
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 3: 529 - 537      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

529 

MéT Sè VÊN §Ò Lý LUËN Vμ THùC TIÔN VÒ TμI CHÝNH C¤NG CÊP C¥ Së 
Vμ §ãNG GãP CñA D¢N TRONG TμI CHÝNH C¤NG CÊP C¥ Së 

Some Theorical and Practical Isues on and People’s Contribution in 
Public Finance at Grassroot Level 

Kim Thị Dung 

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
Địa chỉ email tác giả liên hệ: kimthidung.hua@gmail.com 
Ngày gửi đăng: 2.04.2010; ngày chấp nhận 18.04.2010 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và sự 

đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở. Sau khi phân tích khái niệm, cấu trúc và vai trò của 
tài chính công cấp cơ sở, nghiên cứu thảo luận bản chất, đặc điểm của các khoản đóng góp của dân 
trong tài chính công cấp cơ sở. Các khoản đóng góp này là biểu hiện của giá các hàng hóa công và 
dịch vụ công mà hộ hay cá nhân phải chi trả cho việc sử dụng các hàng hóa công và dịch vụ công đó 
và là bộ phận quan trọng của tài chính công cấp cơ sở. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra các bài học 
kinh nghiệm của các nước trong huy động và quản lý các khoản đóng góp của dân trong tài chính 
công cấp cơ sở bao gồm: tăng cường phân cấp, khuyến khích tạo nguồn thu theo luật định, trực tiếp 
phục vụ lợi ích cộng đồng; tự nguyện, phát huy cao độ sự tham gia của dân trong quản lý quỹ công; 
giảm dần các khoản đóng góp và thuế ở khu vực nông thôn. 

Từ khóa: Sự đóng góp của dân, tài chính công cấp cơ sở. 

SUMMARY 

This paper discusses theoretical and practical issues on grass root public finance and people’s 
contribution to grass root public finance. After discussing concepts, characteristics, elements and roles 
of grass root public finance, the paper points out natures and characteristics of people’s contribution in 
grass root public finance. These contributions imply prices of public goods and services that people pay 
for and are necessary for grass root public finance. The paper also draws lessons learned from different 
countries on mobilizing and managing people’s contribution to public finance such as: decentralization,, 
direct serve to local communities; volunteer, enhancing people participation in managing public funds; 
reducing local contribution and tax in rural areas. 

Key words: Grass root public finance, people’s contribution.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

Sau h¬n 20 n¨m ®æi míi, ChÝnh phñ ®· 
gi¶m m¹nh bao cÊp. C¸c c¬ chÕ thÞ tr−êng 
hãa vμ x· héi ho¸ ®· ®−îc h×nh thμnh vμ 
ngμy cμng më réng ®Ó thu hót ngμy cμng 
nhiÒu nguån lùc cña x· héi vμo ®Çu t− vμ 

