dự toán thu - chi ngân sách đơn vị năm 2021 9 NS2021 900

II. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1 năm
2020

10 NS2020 500

III. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng năm
2020

10 NS2020 500

IV. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng năm
2020

10 NS2020 500

V. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị cả năm 2020 10 NS2020 500

VI. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 10 NS2019 1000

VII. Câu hỏi chung về tính thuận tiện 2 200
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PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM MOBI 2020

Mức độ công khai minh bạch của các 
tài liệu ngân sách.

Gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Tình trạng công khai và hình thức

công khai.
- Thời điểm công khai.
- Nội dung cụ thể của các tài liệu ngân

sách: gồm số liệu về các nhóm thu,
chi, nợ, đầu tư.

- So sánh thực chi và dự toán.
- So sánh với cùng kỳ năm trước.

 Các câu hỏi chỉ có hai đáp án:
- Nếu chọn đáp án (a): 100 điểm

- Nếu chọn đáp án (b): Không có điểm

 Các câu hỏi có ba đáp án:
- Chọn đáp án (a): 100 điểm

- Chọn đáp án (b): 50 điểm

- Chọn đáp án (c): Không có điểm

 Các câu hỏi có bốn phương án trả
lời:

- Chọn đáp án (a): 100 điểm

- Chọn đáp án (b): 67 điểm

- Chọn đáp án (c): 33 điểm

- Chọn đáp án (d): Không có điểm

GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017
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TÍNH ĐIỂM MOBI 2020

GIỚI THIỆU DỰ ÁN POBI 2017

Tiêu chí tính điểm MOBI 2020
• Dựa trên 63 câu hỏi có tính điểm, trong đó:

• 8 câu hỏi về tính thuận tiện,
• 6 câu hỏi về tính sẵn có,
• 6 câu hỏi về tính khịp thời,
• 41 câu hỏi về tính đầy đủ,
• 2 câu hỏi về tính liên tục.

 Xếp hạng MOBI 2020 theo thang điểm:
• Mức A: từ 75-100 điểm quy đổi.
• Mức B: từ 50-75 điểm quy đổi.
• Mức C: từ 25-50 điểm quy đổi.
• Mức D: từ 0-25 điểm quy đổi.



PHẦN II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
MOBI 2020



12Phần 2

TỔNG QUAN: KẾT QUẢ XẾP HẠNG MOBI 2020

KẾT QUẢ KHẢO SÁT POBI 2017
2.33

5.02
5.42
6.19
6.78
6.95
7.72
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7.74
8.91
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13.95
14.69
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19.72
19.74
20.14
20.88

22.47
22.84
22.84
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25.95
27.09
27.87

29.44
30.2
31

34.86
37.95
39.12

41.42
48.41

66.63

0 10 20 30 40 50 60 70

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ủy ban sông Mê Kông

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Y tế

Bộ Ngoại giao
Bộ Giao thông vận tải

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Thông tấn xã Việt Nam

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Bộ Công thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Thông tin và Truyền Thông

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ Xây dựng
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ …

Đài Tiếng nói Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt …

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thanh tra Chính phủ

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ
Đài Truyền hình Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Nội vụ
Uỷ ban Dân tộc

Kiểm toán Nhà nước
Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính- Điểm số trung bình MOBI 2020 là 21,64
điểm, tương đương với điểm so với MOBI 
2019.

- Có 34 trên tổng số 44 Bộ, cơ quan Trung 
ương có điểm công khai ngân sách.

- Có 10 Bộ, cơ quan Trung ương không có 
tên trong bảng xếp hạng MOBI 2020, 
đồng nghĩa với việc các cơ quan này 
không có thư mục công khai ngân sách 
và không công khai các tài liệu ngân sách 
trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại 
thời điểm khảo sát. Bao gồm: Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân 
Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Làng 
Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt 
Nam, Toà án Nhân dân tối cao, Văn 
phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn 
phòng Thủ tướng Chính phủ. 
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TỔNG QUAN: TÍNH SẴN CÓ
Số lượng các cơ quan Bộ, Trung ương công khai các loại tài liệu

19
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6

16
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14

16

18

20

Dự toán 2021 3 tháng 2020 6 tháng 2020 9 tháng 2020 Cả năm 2020 Quyết toán 2019

- Có 27 cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan trong kỳ khảo sát MOBI
2020 công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách (chiếm 61,36%), tăng 3 đơn vị so
với kỳ khảo sát 2019.

- Vẫn còn có tới 17 Bộ, cơ quan Trung ương không công khai bất kỳ một tài
liệu nào tại thời điểm khảo sát (tương đương với 38,64%).
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TỔNG QUAN: TÍNH ĐẦY ĐỦ
Xếp hạng tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách được công khai của 24 Bộ, 
cơ quan Trung ương:
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2.33
2.33

4.64
4.65

6.98
6.98
6.98
6.98
7.72
8.14
8.14
8.51
9.3
10.44
11.23
12.78
13.95
14.71
16.28
17.02

19.53
20.51
20.93

24.78
39.14

0 10 20 30 40 50

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ …
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tấn xã Việt Nam
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ …

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Công thương

Bộ Thông tin và Truyền Thông
Bộ Lao động, Thương binh và …
Bộ Nông nghiệp và Phát triển …

Bộ Xây dựng
Trung ương Hội liên hiệp Phụ …

Đài Tiếng nói Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội …
Trung ương Đoàn Thanh niên …

Viện Hàn lâm Khoa học và …
Thanh tra Chính phủ

Ban Quản lý Khu Công nghệ …
Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ
Kiểm toán Nhà nước

Uỷ ban Dân tộc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Tư pháp
Bộ Tài chính

- Các tài liệu được công khai bởi các 
Bộ, cơ quan Trung ương được khảo 
sát thường thiếu báo cáo thuyết 
minh hoặc không đầy đủ các nội 
dung theo quy định tại Thông tư 
90/2018/TT-BTC.

- Theo ý kiến phản hồi của các đơn vị, 
các Bộ, cơ quan Trung ương chỉ 
công khai các nội dung được giao 
dự toán, không công khai các nội 
dung không được giao dự toán hoặc 
không phát sinh.



15

TỔNG QUAN: TÍNH KỊP THỜI
Số lượng các Bộ, cơ quan Trung ương công bố thông tin đúng thời hạn 
theo qui định:
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Dự toán 2021 Tình hình thực hiện 
quý 1/2020

Tình hình thực hiện 6 
tháng đầu năm 2020

Tình hình thực hiện 9 
tháng đầu năm 2020

Tình hình thực hiện cả 
năm 2020

Quyết toán 2019

Kịp thời Chậm Quá muộn
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TỔNG QUAN: TÍNH THUẬN TIỆN
Kết quả xếp hạng về tính thuận tiện trong viẹc công khai ngân sách các Bộ, 
cơ quan Trung ương năm 2020:
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13.41

0.00 5.00 10.00 15.00

Hội Nông dân Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền Thông

Bộ Ngoại giao
Thanh tra Chính phủ

Trung ương Đoàn Thanh niên …
Bộ Y tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Uỷ ban Dân tộc

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội …
Đài Tiếng nói Việt Nam
Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Công thương
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ …

Bộ Giao thông vận tải
Bộ Tài chính
Bộ Tư pháp

Đài Truyền hình Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học và …
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển …
Bộ Lao động, Thương binh và …

Ủy ban sông Mê Kông
Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Có 32 trên tổng số 44 đơn vị có
điểm về tính thuận tiện (tương
đương với 72,72%), tăng 5 đơn vị
so với MOBI 2019.



TỔNG QUAN: TÍNH LIÊN TỤC
Kết quả xếp hạng về tính liên tục trong việc công khai ngân sách các Bộ, cơ 
quan Trung ương năm 2020:

- MOBI 2020 là năm đầu tiên khảo
sát thực hiện chấm điểm tính
liên tục của các tài liệu được
công khai bao gồm Dự toán
ngân sách đơn vị và Quyết toán
ngân sách đơn vị.

- Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có
6 đơn vị (13,6%) công bố tài liệu
dự toán ngân sách đơn vị trong
3 năm liên tiếp. 7 đơn vị (15,9%)
công bố tài liệu quyết toán ngân
sách đơn vị trong 3 năm liên
tiếp.
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Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tấn xã Việt Nam
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ủy ban sông Mê Kông
Bộ Thông tin và Truyền Thông

Viện Hàn lâm Khoa học và …
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Y tế

Bộ Lao động, Thương binh và …
Ban Quản lý Khu Công nghệ …

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Công thương

Bộ Ngoại giao
Bộ Giao thông vận tải

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Viện Hàn lâm Khoa học Xã …

Trung ương Đoàn Thanh niên …
Đài Tiếng nói Việt Nam

Thanh tra Chính phủ
Bộ Tài chính

Học viện Chính trị Quốc gia …
Đài Truyền hình Việt Nam

Trung ương Hội liên hiệp Phụ …
Bộ Nông nghiệp và Phát triển …

Bộ Xây dựng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm toán Nhà nước
Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ
Uỷ ban Dân tộc
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Dự toán ngân sách 2021

 Số điểm tối đa: 23,26
 Không có đơn vị nào đạt điểm tối đa.