ph¸t triÓn kinh tÕ. Theo quan ®iÓm cña kinh 
tÕ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ - x· héi ®−îc chia 
thμnh hai khu vùc: khu vùc kinh tÕ c«ng vμ 
khu vùc kinh tÕ t− nh©n. Khu vùc kinh tÕ 
c«ng lμ nÒn t¶ng, t¹o ®μ cho khu vùc kinh tÕ 
t− nh©n ph¸t triÓn. Khu vùc kinh tÕ t− nh©n 
lμ nguån chñ lùc ®Ó t¹o ra cña c¶i x· héi, 
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quyÕt ®Þnh møc t¨ng tr−ëng GDP cña x· héi. 
Nguån lùc c¬ b¶n ®Ó cho khu vùc kinh tÕ 
c«ng ph¸t triÓn lμ tμi chÝnh c«ng. HiÖn nay 
ChÝnh phñ ngμy cμng ph©n cÊp, trao quyÒn 
cho c¬ së, t¨ng c−êng sù tham gia cña ng−êi 
d©n vμo qu¸ tr×nh h×nh thμnh, qu¶n lý vμ sö 
dông tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së.  Xu h−íng ®æi 
míi hiÖn nay trong tμi chÝnh c«ng lμ gi¶m 
m¹nh bao cÊp tõ chÝnh quyÒn trung −¬ng, 
t¨ng c−êng vμ ph¸t huy néi lùc ë c¬ së, t¨ng 
c−êng sù ®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh 
c«ng, x©y dùng tÝnh tù lËp vμ bÒn v÷ng cho 
tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së. ChÝnh s¸ch huy 
®éng søc d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 
d−íi nhiÒu h×nh thøc ®· ®¹t ®−îc nh÷ng 
thμnh tùu ®¸ng kÓ trong ph¸t triÓn kinh tÕ 
x· héi. Tuy nhiªn, mét sè ®Þa ph−¬ng cßn 
n«n nãng, huy ®éng qu¸ møc so víi thu nhËp 
cña d©n, v« t×nh t¹o thμnh g¸nh nÆng cho 
ng−êi d©n trong ®iÒu kiÖn thu nhËp cßn 
thÊp, ®êi sèng khã kh¨n. Nh»m kh¾c phôc 
t×nh tr¹ng ®ã, ChÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ sè 
24/2007/CT-TTg ngμy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 
b·i bá nh÷ng kho¶n ®ãng gãp kh«ng ®óng 
quy ®Þnh hoÆc kh«ng ®óng víi tinh thÇn tù 
nguyÖn cña nh©n d©n. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng 
thu chi trμn lan vÉn cßn tån t¹i ë mét sè 
vïng n«ng th«n, g©y ra nhiÒu khã kh¨n vμ 
t¹o nªn sù bÊt b×nh cña ng−êi d©n. Tr−íc 
t×nh tr¹ng trªn, lμm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn 
vμ thùc tiÔn cña tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së vμ 
c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh 
c«ng lμ viÖc lμm cÇn thiÕt. 

Môc tiªu c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò nμy lμ 
gãp phÇn hÖ thèng hãa vÊn ®Ò lý luËn vμ 
thùc tiÔn cña tμi chÝnh c«ng, tμi chÝnh c«ng 
cÊp c¬ së, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n vμo 
tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

Ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin, d÷ 
liÖu: Nghiªn cøu nμy lμ nghiªn cøu tæng 
quan, nªn c¸c th«ng tin tr×nh bμy trong bμi 
viÕt chñ yÕu lμ nh÷ng th«ng tin, d÷ liÖu thø 
cÊp ®−îc thu thËp trªn c¸c tμi liÖu ®· c«ng 

bè, c¸c Ên phÈm, c¸c trang web cña c¸c tæ 
chøc liªn quan.  

Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn: Ph−¬ng ph¸p tiÕp 
cËn dïng trong chuyªn ®Ò nμy lμ ph−¬ng 
ph¸p tiÕp cËn kinh tÕ thÞ tr−êng víi hai khu 
vùc kinh tÕ vμ tiÕp cËn hÖ thèng trong ph©n 
tÝch. Theo ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn nμy, nÒn 
kinh tÕ ®−îc chia thμnh hai khu vùc kinh tÕ: 
kinh tÕ c«ng vμ kinh tÕ t−. Sù ph¸t triÓn cña 
khu vùc kinh tÕ c«ng lμm nÒn t¶ng cho sù 
ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t−. Do ®ã, tμi 
chÝnh c«ng vμ tμi chÝnh t− cã mçi quan hÖ 
kh¨ng khÝt víi nhau vμ lμ bé phËn thèng 
nhÊt trong thùc thÓ hÖ thèng tμi chÝnh cña 
nÒn kinhtÕ x· héi. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. Kh¸i qu¸t vÒ tμi chÝnh c«ng  