Nội dung MOBI 2019 MOBI 2020

Số đơn vị công
bố

18 (40,91%) 19 (43,18%)

Số đơn vị công
bố đúng hạn

3 6

Số đơn vị công
bố đầy đủ các
khoản mục thu

10 6

5.42

6.19

6.19

6.98

6.98

7.35

7.74

8.12

8.14

8.51

8.51

9.3

9.67

10.07

10.84

13.16

13.56

14.33

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Thông tấn xã Việt Nam

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao …

Đài Tiếng nói Việt Nam

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ …

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung ương Đoàn Thanh niên …

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trung ương Hội liên hiệp Phụ …

Uỷ ban Dân tộc

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội …

Bộ Tài chính

Bộ Công thương

Thanh tra Chính phủ

Kiểm toán Nhà nước

Bộ Tư pháp

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Bộ Nội vụ

Bộ Lao động, Thương binh và …
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Thời điểm công khai tài liệu Dự toán ngân sách 2020
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Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 31/12/2020 Trong vòng ngày 15/1/2021 đến hết ngày 
31/01/2021

Công khai muộn sau 31/01/2021
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Mức độ đầy đủ các khoản mục thu trong Dự toán ngân sách 2019
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Phản ánh đầy đủ 3 mục lớn theo quy định Phản ánh đầy đủ 1 hoặc 2 mục lớn theo 
quy định

Không phản ánh cụ thể bất kỳ số liệu nào
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Định dạng của tài liệu Dự toán ngân sách 2020

1

5

12

0

2

4

6

8

10

12

14

Định dạng Word/Excel Đinh dạng PDF và có thể chuyển đổi Dạng scan hình ảnh và không thể chuyển đổi
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Thời điểm công khai tài liệu ngân sách các thời điểm trong năm 2020
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Tính thuận tiện của các tài liệu ngân sách năm 2020
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3 tháng 2020 6 tháng 2020 9 tháng 2020 Cả năm 2020

Có thể sử dụng được ngay Cần phải chuyển đổi trước khi sử dụng Không thể chuyển đổi
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Quyết toán ngân sách năm 2019
Nội dung MOBI 2019 MOBI 2020

Số đơn vị công
bố

17 (38,63%) 16 (36,36%)

Số đơn vị công
bố đúng hạn

1 9

Số đơn vị công
bố đầy đủ 10 
khoản chi từ
nguồn ngân
sách trong nước.

4 14

7.72

10.07

10.84

11.6

12

12.37

12.4

12.77

13.95

13.95

14.33

15.09

16.28

19.74

23.63

24.79

0 5 10 15 20 25 30

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam

Uỷ ban Dân tộc

Bộ Tư pháp

Kiểm toán Nhà nước

Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Chính phủ

Bộ Xây dựng

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Số điểm tối đa: 25,58
 Không có đơn vị nào đạt điểm tối đa.
 Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị có

xếp hạnng cao nhất với 24,79 điểm.
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CÔNG KHAI CÁC LOẠI TÀI LIỆU NGÂN SÁCH
Thời điểm công khai tài liệu Quyết toán ngân sách 2019
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Công khai từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 30 Công khai chậm hơn 30 ngày



PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
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KẾT LUẬN
Về tính sẵn có

 Chỉ có 27/44 cơ quan, tổ chức công khai ít nhất 1 trong các tài liệu ngân
sách.

 Có 17 Bộ, cơ quan Trung ương không công khai bất kỳ một tài liệu ngân
sách nào tại thời điểm khảo sát.

 So với MOBI 2019, tính sẵn có của tài liệu ngân sách đã được cải thiện
do có nhiều đơn vị công khai hơn.

 Kết quả kỳ khảo sát MOBI 2020 cho thấy các Bộ, cơ quan Trung ương
chưa công khai kịp thời các tài liệu ngân sách theo quy định.

Về tính kịp thời
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KẾT LUẬN
Về tính đầy đủ

 Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy, các tài liệu ngân sách được công
khai chưa đủ nội dung theo quy định.

 Người dân, các cơ quan truyền thông, các nhà nghiên cứu, công chúng
không thể xác định được các nội dung không được công khai theo như
hướng dẫn của Thông tư 90/2018/TT-BTC là do đơn vị không phát
sinh/không được giao dự toán hay không thực hiện công khai các nội dung
này.
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KẾT LUẬN
Về tính thuận tiện

 Kết quả khảo sát MOBI2020 cho thấy, các đơn vị công khai tài liệu
ngân sách nhưng chưa đảm bảo tính thuận tiện cho việc tiếp cận và sử
dụng các tài liệu này.

 Các định dạng của các tài liệu ngân sách được công khai trên cổng
thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của đơn vị là định dạng PDF
hoặc scan ảnh do vậy còn hạn chế cho người dân đọc và sư dụng
thông tin ngân sách từ các định dang tài liệu này.

 Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6 đơn vị (13,6%) công bố tài liệu dự
toán ngân sách đơn vị trong 3 năm liên tiếp. 7 đơn vị (15,9%) công bố
tài liệu quyết toán ngân sách đơn vị trong 3 năm liên tiếp.

Về tính liên tục
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KHUYẾN NGHỊ
Khuyến nghị đối với các Bộ, cơ quan Trung ương

 Thứ nhất, công khai kịp thời các loại tài liệu ngân sách trong chuyên
mục công khai ngân sách trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ
quan Trung ương như quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và
Thông tư số 90/2018/TT-BTC.

 Thứ hai, các tài liệu ngân sách cần công khai đầy đủ nội dung, tối thiểu
theo đúng bảng biểu như quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và
Thông tư số 90/2018/TT-BTC.

 Thứ ba, các tài liệu ngân sách có số liệu sử dụng định dạng thân thiện
với người sử dụng (như word, excel v.v… ).

 Thứ tư, các tài liệu ngân sách được công khai kèm theo quyết định
công bố công khai thông tin của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Quyết
định/ Nghị quyết phê duyệt, ban hành tài liệu, các bảng biểu phụ lục
kèm theo).

 Thứ năm, các Bộ, Ngành cần duy trì việc công khai ngân sách liên tục
và thường xuyên,
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KHUYẾN NGHỊ
Khuyến nghị đối với các Bộ Tài chính

 Thứ nhất, Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể hơn về thời hạn công
khai một số loại tài liệu ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương.

 Thứ hai, Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại hướng dẫn
về các thông tin và định dạng tài liệu cần công khai tại Thông tư
90/2018/TT-BTC.

 Thứ ba, Bộ Tài chính có thể chủ động truyền thông rõ ràng về việc
công khai các tài liệu thông tin về ngân sách và quá trình xây dựng
ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương.

 Thứ tư, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban
hành ngay hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách cho các chương
trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản như quy định tại điểm c, khoản 1,
Điều 1 của Thông tư 61/2017/TT-BTC.

 Thứ năm, Bộ Tài chính sử dụng kết quả MOBI2020 để thúc đẩy các
Bộ, Cơ quan Trung ương thực hiện công khai ngân sách.
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KHUYẾN NGHỊ
Khuyến nghị đối với Quốc hội

 Thứ nhất, Quốc hội có thể cân nhắc bổ sung nội dung giám sát tình 
hình thực hiện công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương 
vào chương trình hoạt động giám sát hàng năm của Uỷ ban TCNS của 
Quốc hội, bao gồm cả giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. 

 Thứ hai, Quốc hội có thể xem xét hoạt động công khai NSNN của các 
Bộ, cơ quan Trung ương như một trong những tiêu chí đánh giá hoạt 
động của Bộ, cơ quan Trung ương. Mức độ công khai ngân sách của 
các Bộ, cơ quan Trung ương là một trong những tiêu chí để phân bổ 
ngân sách. 

 Thứ ba, Luật NSNN năm 2015 chưa quy định chế tài xử lý khi các đơn 
vị sử dụng ngân sách không thực hiện công khai ngân sách như quy 
định tại Điều 15 của Luật. Do vậy, Quốc hội cần xem xét bổ sung chế 
tài xử lý các vi phạm về thực hiện công khai ngân sách theo quy định 
của pháp luật. 
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KHUYẾN NGHỊ
Khuyến nghị đối với Kiểm toán Nhà nước

 Kiểm toán việc tuân thủ các quy định hiện hành về công khai, minh 
bạch ngân sách của các đơn vị được kiểm toán là nội dung nhiệm vụ 
Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 32 của 
Luật Kiểm toán Nhà nước và Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước số 400 
(CMKTNN 400) về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ. Do 
vậy, khuyến nghị Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung công khai minh 
bạch về tài liệu ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương vào nội 
dung kiểm toán tuân thủ.
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KHUYẾN NGHỊ
Khuyến nghị đối với Chính phủ

 Chính phủ cần thúc đẩy các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện công
khai ngân sách theo quy định của pháp luật và ban hành chế tài xử lý
các đơn vị không thực hiện công khai NSNN. Chính phủ cần áp dụng
biện pháp đánh giá tình hình thi hành pháp luật về công khai ngân sách
và báo cáo với Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy
định pháp luật.
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THANK YOU
Q&A

Website của Liên minh Minh bạch Ngân sách: www.ngansachvietnam.net

http://www.ngansachvietnam.net/
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GIỚI THIỆU 

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) được thực hiện định 
kỳ hàng năm nhằm đo lường mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương. 
MOBI là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mức độ công khai ngân sách của 
các Bộ, cơ quan Trung ương. MOBI là công cụ giúp các Bộ, cơ quan Trung ương có thể 
tham chiếu và đo mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) 
và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015. MOBI giúp tăng niềm tin của người dân và các 
đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các Bộ và cơ quan Trung ương thông qua 
các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách. 

Khảo sát MOBI được thực hiện độc lập bởi hai tổ chức thành viên của Liên minh 
Minh bạch ngân sách (BTAP) là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên 
cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). MOBI 2020 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 
44 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 
6 cơ quan, tổ chức Trung ương được NSNN hỗ trợ. 

MOBI 2020 tiếp tục đánh giá mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về 
tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu ngân 
sách bắt buộc phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các 
đơn vị theo Luật NSNN 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 
90/2018/TT-BTC, bao gồm: (i) Dự toán thu chi ngân sách đơn vị năm 2021; (ii) Báo cáo 
tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1 năm 2020; (iii) Báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách đơn vị 6 tháng đầu năm 2020; (iv) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 
9 tháng đầu năm 2020; (v) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và (vi) Quyết 
toán thu chi ngân sách đơn vị năm 2019. So với khảo sát MOBI2019,  khảo sát MOBI 2020 
tính liên tục của Dự toán thu chi ngân sách các đơn vị trong ba năm (2019-2021) và Quyết 
toán thu chi ngân sách đơn vị trong ba năm (2017-2019).  

Khảo sát MOBI  chỉ đánh giá “có” hoặc “không” công khai các tài liệu/nội 
dung/biểu mẫu của tài liệu tại thời điểm khảo sát1 trên cổng thông tin điện tử/trang thông 
tin điện tử của các đơn vị. Khảo sát MOBI không đánh giá lý do tại sao các tài liệu/nội 
dung/bảng biểu không được công khai hoặc công khai chậm. Khảo sát MOBI 2020 được 
áp dụng cho các tài liệu công khai trên cổng thông tin điện tử/trang tin điện tử của các đơn 
vị từ ngày 31/3/2020 trở về trước. Các tài liệu được thay đổi hoặc bổ sung sau ngày 
31/3/2020 không được sử dụng trong khảo sát MOBI 2020. Khảo sát MOBI 2020 cũng 

 
1  Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 4 năm 2021. 
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không tính điểm với các đơn vị không có thư mục công khai ngân sách và tài liệu ngân 
sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát.  

Chỉ số MOBI 2020 dựa trên 63 câu hỏi có tính điểm, trong đó có 41 câu hỏi về tính 
đầy đủ, 6 câu hỏi về tính sẵn có, 6 câu hỏi về tính kịp thời, 8 câu hỏi về tính thuận tiện và 
2 câu hỏi về tính liên tục. Tổng điểm tối đa của MOBI 2020 là 4300 điểm. Nhóm nghiên 
cứu áp dụng quy tắc tam suất, quy tổng điểm MOBI về thang điểm 100. Xếp hạng MOBI 
dựa trên các điểm số sau khi đã quy đổi. Mức độ công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung 
ương xếp theo thang điểm 100 bao gồm bốn mức. Mức A: Từ 75 – 100 điểm quy đổi, được 
hiểu là mức độ công khai ĐẦY ĐỦ. Mức B: Từ 50 – dưới 75 điểm quy đổi), được hiểu là 
mức độ công khai TƯƠNG ĐỐI. Mức C: Từ 25 – dưới 50 điểm quy đổi, được hiểu là mức 
độ công khai CHƯA ĐẦY ĐỦ. Mức D: Từ 0 – dưới 25 điểm quy đổi, được hiểu là mức 
độ công khai ÍT.  
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PHẦN I. TÓM TẮT BÁO CÁO 
 

I. KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN 
TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 

Mức độ công khai minh bạch ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI 2020) được xây 
dựng thông qua 5 tiêu chí chính là tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và 
tính liên tục của 6 loại tài liệu bắt buộc phải công khai theo Luật NSNN năm 2015, theo 
hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Tính liên tục là 
tiêu chí lần đầu tiên được sử dụng trong khảo sát MOBI 2020 và chỉ được áp dụng cho hai 
loại tài liệu bao gồm Dự toán thu-chi ngân sách và Quyết toán ngân sách nhà nước.  

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy, mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ 
quan Trung ương chưa có cải thiện so với MOBI 2019. Vẫn còn nhiều đơn vị chưa công 
khai và công khai đầy đủ, thể hiện các đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của 
Luật NSNN năm 2015, Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Điểm 
số trung bình MOBI 2020 là 21,64 điểm2, tương đương với điểm so với MOBI 2019. Chi 
tiết về kết quả xếp hạng MOBI 2020 xem Bảng 1. 

Bảng 1: Mức độ công khai ngân sách của các các đơn vị trong MOBI 2018-2020 

Năm ĐẦY ĐỦ 
75 - 100 điểm 

TƯƠNG ĐỐI 
50 - dưới 75 điểm 

CHƯA ĐẦY ĐỦ 
25 - dưới 50 điểm 

ÍT 
0 - dưới 25 điểm 

2020 0/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

1/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

11/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

32/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

2019 0/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

1/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

8/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

35/44 Bộ, cơ quan 
trung ương 

2018 0/37 Bộ, cơ quan 
trung ương 

0/37 Bộ, cơ quan 
trung ương 

0/37 Bộ, cơ quan 
trung ương 

37/37 Bộ, cơ quan 
trung ương 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2018-2020 

Trong xếp hạng MOBI 2020, Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy 
đổi, xếp hạng công khai ở mức TƯƠNG ĐỐI đầy đủ. Xếp thứ hai là Bộ Tư pháp với 48,41 
điểm quy đổi.  

 
2 Điểm trung bình của 34 Bộ, cơ quan Trung ương có điểm MOBI 2020. 
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Có 34 trên tổng số 44 (77,27%) Bộ, cơ quan Trung ương có điểm MOBI 2020, tăng 
3 đơn vị so với khảo sát MOBI 2019. Trong đó, có 27 Bộ, cơ quan Trung ương có công 
khai ít nhất một trong số 6 tài liệu quy định phải công khai trên cổng thông tin điện tử của 
đơn vị.  

Có 10 Bộ, cơ quan Trung ương không có điểm xếp hạng MOBI 2020 (đồng nghĩa 
với việc các cơ quan này không có thư mục công khai ngân sách và không công khai các 
tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát3), bao gồm: 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Toà án Nhân 
dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.  

  Kết quả cụ thể khảo sát MOBI 2020 theo 5 tiêu chí là tính sẵn có, tính kịp thời, tính 
đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục được tóm tắt như dưới đây: 

1. Tính sẵn có 

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy các Bộ, cơ quan Trung ương công khai chưa đầy 
đủ các tài liệu ngân sách theo quy định. Có 27 cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan 
trong kỳ khảo sát MOBI 2020 công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách (chiếm 61,36%), tăng 
3 đơn vị so với kỳ khảo sát 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có tới 17 Bộ, cơ quan Trung ương 
không công khai bất kỳ một tài liệu nào tại thời điểm khảo sát (tương đương với 38,64%). 
Loại tài liệu được công bố nhiều nhất là Dự toán ngân sách năm 2021 với 19 trên tổng số 
44 đơn vị có công bố (chiếm 43,18%), tăng 1 đơn vị so với kết quả khảo sát MOBI năm 
2019. Tài liệu được công bố nhiều thứ hai là Quyết toán ngân sách năm 2019 với 16 trên 
tổng số 44 đơn vị có công bố (chiếm 36,36%). Các báo cáo tình hình thực hiện quý 1, 6 
tháng, 9 tháng và cả năm 2020 với số đơn vị công khai lần lượt là 10; 8; 8 và 6 trên tổng 
số 44 Bộ, cơ quan Trung ương. (xem Bảng 2).  

So với khảo sát MOBI 2019, Dự toán thu chi ngân sách đơn vị năm 2021, Báo cáo 
tình hình thực hiện ngân sách quý 1 và báo cáo 9 tháng có sự cải thiện nhẹ khi tăng lần lượt 
1; 2 và 1 đơn vị có công khai. Riêng các tài liệu gồm Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị 6 tháng 2020, Báo cáo tình hình thực hiện cả năm 2020 và Báo cáo Quyết toán 2019 
có sự sụt giảm về số lượng đơn vị công khai (giảm lần lượt 2; 2 và 1 đơn vị).  