Cho ®Õn nay, cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm 
kh¸c nhau vÒ tμi chÝnh c«ng do xuÊt ph¸t tõ 
nhiÒu c¸ch tiÕp cËn (UNDP, DFID, UNCDF, 
2008). Cã quan ®iÓm cho r»ng “Tμi chÝnh 
c«ng lμ mét bé phËn cña tμi chÝnh nãi chung 
vμ cña tμi chÝnh nhμ n−íc nãi riªng” (Bé Tμi 
chÝnh, 2000). Tμi chÝnh nhμ n−íc bao qu¸t 
réng h¬n tμi chÝnh c«ng, nã bao gåm toμn bé 
nh÷ng quan hÖ tμi chÝnh cña nhμ n−íc, 
thuéc së h÷u nhμ n−íc vμ do nhμ n−íc lμm 
chñ, ®iÒu hμnh. L¹i cã quan ®iÓm cho r»ng, 
ph¹m vi tμi chÝnh c«ng réng h¬n ph¹m vi tμi 
chÝnh nhμ n−íc, nã bao trïm tμi chÝnh nhμ 
n−íc vμ ®−a ra ý t−ëng ®ång nhÊt tμi chÝnh 
c«ng víi tμi chÝnh quèc gia, cã nghÜa lμ tμi 
chÝnh c«ng ®ång nghÜa víi tμi chÝnh nhμ 
n−íc, nh÷ng g× thuéc së h÷u nhμ n−íc lμ tμi 
chÝnh c«ng, ngay c¶ c¸c doanh nghiÖp nhμ 
nøíc còng thuéc tμi chÝnh c«ng (NguyÔn 
C«ng NghiÖp, 2000). Tuy nhiªn, c¸c quan 
®iÓm chØ tÝnh ®Õn c¸c nguån tμi chÝnh thuéc 
së h÷u cña nhμ n−íc, cña quèc gia, bá qua 
c¸c nguån tμi chÝnh cña céng ®ång vμ c¸c tæ 
chøc x· héi, phôc vô lîi Ých cña céng ®ång. 
C¸c quan ®iÓm nμy kh«ng tiÕp cËn nÒn kinh 
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tÕ thÞ tr−êng theo hai khu vùc kinh tÕ. Theo 
quan ®iÓm tiÕp cËn hai khu vùc kinh tÕ, nÒn 
kinh tÕ ®−îc chia thμnh khu vùc kinh tÕ 
c«ng vμ khu vùc kinh tÕ t− nh©n. Kinh tÕ 
c«ng ®−îc hiÓu ë nhiÒu cÊp ®é tõ cÊp quèc 
gia, cÊp tØnh, huyÖn, x·, th«n, b¶n. Trªn 
quan ®iÓm nμy, tuú theo môc ®Ých sö dông 
nguån tμi chÝnh mμ ph©n biÖt tμi chÝnh c«ng 
víi tμi chÝnh t−. Tμi chÝnh c«ng phôc vô cho 
môc ®Ých chung cña quèc gia, céng ®ång, tæ 
chøc kinh tÕ thuéc së h÷u c«ng céng, tæ chøc 
x· héi, kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn. Theo 
®ã, thuéc vÒ tμi chÝnh c«ng gåm cã ng©n s¸ch 
nhμ n−íc c¸c cÊp, c¸c quü tμi chÝnh ngoμi 
ng©n s¸ch cña nhμ n−íc, c¸c quü cña c¸c tæ 
chøc x· héi vμ tμi chÝnh c¸c doanh nghiÖp 
c«ng. Tμi chÝnh t− lμ tμi chÝnh phôc vô cho 
c¸c môc ®Ých kinh tÕ t− nh©n, hé gia ®×nh, 
g¾n liÒn víi môc ®Ých lîi nhuËn. Theo ®ã, 
thuéc vÒ tμi chÝnh t− gåm cã tμi chÝnh cña c− 
d©n, tμi chÝnh doanh nghiÖp (D−¬ng ThÞ 
B×nh Minh, 2004).  