 
3 Khảo sát MOBI 2020 được thực hiện từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 4 năm 2021 
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Bảng 2: Số và tỉ lệ tài liệu chấm điểm MOBI được công khai, 2018-2020 

Loại tài liệu 2018 2019 2020 

I. Dự toán thu-chi ngân sách đơn vị năm 
2021 

10/37 
(27%) 

18/44 
(40,91%) 

19/44 
(43,18%) 

II. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn 
vị quý 1/2020 

0/37  
(0%) 

8/44 
(18,18%) 

10/44 
(22,72%) 

III. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị 6 tháng 2020 

0/37  
(0%) 

10/44 
(22,73%) 

8/44 
(18,18%) 

IV. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị 9 tháng 2020 

1/37 
(2,7%) 

7/44 
(15,91%) 

8/44 
(18,18%) 

V. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị cả năm 2020 

1/37 
(2,7%) 

8/44 
(18,18%) 

6/44 
(13,63%) 

VI. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 
năm 2019 

6/37 
(16,2%) 

17/44 
(38,64%) 

16/44 
(36,36%) 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2018-2020 

2. Tính kịp thời 

Kết quả kỳ khảo sát MOBI 2020 cho thấy các Bộ, cơ quan Trung ương chưa công khai kịp 
thời các tài liệu ngân sách theo quy định. Trong số 19 đơn vị có công bố tài liệu về Dự toán 
ngân sách năm 2021, chỉ có 6 đơn vị công bố đúng thời hạn theo quy định là trong vòng 
15 ngày kể từ ngày 31/12/2020. Đối với tài liệu về Quyết toán ngân sách năm 2019, có 9 
trên tổng số 16 đơn vị có công khai thông tin công bố đúng thời hạn theo quy định. Các tài 
liệu còn lại gồm Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1, 6 tháng, 9 tháng và 
cả năm 2020 chỉ được công khai đúng hạn bởi lần lượt 4, 4 và 3 đơn vị. Không có đơn vị 
nào công khai đúng hạn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 2020 (xem Bảng 3). 
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Bảng 3: Số và tỉ lệ tài liệu ngân sách được công khai kịp thời trong kỳ MOBI 2018-
2020 

Loại tài liệu 2018 2019 2020 

I. Dự toán thu-chi ngân sách đơn vị năm 
2021 

1/37 
(2,7%) 

4/44 
(9,09%) 

6/44 
(13,63%) 

II. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn 
vị quý 1/2020 

0/37  
(0%) 

2/44 
(4,55%) 

4/44 
(9,09%) 

III. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị 6 tháng 2020 

0/37  
(0%) 

4/44 
(9,09%) 

4/44 
(9,09%) 

IV. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị 9 tháng 2020 

0/37  
(0%) 

2/44 
(4,55%) 

3/44 
(6,81%) 

V. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
đơn vị cả năm 2020 

0/37  
(0%) 

0/44 
(0,00%) 

0/44 
(0,00%) 

VI. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 
năm 2019 

4/37 
(10,8%) 

1/44 
(2,27%) 

9/44 
(20,45%) 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2018-2020 

3. Tính thuận tiện 

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy có 32 trên tổng số 44 đơn vị có điểm về tính thuận 
tiện (tương đương với 72,72%), tăng 5 đơn vị so với khảo sát MOBI 2019. Định dạng của 
các tài liệu ngân sách được công khai trên cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử 
của đơn vị chủ yếu dưới dạng pdf hoặc scan ảnh do vậy còn hạn chế cho người dân đọc và 
sử dụng thông tin ngân sách từ các định dạng tài liệu này. Bộ Khoa học và Công nghệ là 
đơn vị công khai các tài liệu có định dạng thuận tiện nhất (file excel), dễ dàng trong việc 
tiếp cận và sử dụng tài liệu.  

4. Tính đầy đủ 

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy, các tài liệu ngân sách được công khai chưa đầy đủ 
nội dung theo quy định. Theo quy định tại Thông tư 90/2018/TT-BTC, các tài liệu ngân 
sách được công khai còn thiếu báo cáo thuyết minh hoặc không đầy đủ nội dung của các 
bảng biểu. Theo ý kiến phản hồi của các đơn vị, các Bộ, cơ quan Trung ương chỉ công khai 
các nội dung được giao dự toán, không công khai các nội dung không được giao dự toán 
hoặc không phát sinh. Điều này dẫn tới việc người dân, các cơ quan truyền thông, các nhà 
nghiên cứu, và công chúng không thể xác định được các nội dung không được công khai 
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theo hướng dẫn của Thông tư 90/2018/TT-BTC là do đơn vị không phát sinh, không được 
giao dự toán hay không thực hiện công khai các nội dung này. 

Trong số 27 đơn vị có công khai ít nhất một trong sáu tài liệu ngân sách, Bộ Tài 
chính và Bộ Tư pháp vẫn là hai đơn vị dẫn đầu về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách. 
Trong đó, Bộ Tài chính đạt 39,14 điểm quy đổi về tính đầy đủ và Bộ Tư pháp đạt 24,78 
điểm quy đổi. Xếp ở vị trí thứ ba là Bảo hiểm xã hội Việt Nam với 20,93 điểm quy đổi.  

5. Tính liên tục 

MOBI 2020 là năm đầu tiên khảo sát thực hiện chấm điểm tính liên tục của các tài liệu 
được công khai bao gồm Dự toán ngân sách đơn vị và Quyết toán ngân sách đơn vị. Đối 
với tài liệu Dự toán, tính liên tục được chấm dựa trên việc đơn vị có công khai liên tục 
trong các năm 2019, 2020 và 2021. Đối với tài liệu Quyết toán, tính liên tục được chấm 
dựa trên việc công khai các tài liệu Quyết toán năm 2017, 2018 và 2019.  

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6 đơn vị (13,6%) công bố tài liệu dự toán ngân 
sách đơn vị trong 3 năm liên tiếp, 17 đơn vị (38,6%) công khai trong 2 năm, 6 đơn vị 
(13,6%) công khai trong 1 năm và có 15 đơn vị (34,1%) không công khai trong cả 3 năm. 
Đối với tài liệu quyết toán ngân sách đơn vị, có 7 đơn vị (15,9%) công bố tài liệu trong 3 
năm liên tiếp, 13 đơn vị (29,5%) công khai trong 2 năm, 7 đơn vị (15,9%) công khai trong 
1 năm và có 17 đơn vị (38,6%) không công khai trong cả 3 năm. Uỷ ban Dân tộc và Bộ 
Nội vụ là hai đơn vị dẫn đầu trong việc công khai liên tục các tài liệu ngân sách.  

II. KHUYẾN NGHỊ 

Một số khuyến nghị đã được nhóm nghiên cứu nêu ra trong các báo cáo xếp hạng MOBI 
trong các năm trước, tuy nhiên vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt từ phía các cơ quan chức 
năng. Do đó, từ kết quả khảo sát MOBI 2020 và hạn chế còn tồn tại, nhóm nghiên cứu tiếp 
tục đưa các khuyến nghị sau đây:   

Khuyến nghị đối với Bộ, cơ quan Trung ương 

Các Bộ, cơ quan Trung ương cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về công khai tài 
liệu về ngân sách. Cụ thể, các đơn vị cần đảm bảo mức độ sẵn có, kịp thời, thuận tiện, đầy 
đủ của các tài liệu ngân sách bằng các biện pháp sau:  

Thứ nhất, công khai kịp thời các loại tài liệu ngân sách trong chuyên mục công khai 
ngân sách trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan Trung ương như quy định tại 
Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC.  
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Thứ hai, các tài liệu ngân sách cần công khai đầy đủ nội dung, tối thiểu theo đúng 
bảng biểu như quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC.  

Thứ ba, các tài liệu ngân sách có số liệu sử dụng định dạng thân thiện với người sử 
dụng (như word, excel v.v… ). 

Thứ tư, các tài liệu ngân sách được công khai kèm theo quyết định công bố công 
khai thông tin của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Quyết định/ Nghị quyết phê duyệt, ban 
hành tài liệu, các bảng biểu phụ lục kèm theo). 

Thứ năm, các Bộ, Ngành cần duy trì việc công khai ngân sách liên tục và thường 
xuyên, tránh việc công khai tài liệu mới nhưng lại rút đi các tài liệu công khai ngân sách 
của những năm trước. Điều này cho phép người dân có thể tiếp cận tài liệu công khai mang 
tính liên tục và đều đặn, có thể sử dụng cho các phân tích, đánh giá.  

Khuyến nghị đối với Bộ Tài chính 

Thứ nhất, Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể hơn về thời hạn công khai một số 
loại tài liệu ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương như Dự toán NSNN, Quyết toán 
NSNN và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm theo quy định của Luật NSNN năm 
2015. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, 
thông tin công khai phải được lưu trữ và số hoá trong một thời hạn thích hợp và tài liệu cần 
được công khai cho người dân có thể tiếp cận. Do đó, Bộ Tài chính cần quy định rõ về 
“thời hạn thích hợp” áp dụng cho các tài liệu ngân sách.  

Thứ hai, Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại hướng dẫn về các thông 
tin và định dạng tài liệu cần công khai tại Thông tư 90/2018/TT-BTC. Có hướng dẫn cụ 
thể với từng loại đơn vị dự toán, nhất là các Bộ, cơ quan Trung ương. Ngoài ra, cũng cần 
có hướng dẫn để các đơn vị đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát 
triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện công khai ngân sách theo quy định pháp luật.  

Thứ ba, Bộ Tài chính có thể chủ động truyền thông rõ ràng về việc công khai các 
tài liệu thông tin về ngân sách và quá trình xây dựng ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung 
ương để người dân có thể theo dõi thông tin và tham gia trong quá trình ngân sách. Điều 
này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách cấp Trung ương.  

Thứ tư, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách cho các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản như 
quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 của Thông tư 61/2017/TT-BTC để các Bộ, cơ quan 
Trung ương công khai kịp thời các thông tin này.  
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Thứ năm, Bộ Tài chính sử dụng kết quả MOBI2020 để thúc đẩy các Bộ, Cơ quan 
Trung ương thực hiện công khai ngân sách như kinh nghiệm của Bộ trong quá trình sử 
dụng kết quả POBI để thúc đẩy các tỉnh, thành phố công khai ngân sách theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước 2015. 

Khuyến nghị đối với Quốc hội 

Thứ nhất, Quốc hội có thể cân nhắc bổ sung nội dung giám sát tình hình thực hiện 
công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương vào chương trình hoạt động giám sát 
hàng năm của Uỷ ban TCNS của Quốc hội, bao gồm cả giám sát thường xuyên và giám sát 
chuyên đề.  

Thứ hai, Quốc hội có thể xem xét hoạt động công khai NSNN của các Bộ, cơ quan 
Trung ương như một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của Bộ, cơ quan Trung ương. 
Mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương là một trong những tiêu chí 
để phân bổ ngân sách.  

Thứ ba, Luật NSNN năm 2015 chưa quy định chế tài xử lý khi các đơn vị sử dụng 
ngân sách không thực hiện công khai ngân sách như quy định tại Điều 15 của Luật. Do 
vậy, Quốc hội cần xem xét bổ sung chế tài xử lý các vi phạm về thực hiện công khai ngân 
sách theo quy định của pháp luật.  

Khuyến nghị đối với Kiểm toán Nhà nước 

Kiểm toán việc tuân thủ các quy định hiện hành về công khai, minh bạch ngân sách 
của các đơn vị được kiểm toán là nội dung nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước theo quy định 
tại điểm b, khoản 1 Điều 32 của Luật Kiểm toán Nhà nước và Chuẩn mực Kiểm toán Nhà 
nước số 400 (CMKTNN 400) về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ. Do vậy, 
khuyến nghị Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung công khai minh bạch về tài liệu ngân sách 
của các Bộ, cơ quan Trung ương vào nội dung kiểm toán tuân thủ. 

Khuyến nghị đối với Chính phủ 

Chính phủ cần thúc đẩy các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện công khai ngân sách 
theo quy định của pháp luật và ban hành chế tài xử lý các đơn vị không thực hiện công khai 
NSNN. Chính phủ cần áp dụng biện pháp đánh giá tình hình thi hành pháp luật về công 
khai ngân sách và báo cáo với Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy 
định pháp luật. 
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PHẦN II. KẾT QUẢ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN 
TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 

 

Chương này trình bày kết quả tổng quan về tình hình công khai ngân sách của 44 Bộ, cơ 
quan Trung ương trong năm 2020, bao gồm nội dung tổng hợp kết quả khảo sát MOBI 
2020 theo xếp hạng từ số điểm đạt được của các Bộ, cơ quan Trung ương và kết quả công 
khai chung của 44 Bộ, cơ quan Trung ương theo 5 tiêu chí: Tính sẵn có, tính kịp thời, tính 
thuận tiện, tính đầy đủ và tính liên tục của các tài liệu ngân sách do Bộ, cơ quan Trung 
ương công khai. Chương này cũng trình bày phân tích tổng hợp về mức độ công khai ngân 
sách đối với 6 loại tài liệu ngân sách được khảo sát trong MOBI 2020. 

I. KẾT QUẢ XẾP HẠNG MOBI NĂM 2020 

1. Kết quả chung 

Điểm số trung bình MOBI 2020 là 21,64 điểm4, tương đương với điểm so với MOBI 2019. 
Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy đổi. Xếp thứ hai là Bộ Tư pháp với 
48,41 điểm quy đổi.  

Có 34 trên tổng số 44 Bộ, cơ quan Trung ương có điểm công khai ngân sách (xem 
Hình 1). Trong số 34 đơn vị có điểm trong khảo sát MOBI 2020, có 27 Bộ, cơ quan Trung 
ương có công khai ít nhất 1 trong số 6 tài liệu ngân sách phải công khai trên cổng thông tin 
điện tử của đơn vị. Có 7 đơn vị chỉ có điểm về tính thuận tiện (có thư mục công khai ngân 
sách), nhưng không công khai bất kỳ tài liệu ngân sách nào trong khuôn khổ khảo sát 
MOBI 2020, bao gồm: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban sông Mê Kông, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ 
Giao thông Vận tải.  

Có 10 Bộ, cơ quan Trung ương không có tên trong bảng xếp hạng MOBI 2020, đồng 
nghĩa với việc các cơ quan này không có thư mục công khai ngân sách và không công khai 
các tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát5. Bao 
gồm: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Toà án 
Nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.  

 
4 Điểm trung bình của 34 Bộ, cơ quan Trung ương có điểm MOBI 2020. 
5 Khảo sát MOBI 2020 được thực hiện từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 4 năm 2021. 
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Hình 1: Kết quả xếp hạng MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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1.1. Tính sẵn có 

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy các Bộ, cơ quan Trung ương công khai chưa đầy 
đủ các tài liệu ngân sách theo quy định. Có 27 cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan 
trong kỳ khảo sát MOBI 2020 công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách (chiếm 61,36%), tăng 
3 đơn vị so với kỳ khảo sát 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có tới 17 Bộ, cơ quan Trung ương 
không công khai bất kỳ một tài liệu nào tại thời điểm khảo sát (tương đương với 38,64%). 
Các đơn vị này bao gồm: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý 
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Toà án Nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Uỷ ban sông Mê Kông, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Văn 
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. 

Loại tài liệu được công bố nhiều nhất là Dự toán ngân sách năm 2021 với 19 trên 
tổng số 44 đơn vị có công bố (chiếm 43,18%), tăng 1 đơn vị so với kết quả khảo sát MOBI 
năm 2019. Tài liệu được công bố nhiều thứ hai là Quyết toán ngân sách năm 2019 với 16 
trên tổng số 44 đơn vị có công bố (chiếm 36,36%). Các báo cáo tình hình thực hiện quý 1, 
6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 với số đơn vị công khai lần lượt là 10; 8; 8 và 6 trên tổng 
số 44 Bộ, cơ quan Trung ương. 

Hình 2: Số lượng các Bộ, cơ quan Trung ương công khai các tài liệu ngân sách trong 
kết quả MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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1.2. Tính kịp thời 

Khảo sát MOBI 2020 đánh giá mức độ công khai kịp thời các loại tài liệu ngân sách theo 
quy định của Thông tư 61/2017/TT-BTC. 

Đối với tài liệu Dự toán ngân sách đơn vị năm 2021, chỉ có 6 đơn vị trong tổng số 19 đơn 
vị có công khai tài liệu này công bố đúng thời hạn theo quy định là trong vòng 15 ngày kể 
từ ngày 31/12/2020, 5 đơn vị công bố chậm và 7 đơn vị công bố quá muộn. Đối với báo 
cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1/2020, có 4 đơn vị công bố đúng thời hạn, 1 
đơn vị công bố chậm và 5 đơn vị công bố quá muộn. Đối với báo cáo 6 tháng, có 4 đơn vị 
công bố đúng hạn nhưng cũng có tới 4 đơn vị công bố quá chậm. Đối với tài liệu 9 tháng, 
có 3 đơn vị công bố đúng hạn, 2 đơn vị công bố chậm và 3 đơn vị công bố quá muộn. 
Không có đơn vị nào công khai đúng hạn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 
2020. Đối với tài liệu về Quyết toán ngân sách năm 2019, có 9 trên tổng số 16 đơn vị có 
công khai thông tin công bố đúng thời hạn theo quy định, 3 đơn vị công bố chậm và 4 đơn 
vị công bố quá muộn.  

Hình 3: Số lượng các Bộ, cơ quan Trung ương công bố thông tin đúng thời hạn theo 
quy định trong kết quả MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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1.3. Tính thuận tiện 

Tính thuận tiện được xem xét trên các khía cạnh Bộ, cơ quan Trung ương có cổng thông 
tin điện tử của đơn vị và có thư mục về công khai ngân sách6, thư mục có chứa tài liệu 
hoặc đường dẫn để tải tài liệu và tài liệu được công khai bằng các định dạng thân thiện dễ 
dàng cho việc tái sử dụng thông tin như định dạng word, excel mà không cần phải chuyển 
đổi bằng công cụ hoặc phần mềm khác.  

Kết quả xếp hạng MOBI 2020 cho thấy có 32 trên tổng số 44 đơn vị có điểm về tính 
thuận tiện (tương đương với 72,72%), tăng 5 đơn vị so với MOBI 2019. Với điểm số quy 
đổi tối đa cho tính thuận tiện là 13,95 điểm. Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu với điểm 
xếp hạng 9,3 và không có đơn vị nào đạt điểm tối đa (xem Hình 4). 