Tõ c¸c th¶o luËn trªn, quan ®iÓm vÒ tμi 
chÝnh c«ng sau ®©y ®−îc sö dông réng r·i: 
Tμi chÝnh c«ng lμ tμi chÝnh cña nhμ n−íc 
(trung −¬ng), c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng, c¸c ®¬n vÞ hμnh chÝnh, ®¬n vÞ sù 
nghiÖp ë trung −¬ng vμ ®Þa ph−¬ng. Tμi 
chÝnh c«ng ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ kinh tÕ - 
tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thμnh 
vμ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ tËp trung cña c¸c 
"chñ thÓ c«ng" - kh¸c biÖt víi tμi chÝnh cña 
c¸c chñ thÓ lμ c¸ nh©n, hé gia ®×nh hoÆc 
doanh nghiÖp - Tμi chÝnh c«ng phôc vô c¸c 
ho¹t ®éng v× lîi Ých céng ®ång vμ chÞu sù 
®iÒu chØnh cña hÖ thèng "luËt c«ng". Ho¹t 
®éng tμi chÝnh c«ng lμ ho¹t ®éng t¹o lËp vμ 
sö dông c¸c quü tiÒn tÖ g¾n víi c¸c chñ thÓ 
c«ng mμ trong ®ã ng©n s¸ch nhμ n−íc lμ bé 
phËn cÊu thμnh quan träng nhÊt (UNDP, 
DFID, UNCDF, 2008). 

Tμi chÝnh c«ng cã mét vai trß hÕt søc 
quan träng ®èi víi nhμ n−íc trong viÖc chi 
phèi vμ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· 
héi. Tμi chÝnh c«ng ®¶m b¶o nguån lùc duy 
tr× sù tån t¹i vμ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhμ 

n−íc, lμ c«ng cô cña nhμ n−íc t¸c ®éng vμo 
nÒn kinh tÕ x· héi mét c¸ch phï hîp víi c¸c 
quy luËt kh¸ch quan, lμ c«ng cô ®Ó nhμ n−íc 
®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, bæ khuyÕt cho c¸c 
khuyÕt tËt thÞ tr−êng, gãp phÇn b¶o vÖ m«i 
tr−êng.  

3.2. Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 

3.2.1. Kh¸i niÖm tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 

Theo cÊp qu¶n lý cña nhμ n−íc, tμi chÝnh 
c«ng ®−îc h×nh thμnh ë c¸c cÊp tõ trung −¬ng 
®Õn cÊp tØnh, huyÖn, x·. V× vËy, tμi chÝnh 
c«ng cßn ®−îc chia thμnh hai nhãm lín: tμi 
chÝnh c«ng cÊp c¬ së vμ tμi chÝnh c«ng cÊp 
trªn cÊp c¬ së. Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së lμ hÖ 
thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ - tμi chÝnh ph¸t 
sinh trong qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vμ sö 
dông quü tiÒn tÖ cña chÝnh quyÒn nhμ n−íc 
cÊp c¬ së (cÊp x·, ph−êng, thÞ trÊn) nh»m 
phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña 
nhμ n−íc ë cÊp c¬ së trong khu«n khæ ®· ®−îc 
ph©n c«ng vμ ph©n cÊp qu¶n lý. Tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së cã ¶nh h−ëng vμ ph¹m vi 
th−êng hÑp h¬n so víi tμi chÝnh c«ng ë c¸c cÊp 
huyÖn, tØnh vμ trung −¬ng.  