6 Trong khảo sát MOBI 2020, chỉ cần đơn vị được khảo sát có thư mục công khai ngân sách đã được coi là có tính 
thuận tiện, dù thư mục có tài liệu hay không có tài liệu kèm theo. 
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Hình 4: Xếp hạng về tính thuận tiện trong MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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1.4. Tính đầy đủ 

Dựa trên quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật Thống kê năm 2015, đặc biệt là nguyên tắc 
thống nhất trong tính toán và nguyên tắc có thể so sánh được giữa các năm, các tài liệu 
ngân sách được khảo sát trong MOBI được coi là đầy đủ khi thực hiện theo đúng hướng 
dẫn của Thông tư 90/2018/TT-BTC. 

Trong số 27 đơn vị có công khai ít nhất một trong sáu tài liệu ngân sách, Bộ Tài 
chính và Bộ Tư pháp vẫn là hai đơn vị dẫn đầu về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách. 
Trong đó, Bộ Tài chính đạt 39,14 điểm quy đổi về tính đầy đủ và Bộ Tư pháp đạt 24,78 
điểm quy đổi. Xếp ở vị trí thứ ba là Bảo hiểm xã hội Việt Nam với 20,93 điểm quy đổi.  

Thực tế qua khảo sát cho thấy các tài liệu được công khai bởi các Bộ, cơ quan Trung 
ương được khảo sát thường thiếu báo cáo thuyết minh hoặc không đầy đủ các nội dung 
theo quy định tại Thông tư 90/2018/TT-BTC. Báo cáo dự toán ngân sách năm 2021 có 2 
đơn vị kèm theo thuyết minh là Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Báo cáo 3 tháng có 3 đơn vị công khai kèm thuyết minh gồm: Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Bộ Tài chính. Báo cáo 6 tháng có 3 đơn vị 
công bố thuyết minh gồm Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc. Báo cáo 9 tháng và báo cáo 
cả năm 2020 có 2 đơn vị công bố thuyết minh gồm Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Tài 
chính. Báo cáo Quyết toán 2019 có 4 đơn vị công khai kèm thuyết minh gồm Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Theo ý kiến phản hồi 
của các đơn vị, các Bộ, cơ quan Trung ương chỉ công khai các nội dung được giao dự toán, 
không công khai các nội dung không được giao dự toán hoặc không phát sinh. Điều này 
dẫn tới việc người dân, các cơ quan truyền thông, các nhà nghiên cứu, và công chúng không 
thể xác định được các nội dung không được công khai theo như quy định là do đơn vị 
không phát sinh, không được giao dự toán hay không thực hiện công khai các nội dung 
này. Do vậy, để đảm bảo công khai, minh bạch về thông tin ngân sách, các Bộ, cơ quan 
Trung ương phải công khai đầy đủ các biểu mẫu và nội dung của các biểu mẫu, bao gồm 
cả những nội dung không được giao dự toán hoặc không có dự toán.  
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Hình 5: Xếp hạng về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách được công khai của 27 
Bộ, cơ quan Trung ương trong khảo sát MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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1.5. Tính liên tục 

MOBI 2020 là năm đầu tiên khảo sát thực hiện chấm điểm tính liên tục của các tài liệu 
được công khai bao gồm Dự toán ngân sách đơn vị và Quyết toán ngân sách đơn vị. Đối 
với tài liệu Dự toán, tính liên tục được chấm dựa trên việc đơn vị có công khai liên tục 
trong các năm 2019, 2020 và 2021. Đối với tài liệu Quyết toán, tính liên tục được chấm 
dựa trên việc công khai các tài liệu Quyết toán năm 2017, 2018 và 2019. 

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6 đơn vị (13,6%) công bố tài liệu dự toán ngân 
sách đơn vị trong 3 năm liên tiếp, 17 đơn vị (38,6%) công khai trong 2 năm, 6 đơn vị 
(13,6%) công khai trong 1 năm và có 15 đơn vị (34,1%) không công khai trong cả 3 năm. 
Đối với tài liệu quyết toán ngân sách đơn vị, có 7 đơn vị (15,9%) công bố tài liệu dự toán 
ngân sách đơn vị trong 3 năm liên tiếp, 13 đơn vị (29,5%) công khai trong 2 năm, 7 đơn vị 
(15,9%) công khai trong 1 năm và có 17 đơn vị (38,6%) không công khai trong cả 3 năm. 
Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nội vụ là hai đơn vị dẫn đầu trong việc công khai liên tục các tài 
liệu ngân sách.  

Bảng 4: Mức độ liên tục của các tài liệu ngân sách 
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 Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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Hình 6: Xếp hạng về tính liên tục của các tài liệu ngân sách trong MOBI 2020 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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điểm. Xếp thứ hai là Bộ Nội vụ với 13.56 điểm và ở vị trí thứ ba là Bộ Thông tin và Truyền 
thông với 13,16 điểm. Các đơn vị không có tên trong bảng xếp hạng là những đơn vị không 
công bố công khai Dự toán NSNN năm 2021 (xem Hình 7). 

Hình 7: Xếp hạng về công khai Dự toán ngân sách năm 2021 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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Hình 8: Thời điểm công khai Dự toán ngân sách năm 2021 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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Hình 9: Mức độ đầy đủ các khoản mục thu trong Dự toán ngân sách năm 2021 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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Chỉ có 1 đơn vị công bố tài liệu có thể sử dụng được ngay (dưới định dạng word 
hoặc excel) là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Hình 10), giảm 3 đơn vị so với năm 
2019. Có 5 đơn vị công bố ở định dạng pdf nhưng có thể chuyển đổi sang word/excel gồm 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Uỷ 
ban Dân tộc. 

Hình 10: Định dạng của tài liệu Dự toán ngân sách năm 2021 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 
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được công khai ít nhất. Chỉ có 10 đơn vị công khai Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
3 tháng đầu năm 2020 (tăng 2 đơn vị so với MOBI 2019), 8 đơn vị công khai Báo cáo tình 
hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (giảm 2 đơn vị so với MOBI 2019), 8 đơn 
vị công khai Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (tăng 1 đơn vị 
so với MOBI 2019) và 6 đơn vị công khai Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 
2020 (giảm 2 đơn vị so với MOBI 2019).  

Chỉ có 5 đơn vị công khai đầy đủ cả 4 loại báo cáo tình hình thực hiện là: Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ 
cao Hoà Lạc và Uỷ ban dân tộc.  
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Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước công bố 3 trong số 4 tài liệu báo cáo tình hình 
thực hiện. Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ công bố 2 
trong số 4 tài liệu báo cáo tình hình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại học Quốc 
gia Hồ Chí Minh công bố 1 trong số 4 tài liệu. Các đơn vị còn lại không công bố bất kỳ tài 
liệu nào liên quan đến các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách trong năm tài chính 2020.  

(ii) Về thời điểm công khai  

Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quý 3 tháng đầu năm 2020, trong số 
10 đơn vị có công bố, chỉ có 4 đơn vị công bố đúng thời hạn quy định. Báo cáo 6 tháng 
cũng có 4 trong số 8 đơn vị có công khai công bố đúng thời hạn, báo cáo 9 tháng có 3 trong 
số 8 đơn vị có công khai công bố đúng thời hạn. Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân 
sách đơn vị cả năm 2020, trong số 6 đơn vị có công khai, không có bất kì đơn vị nào công 
bố đúng thời hạn quy định. Như vậy có thể thấy việc thực hiện công bố đúng hạn các tài 
liệu ngân sách còn nhiều bất cập, hầu hết vẫn công bố chậm, quá muộn hoặc không rõ ngày 
công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị.  

(iii) Về mức độ đầy đủ của tài liệu  

MOBI 2020 tiếp tục chấm điểm về tính đầy đủ của các báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách trong năm tài chính 2020 đối với cả 3 mục lớn: (i) chi ngân sách trong nước, 
phản ánh trong Mục B.I Biểu 03 hoặc Mục I Biểu 07, Thông tư 90/2018/TT-BTC; (ii) chi 
ngân sách từ nguồn vốn viện trợ, phản ánh trong Mục B.II Biểu 03 hoặc Mục II Biểu 07, 
Thông tư 90/2018/TT-BTC và (iii) chi từ nguồn vay nợ bên ngoài của đơn vị, phản ánh 
trong Mục B.III Biểu 03 hoặc Mục I Biểu 07, Thông tư 90/2018/TT-BTC. Cụ thể như sau:  

• Đối với tình hình chi ngân sách từ nguồn ngân sách trong nước của đơn vị: Uỷ ban Dân 
tộc là đơn vị duy nhất  phản ánh đầy đủ 10 khoản chi từ nguồn ngân sách trong nước, 
đối với các báo cáo tình hình thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2020 và cả 
năm 2020. Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị phản ánh đầy đủ 10 khoản chi từ nguồn 
ngân sách trong nước, đối với các báo cáo tình hình thực hiện 3 tháng và 6 tháng. Ngoài 
ra, Bộ Tài chính là đơn vị phản ánh đầy đủ 10 khoản chi từ nguồn ngân sách trong nước, 
đối với các báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng và cả năm 2020. 