3.2.2. CÊu tróc vμ vai trß cña tμi chÝnh c«ng 
           cÊp c¬ së 

Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së bao gåm: 1) 
Ng©n s¸ch x·, ph−êng, thÞ trÊn. §©y lμ mét 
lo¹i quü tiÒn tÖ cña c¬ quan chÝnh quyÒn nhμ 
n−íc cÊp x·. Ho¹t ®éng cña quü nμy thÓ hiÖn 
trªn hai ph−¬ng diÖn: huy ®éng nguån thu 
vμo quü (thu ng©n s¸ch) vμ ph©n phèi, sö 
dông c¸c kho¶n vèn quü ®ã; 2) C¸c ho¹t ®éng 
tμi chÝnh kh¸c cña x·, ph−êng, thÞ trÊn theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao gåm: a) C¸c quü 
c«ng chuyªn dïng cña x·, ph−êng, thÞ trÊn; 
b) Tμi chÝnh c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cña x·, 
ph−êng, thÞ trÊn; c) C¸c ho¹t ®éng tμi chÝnh 
kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (c¸c lo¹i 
phÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n theo 
ph¸p luËt). 

Bªn c¹nh vai trß chung cña tμi chÝnh 
c«ng, tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së cßn cã c¸c vai 
trß sau: 1) §¶m b¶o cho chÝnh quyÒn nhμ 
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n−íc cÊp c¬ së ho¹t ®éng v÷ng m¹nh; 2) Gãp 
phÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån thu t¹i c¬ 
së theo luËt ®Þnh; 3) Lμ c«ng cô quan träng 
®Ó chÝnh quyÒn qu¶n lý toμn diÖn c¸c ho¹t 
®éng kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi t¹i ®Þa ph−¬ng; 
4) ThÓ hiÖn sù ®Çu t−  c«ng cña nhμ n−íc ë 
c¬ së, gãp phÇn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi;  
5) Ph¸t huy sù tù lùc cña céng ®ång, gi¶m 
bít g¸nh nÆng tμi chÝnh cña c¬ quan chÝnh 
quyÒn cÊp huyÖn, tØnh vμ trung −¬ng. 

3.3. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n trong 
       tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 

3.3.1. Kh¸i niÖm vÒ c¸c kho¶n ®ãng gãp 

Bªn c¹nh c¸c nguån thu tõ ng©n s¸ch 
nhμ n−íc ph©n bæ, c¸c kho¶n thuÕ th× mét 
phÇn quan träng cña tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 
lμ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n. C¸c kho¶n 
®ãng gãp lμ nh÷ng kho¶n ®−îc trÝch tõ thu 
nhËp cña ng−êi d©n d−íi d¹ng vËt chÊt, tiÒn 
vμ ngμy c«ng lao ®éng theo ph−¬ng thøc b¾t 
buéc hay tù nguyÖn ®ãng gãp cho c¸c tæ chøc, 
®¬n vÞ mμ c¸ nh©n ®ã, hay hé ®ã cã quan hÖ. 
VÒ b¶n chÊt kinh tÕ, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së lμ gi¸ c¸c 
hμng hãa c«ng vμ dÞch vô c«ng mμ hé hay c¸ 
nh©n ph¶i chi tr¶ cho viÖc sö dông c¸c hμng 
hãa c«ng vμ dÞch vô c«ng ®ã. Do ®ã, c¸c 
kho¶n ®ãng gãp nμy lμ tÊt yÕu trong céng 
®ång vμ lμ bé phËn quan träng cña tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n 
cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ tíi tμi chÝnh c«ng cÊp 
c¬ së. §iÒu nμy v« cïng quan träng víi c¸c 
®Þa ph−¬ng cßn nghÌo, nguån thu chñ yÕu 
dùa vμo n«ng nghiÖp. Víi c¸c c¸c ®Þa ph−¬ng 
nμy, nguån thu chñ yÕu cña tμi chÝnh c«ng 
cÊp c¬ së lμ kho¶n ®ãng  gãp cña d©n.  

Th«ng th−êng, x· héi cμng ph¸t triÓn th× 
phóc lîi x· héi cμng cao, c«ng t¸c qu¶n lý tμi 
chÝnh c«ng sÏ minh b¹ch vμ hiÖu qu¶ h¬n. 
Trong bèi c¶nh ®ã, sÏ cã mét sè c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ 
së sÏ gi¶m xuèng nh− tr−êng hîp c¸c kho¶n 
®ãng gãp tr¸i víi luËt ®Þnh, hoÆc ®· ®óng víi 
luËt ®Þnh nh−ng nhμ n−íc cã kh¶ n¨ng tμi 
chÝnh chi tr¶ thay. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i 

tÊt c¶ c¸c kho¶n vμ møc ®é ®ãng gãp ®Òu 
gi¶m khi x· héi ph¸t triÓn. VÒ b¶n chÊt, c¸c 
kho¶n ®ãng  gãp, nhÊt lμ c¸c kho¶n ®ãng gãp 
cã tÝnh tù nguyÖn lμ gi¸ c¶ cña hμng hãa hay 
dÞch vô c«ng mμ ng−êi d©n hay hé d©n ®· 
mua cho viÖc sö dông hμng hãa hay dÞch vô 
®ã. Do ®ã, sè l−îng c¸c kho¶n ®ãng  gãp, quy 
m« ®ãng gãp cña mçi kho¶n tïy thuéc nhiÒu 
vμo b¶n chÊt, møc ®é ph¸t triÓn cña céng 
®ång. X· héi cμng ph¸t triÓn, c¸c kho¶n ®ãng 
gãp, nhÊt lμ ®ãng gãp tù nguyÖn cho h−ëng 
thô c¸c hμng hãa dÞch vô c«ng sÏ cμng nhiÒu. 
Tuy nhiªn, còng cã nh÷ng tr−êng hîp, mét 
vμi n¬i, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®· l¹m 
dông vÒ quyÒn lùc, thu qu¸ nhiÒu kho¶n 
®ãng gãp kh«ng ®óng luËt ®Þnh hay kh«ng 
®−îc sù chÊp thuËn vμ tù nguyÖn cña ng−êi 
d©n. §iÒu nμy ®· t¹o ra sù bÊt b×nh trong 
céng ®ång vμ cÊp c¬ së. 

3.3.2. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n ®ãng gãp 

C¸c kho¶n ®ãng gãp ®−îc ph©n chia 
thμnh kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc vμ ®ãng gãp 
tù nguyÖn. Kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt 
b¾t buéc lμ nh÷ng kho¶n mμ ng−êi d©n ph¶i 
®ãng gãp theo v¨n b¶n ph¸p quy cña ChÝnh 
phñ, c¸c th«ng t− h−íng dÉn cña c¸c bé, 
ngμnh vμ c¸c c¬ quan ban ngμnh cã liªn 
quan. C¸c kho¶n nμy bao gåm c¸c kho¶n 
thuÕ, phÝ, lÖ phÝ,... theo quy ®Þnh cña Nhμ 
n−íc vμ Héi ®ång nh©n d©n c¸c tØnh, thμnh 
phè. §©y lμ c¸c kho¶n thu cã tÝnh chÊt nh− 
mét lo¹i thuÕ mμ bÊt kÓ ng−êi d©n nμo còng 
ph¶i nép. C¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh 
chÊt tù nguyÖn lμ nh÷ng kho¶n mμ hé d©n tù 
nguyÖn ®ãng gãp theo quy chÕ d©n chñ do 
x·, th«n, b¶n ®Ò xuÊt vμ ®−îc Héi ®ång nh©n 
d©n x· quyÕt ®Þnh, gåm c¸c quü phßng chèng 
b·o lò, quü x©y dùng tr−êng häc, quü x©y 
dùng giao th«ng n«ng th«n, quü t×nh nghÜa, 
quü vÖ sinh th«n b¶n... Nh÷ng kho¶n ®ãng 
gãp vμo tμi chÝnh c«ng cÊp x· lμ nh÷ng 
kho¶n ®ãng gãp ®−îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp 
x· cho phÐp thu vμ ®−îc theo dâi ghi thu – 
ghi chi, ®©y lμ mét trong nh÷ng kho¶n thu 
n»m trong ng©n s¸ch cña ®Þa ph−¬ng.   
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3.3.3. Vai trß cña c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n 