• Đối với tình hình chi ngân sách từ nguồn vốn viện trợ của đơn vị: Bộ Tài chính là đơn 
vị duy nhất phản ánh đầy đủ 10 mục trong danh mục chi tiết các khoản chi ngân sách 
nhà nước từ nguồn vốn viện trợ theo quy định đối với các báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách đơn vị 9 tháng và cả năm 2020 (báo cáo 3 tháng và 6 tháng không phản ánh 
chi tiết khoản mục này). Một số đơn vị có phản ánh khoản mục chi từ nguồn vốn viện 
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trợ nhưng không đầy đủ 10 mục chi tiết như Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị còn lại không phản ánh khoản 
mục này trong các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách hoặc không công bố các báo 
cáo này.  

• Đối với tình hình chi từ nguồn vay nợ bên ngoài của đơn vị: Bộ Tài chính là đơn vị duy 
nhất phản ánh đầy đủ 10 mục trong danh mục chi tiết các khoản chi ngân sách nhà nước 
từ nguồn vốn vay nợ bên ngoài theo quy định đối với các báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách đơn vị 9 tháng và cả năm 2020 (báo cáo 3 tháng và 6 tháng không phản ánh 
chi tiết khoản mục này). Kiểm toán Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
có phản ánh khoản mục này trong các báo cáo 3 tháng và 6 tháng nhưng không đầy đủ 
chi tiết 10 mục theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phản ánh nhưng không chi 
tiết trong báo cáo 9 tháng của đơn vị, tương tự như vậy đối với Kiểm toán Nhà nước. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành chấm điểm tính đầy đủ của các báo cáo tình 
hình thực hiện ngân sách trong năm tài chính 2020 thông qua việc phản ánh đầy đủ toàn 
bộ các nội dung về số thu, chi, nộp ngân sách gồm phí, lệ phí theo quy định tại Mục A Biểu 
03-TT90/2018/TT-BTC. Kết quả cho thấy đối với báo cáo tình hình thực hiện 3 tháng đầu 
năm 2020, có 4 đơn vị phản ánh đầy đủ theo quy định, báo cáo 6 tháng và 9 tháng có 3 đơn 
vị và báo cáo cả năm 2020 có 2 đơn vị phản ánh đầy đủ nội dung theo quy định. Đối với 
sáu đơn vị được NSNN hỗ trợ, không có đơn vị nào phản ánh các nội dung thu khác từ hội 
phí và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
trong năm tài chính 2020.  

(iv) Về định dạng của tài liệu 

 Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 3 tháng của đơn vị, chỉ có 3 trong số 
10 đơn vị có công khai tài liệu này công bố dưới dạng file excel thuận tiện cho việc tiếp 
cận và sử dụng là Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Báo cáo 6 tháng có 2 trong số 8 đơn vị 
có công khai công bố dưới định dạng excel là Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Hàn 
lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng là đơn vị duy nhất 
công bố báo cáo 9 tháng và cả năm 2020 dưới định dạng excel.  

2.3. Quyết toán ngân sách năm 2019 

(i) Về mức độ công khai tài liệu ngân sách 

Có 16 đơn vị công bố thông tin về Quyết toán ngân sách năm 2019, chiếm tỉ lệ 
36,36% trong tổng số 44 đơn vị. Con số này giảm 1 đơn vị so với kết quả khảo sát MOBI 
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2019 về việc công khai Quyết toán 2018. Trong số 16 đơn vị có công khai quyết toán năm 
2019, có 14 đơn vị dự toán và 2 đơn vị được NSNN hỗ trợ.   

Điểm số quy đổi tối đa (theo thang điểm 100) đối với Quyết toán NSNN năm 2019 
là 25,58 điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dẫn đầu trong số 16 cơ quan, tổ chức có 
công bố công khai tài liệu về Quyết toán NSNN năm 2019 với 24,79 điểm, xấp xỉ với điểm 
số tối đa. Xếp thứ hai là Bộ Tài chính với 23,63 điểm và ở vị trí thứ ba là Bộ Nội vụ với 
19,74 điểm. Các đơn vị không có tên trong bảng xếp hạng là những đơn vị không công bố 
công khai Quyết toán NSNN năm 2019 (xem Hình 11). 

Hình 11: Xếp hạng về công khai Quyết toán ngân sách 2019 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 

(ii) Về thời điểm công khai

Nếu như trong khảo sát MOBI năm 2019 chỉ có 1 đơn vị duy nhất trong tổng số 17 
đơn vị công khai đúng thời hạn đối với báo cáo Quyết toán năm 2018 thì trong khảo sát 
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MOBI năm 2020, đối với tài liệu Quyết toán năm 2019 đã có 9 trong tổng số 16 đơn vị có 
công khai công bố đúng thời hạn theo quy định. Ngoài ra, còn có 3 đơn vị công khai chậm 
hơn 15 ngày và 4 đơn vị công khai chậm hơn 30 ngày theo quy định (xem Hình 12). 

Hình 12: Thời điểm công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 

Nguồn: Kết quả khảo sát MOBI 2020 

(iii) Về mức độ đầy đủ của tài liệu

MOBI 2020 chấm điểm đầy đủ của tài liệu Quyết toán ngân sách đối với cả 3 mục 
lớn: (i) chi ngân sách trong nước, phản ánh trong Mục B.I Biểu 04 hoặc Mục I Biểu 08, 
Thông tư 90/2018/TT-BTC; (ii) chi ngân sách từ nguồn vốn viện trợ, phản ánh trong Mục 
B.II Biểu 04 hoặc Mục II Biểu 08, Thông tư 90/2018/TT-BTC và (iii) chi nguồn vay nợ
bên ngoài của đơn vị, phản ánh trong Mục B.III Biểu 04 hoặc Mục III Biểu 08, Thông tư
90/2018/ TT-BTC. Cụ thể như sau:

• Đối với quyết toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách trong nước của đơn vị: Có 14 trên
tổng số 16 đơn vị phản ánh đầy đủ 10 khoản chi từ nguồn ngân sách trong nước, bao
gồm: Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam, Kiểm
toán Nhà nước, Bộ Nội vụ và Uỷ ban dân tộc. Hai đơn vị có công bố Quyết toán nhưng
không đầy đủ 10 khoản mục chi tiết từ nguồn NSNN gồm có Bộ Xây dựng và Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
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• Đối với quyết toán chi ngân sách từ nguồn vốn viện trợ của đơn vị: Có 4 đơn vị phản
ánh đầy đủ 10 khoản chi từ nguồn viện trợ bao gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Đài truyền hình Việt Nam. Các đơn vị phản ánh từ 7 đến 9
khoản mục chi trong số 10 khoản mục bao gồm Uỷ ban Dân tộc, Bộ Nội vụ và Trung
ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra cũng còn có 4 đơn vị khác phản ánh
dưới 7 khoản mục chi trong danh mục các khoản chi từ nguồn vốn viện trợ của đơn vị.

• Đối với khoản chi từ nguồn vay nợ bên ngoài của đơn vị: Có 3 đơn vị phản ánh đầy đủ
10 mục trong danh mục chi NSNN từ nguồn vay nợ nước ngoài theo quy định là: Bộ
Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh. Ngoài ra, còn có 4 đơn vị khác phản ánh dưới 7 mục trong số 10 mục của danh
mục chi NSNN từ nguồn vay nợ nước ngoài theo quy định.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tiến hành chấm điểm đầy đủ của Báo cáo Quyết toán 2019 
thông qua việc phản ánh đầy đủ các nội dung thu theo quy định tại Mục A Biểu 04- TT 
90/2018/TT – BTC. Kết quả cho thấy, có 8 đơn vị phản ánh đầy đủ các nội dung thu theo 
quy định bao gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với sáu đơn vị được NSNN hỗ trợ, không có đơn vị 
nào phản ánh các nội dung thu khác của đơn vị gồm hội phí và thu từ đóng góp của các tổ 
chức, cá nhân trong Quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị.  

(iv) Về định dạng của tài liệu

Trong số 16 đơn vị có công khai Quyết toán ngân sách năm 2019, chỉ có 2 đơn vị 
công bố tài liệu dưới định dạng excel đó là Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài 
ra, còn có 5 đơn vị công bố tài liệu dưới định dạng PDF nhưng dễ dàng chuyển đổi để sử 
dụng gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. 9 đơn vị công bố tài liệu dưới dạng file 
ảnh/scan, khó khăn trong việc chuyển đổi để sử dụng gồm: Uỷ ban Dân tộc, Kiểm toán 
Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư pháp, Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.   
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II. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện khảo sát mức độ công khai ngân sách của các Bộ, 
cơ quan Trung ương dựa trên quy định của Luật NSNN năm 2015, Thông tư 61/2017/TT-
BTC, Thông tư 90/2018/TT-BTC, Luật Tiếp cận thông tin. Kết quả khảo sát MOBI 2020 
cho thấy trên 90% các Bộ và cơ quan Trung ương còn công khai ÍT hoặc công khai 
KHÔNG ĐẦY ĐỦ thông tin về ngân sách theo quy định. Kết quả khảo sát MOBI 2020 
cho thấy chưa có sự cải thiện rõ rệt về mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan 
Trung ương so với năm 2019. Điểm số trung bình của MOBI 2020 là 21,64 điểm, tương 
đương với điểm bình quân của năm 2019.   