C¸c kho¶n ®ãng  gãp cña d©n cã vai trß 
rÊt quan träng trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ 
së: 1) Lμ nguån thu quan träng cña tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së; 2) Lμ c¨n cø quan träng ®¸nh 
gi¸ ý thøc chÊp hμnh ph¸p luËt, chÝnh s¸ch 
cña Nhμ n−íc cña mçi c«ng d©n, mçi gia 
®×nh; 3) Ph¶n ¸nh sù bÒn v÷ng vÒ tμi chÝnh 
trong ph¸t triÓn céng ®ång; 4) Trong nhiÒu 
tr−êng hîp, gióp cho chÝnh quyÒn cÊp c¬ së 
vμ céng ®ång cã ®iÒu kiÖn vμ øng phã nhanh 
víi c¸c t×nh huèng rñi ro x¶y ra; 5) C¸c kho¶n 
®ãng  gãp cña d©n gióp ng−êi d©n x©y dùng 
®−îc ý thøc sö dông hμng hãa vμ dÞch vô c«ng 
hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vμ bÒn l©u; 6) C¸c kho¶n 
®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ 
së gãp phÇn lμm t¨ng tÝnh céng ®ång. Khi 
ng−êi d©n ®ãng gãp ®Ó x©y dùng mét c«ng 
tr×nh cña céng ®ång th× ®iÒu ®ã lμm t¨ng 
tÝnh së h÷u cña céng ®ång ®èi víi hμng hãa 
c«ng ®ã.    

3.4. Thùc tiÔn huy ®éng vμ qu¶n lý c¸c 
       kho¶n ®ãng gãp cña d©n trong tμi 
       chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë mét sè n−íc 
       vμ ë ViÖt Nam 

3.4.1. Bμi häc kinh nghiÖm ë mét sè n−íc 

§Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp víi 
c«ng t¸c qu¶n lý vμ sö dông c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë 
n−íc ta, nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c 
n−íc vÒ huy ®éng vμ qu¶n lý c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña d©n lμ v« cïng quan träng. Thùc tiÔn 
huy ®éng vμ qu¶n ký c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së cña c¸c 
n−¬c nh− Trung Quèc, Hμn Quèc, Th¸i Lan, 
Philippines, In®«nªxia ®· chØ ra c¸c bμi häc 
kinh nghiÖm sau ®©y: 

a) VÒ huy ®éng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
d©n: C¸c n−íc vËn dông ë c¸c møc kh¸c nhau, 
tïy theo hoμn c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi 
cña mçi n−íc.  

Xu h−íng chung lμ c¸c n−íc gi¶m dÇn 
c¸c lo¹i quü vμ thuÕ ë khu vùc n«ng th«n, t¹o 
ra sù b×nh ®¼ng h¬n gi÷a n«ng th«n vμ thμnh 