Về tính sẵn có của các tài liệu ngân sách, kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy các 
Bộ, cơ quan Trung ương công khai chưa đầy đủ các tài liệu ngân sách theo quy định. Có 
27 cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan trong kỳ khảo sát MOBI 2020 công khai ít 
nhất 1 tài liệu ngân sách (chiếm 61,36%), tăng 3 đơn vị so với kỳ khảo sát 2019. Tuy nhiên, 
vẫn còn có tới 17 Bộ, cơ quan Trung ương không công khai bất kỳ một tài liệu nào tại 
thời điểm khảo sát (tương đương với 38,64%). 

Về tính kịp thời của các tài liệu ngân sách, đối với tài liệu Dự toán ngân sách đơn vị 
năm 2021, chỉ có 6 đơn vị trong tổng số 19 đơn vị có công khai tài liệu này công bố đúng 
thời hạn theo quy định. Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1/2020, 
có 4 đơn vị công bố đúng thời hạn. Đối với báo cáo 6 tháng, có 4 đơn vị công bố đúng 
hạn. Đối với tài liệu 9 tháng, có 3 đơn vị công bố đúng hạn. Không có đơn vị nào công 
khai đúng hạn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 2020. Đối với tài liệu về 
Quyết toán ngân sách năm 2019, có 9 trên tổng số 16 đơn vị có công khai thông tin công 
bố đúng thời hạn theo quy định. 

Về tính thuận tiện của các tài liệu ngân sách, kết quả xếp hạng MOBI 2020 cho 
thấy có 32 trên tổng số 44 đơn vị có điểm về tính thuận tiện (tương đương với 72,72%), 
tăng 5 đơn vị so với MOBI 2019. Với điểm số quy đổi tối đa cho tính thuận tiện là 13,95 
điểm. Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu với điểm xếp hạng 9,3 và không có đơn vị 
nào đạt điểm tối đa. 
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Về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách, kết quả khảo sát cho thấy, các tài liệu được 
công khai bởi các Bộ, cơ quan Trung ương thường thiếu báo cáo thuyết minh hoặc không 
đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư 90/2018/TT-BTC. Báo cáo dự toán ngân 
sách năm 2021 có 2 đơn vị kèm theo thuyết minh. Báo cáo 3 tháng và 6 tháng có 3 đơn vị 
công khai kèm thuyết minh. Báo cáo 9 tháng và báo cáo cả năm 2020 có 2 đơn vị công bố 
thuyết minh và Báo cáo Quyết toán 2019 có 4 đơn vị công khai kèm thuyết minh.  

Về tính liên tục của các tài liệu ngân sách, tính liên tục được chấm dựa trên việc đơn 
vị có công khai liên tục trong các năm 2019, 2020 và 2021. Đối với tài liệu Quyết toán, 
tính liên tục được chấm dựa trên việc công khai các tài liệu Quyết toán năm 2017, 2018 và 
2019. Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy Bộ Nội vụ và Uỷ ban Dân tộc là hai trong 
tổng số 44 đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính liên tục của hai loại tài liệu được 
công khai.  

Mặc dù trong báo cáo MOBI 2019, nhóm nghiên cứu đã đưa ra rất nhiều các khuyến 
nghị để có thể cải thiện tình hình công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương. 
Tuy nhiên vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt từ phía các cơ quan chức năng. Do đó, từ kết quả 
khảo sát MOBI 2020 và hạn chế còn tồn tại, nhóm nghiên cứu tiếp tục đưa các khuyến nghị 
sau đây:   

Khuyến nghị đối với Bộ, cơ quan Trung ương 

Các Bộ, cơ quan Trung ương cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về công khai tài 
liệu về ngân sách. Cụ thể, các đơn vị cần đảm bảo mức độ sẵn có, kịp thời, thuận tiện, đầy 
đủ của các tài liệu ngân sách bằng các biện pháp sau:  

Thứ nhất, công khai kịp thời các loại tài liệu ngân sách trong chuyên mục công khai 
ngân sách trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan Trung ương như quy định tại 
Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC.  

Thứ hai, các tài liệu ngân sách cần công khai đầy đủ nội dung, tối thiểu theo đúng 
bảng biểu như quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC.  

Thứ ba, các tài liệu ngân sách có số liệu sử dụng định dạng thân thiện với người sử 
dụng (như word, excel v.v… ). 

Thứ tư, các tài liệu ngân sách được công khai kèm theo quyết định công bố công 
khai thông tin của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Quyết định/ Nghị quyết phê duyệt, ban 
hành tài liệu, các bảng biểu phụ lục kèm theo). 
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Khuyến nghị đối với Bộ Tài chính 

Thứ nhất, Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể hơn về thời hạn công khai một số 
loại tài liệu ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương như Dự toán NSNN, Quyết toán 
NSNN và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm theo quy định của Luật NSNN năm 
2015. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, 
thông tin công khai phải được lưu trữ và số hoá trong một thời hạn thích hợp và tài liệu cần 
được công khai cho người dân có thể tiếp cận. Do đó, Bộ Tài chính cần quy định rõ về 
“thời hạn thích hợp” áp dụng cho các tài liệu ngân sách.  

Thứ hai, Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại hướng dẫn về các thông 
tin và định dạng tài liệu cần công khai tại Thông tư 90/2018/TT-BTC. Có hướng dẫn cụ 
thể với từng loại đơn vị dự toán, nhất là các Bộ, cơ quan Trung ương. Ngoài ra, cũng cần 
có hướng dẫn để các đơn vị đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát 
triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện công khai ngân sách theo quy định pháp luật. 
Cần xem xét rà soát điều chỉnh lại hệ thống bảng biểu, tiêu chí được công khai để đảm bảo 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thuận lợi trong việc tổng hợp số liệu công khai 
ngân sách nhà nước.  

Thứ ba, Bộ Tài chính có thể chủ động truyền thông rõ ràng về việc công khai các 
tài liệu thông tin về ngân sách và quá trình xây dựng ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung 
ương để người dân có thể theo dõi thông tin và tham gia trong quá trình ngân sách. Điều 
này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách cấp Trung ương.  

Thứ tư, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách cho các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản như 
quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 của Thông tư 61/2017/TT-BTC để các Bộ, cơ quan 
Trung ương công khai kịp thời các thông tin này.  

Thứ năm, Bộ Tài chính sử dụng kết quả MOBI2020 để thúc đẩy các Bộ, Cơ quan 
Trung ương thực hiện công khai ngân sách như kinh nghiệm của Bộ trong quá trình sử 
dụng kết quả POBI để thúc đẩy các tỉnh, thành phố công khai ngân sách theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước 2015. 

Khuyến nghị đối với Quốc hội 

Thứ nhất, Quốc hội có thể cân nhắc bổ sung nội dung giám sát tình hình thực hiện 
công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương vào chương trình hoạt động giám sát 
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hàng năm của Uỷ ban TCNS của Quốc hội, bao gồm cả giám sát thường xuyên và giám sát 
chuyên đề.  

Thứ hai, Quốc hội có thể xem xét hoạt động công khai NSNN của các Bộ, cơ quan 
Trung ương như một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của Bộ, cơ quan Trung ương. 
Mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương là một trong những tiêu chí 
để phân bổ ngân sách.  

Thứ ba, Luật NSNN năm 2015 chưa quy định chế tài xử lý khi các đơn vị sử dụng 
ngân sách không thực hiện công khai ngân sách như quy định tại Điều 15 của Luật. Do 
vậy, Quốc hội cần xem xét bổ sung chế tài xử lý các vi phạm về thực hiện công khai ngân 
sách theo quy định của pháp luật.  

Khuyến nghị đối với Kiểm toán Nhà nước 

Kiểm toán việc tuân thủ các quy định hiện hành về công khai, minh bạch ngân sách 
của các đơn vị được kiểm toán là nội dung nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước theo quy định 
tại điểm b, khoản 1 Điều 32 của Luật Kiểm toán Nhà nước và Chuẩn mực Kiểm toán Nhà 
nước số 400 (CMKTNN 400) về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ. Do vậy, 
khuyến nghị Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung công khai minh bạch về tài liệu ngân sách 
của các Bộ, cơ quan Trung ương vào nội dung kiểm toán tuân thủ. 

Khuyến nghị đối với Chính phủ 

Chính phủ cần thúc đẩy các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện công khai ngân sách 
theo quy định của pháp luật và ban hành chế tài xử lý các đơn vị không thực hiện công khai 
NSNN. Chính phủ cần áp dụng biện pháp đánh giá tình hình thi hành pháp luật về công 
khai ngân sách và báo cáo với Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy 
định pháp luật. 



Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) ra đời với mục đích tìm kiếm, thử nghiệm 
và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp hiệu quả hướng tới công khai minh bạch, trách 
nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quy trình ngân sách nhà nước tại 
Việt Nam, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực để đảm bảo công bằng cho mọi 
người và sự phát triển chung của đất nước.

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) là khảo sát 
đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh, do Liên minh Minh bạch 
Ngân sách (BTAP) chủ trì, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện. Kết quả khảo sát là  là công cụ giúp các Bộ, 
cơ quan Trung ương có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch 
trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015. MOBI giúp tăng niềm 
tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các Bộ và cơ 
quan Trung ương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân 
sách.
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	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	THANK YOU�Q&A
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