thÞ. ë Trung Quèc, viÖc ®ãng gãp cña d©n 
trong c¸c vïng n«ng th«n bÞ l¹m dông, n«ng 
d©n ph¶i ®ãng gãp qu¸ nhiÒu. C¸c kho¶n 
®ãng gãp n¨m 2000 t¨ng 45 lÇn (46,5 tû 
Nh©n d©n tÖ (NDT) so víi n¨m 1990 (8,79 tû 
NDT). Møc phÝ nép b×nh qu©n ng−êi d©n 
n«ng th«n cho ®Þa ph−¬ng lμ 146 NDT, cao 
gÊp 4 lÇn so víi c− d©n thμnh thÞ chØ 37 
NDT/ng−êi. Thu nhËp cña c− d©n n«ng th«n 
(2.936 NDT) b»ng 1/4 so víi c− d©n thμnh 
phè  (9.422 NDT) (Social Science Academic 
Press, China, 2005). Tr−íc t×nh h×nh ®ã,  
NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø 17 cña §¶ng 
Céng s¶n Trung Quèc (10/2007) ®Ò ra nh÷ng 
chñ tr−¬ng vμ gi¶i ph¸p lín sau: 1) C«ng 
nghiÖp ph¶i nu«i n«ng nghiÖp; 2) LÊy thμnh 
thÞ dÉn d¾t n«ng th«n; 3) Thμnh thÞ vμ n«ng 
th«n ph¸t triÓn hμi hoμ; 4) MiÔn gi¶m thuÕ 
vμ c¸c kho¶n ®ãng gãp cho d©n; 5) T¨ng trî 
cÊp trùc tiÕp cho n«ng nghiÖp; 6) Thõa nhËn 
vai trß cña di d©n trong ph¸t triÓn kinh tÕ 
kh«ng chØ cña ®« thÞ mμ cßn c¶ cña n«ng 
th«n; 7) Gi¸o dôc ®μo t¹o cho ng−êi lao ®éng 
di d©n kh«ng chØ lμ gi¶i quyÕt bμi to¸n viÖc 
lμm mμ cßn gióp c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n 
(§ç Kim Chung, 2008).  

ViÖc c¸c n−íc gi¶m dÇn c¸c lo¹i thuÕ vμ 
phÝ, kh«ng cã nghÜa lμ cho kh«ng toμn bé 
c¸c hμng hãa c«ng vμ dÞch vô c«ng. Th¸i 
Lan cã kinh nghiÖm ®au ®ín miÔn thñy lîi 
phÝ trong thêi gian dμi, hiÖn ®ang ph¶i 
®−¬ng ®Çu víi t×nh tr¹ng th©m hôt tμi chÝnh 
vÒ thñy lîi, viÖc sö dông n−íc kÐm hiÖu qu¶ 
vμ l·ng phÝ. 

b) VÒ c¬ chÕ qu¶n lý: PhÇn lín c¸c n−íc 
nh− Th¸i Lan, Philippines, Hμn Quèc ®Òu 
thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý tμi chÝnh c«ng 
cho chÝnh quyÒn cÊp x·, ph−êng. Tuy nhiªn, 
Trung Quèc vÉn thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tμi 
chÝnh cÊp x· trùc tiÕp tõ cÊp huyÖn (viÖc 
qu¶n lý tμi chÝnh cÊp x· chØ mang tÝnh chÊt 
®¹i diÖn, kh«ng trùc tiÕp tiÕn hμnh h¹ch 
to¸n vμ phª chuÈn). Môc tiªu cña viÖc qu¶n 
lý nμy lμ nh»m tr¸nh nh÷ng sai ph¹m trong 
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viÖc thu chi sai chÕ ®é vμ thu chi kh«ng ®óng 
môc ®Ých cña c¸c cÊp qu¶n lý tμi chÝnh cÊp 
x·. MÆc dï vËy, chÝnh quyÒn cÊp huyÖn thùc 
hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý râ rμng theo c¬ chÕ 
chuyªn m«n, tøc c¬ quan qu¶n lý tμi chÝnh 
cÊp huyÖn sÏ ph©n thμnh c¸c quÇy chuyªn 
m«n: quÇy qu¶n lý c¸c kho¶n thu, quÇy thu 
– chi bï trõ, quÇy qu¶n lý ng©n s¸ch gi¸o 
dôc, quÇy qu¶n lý quü b¶o hiÓm, quÇy qu¶n 
lý quü dù ¸n, quÇy qu¶n lý tμi chÝnh th«n 
b¶n vμ quÇy qu¶n lý tiÒn l−¬ng (7 cöa giao 
dÞch). Tuy nhiªn, viÖc lËp dù to¸n sö dông 
c¸c nguån tμi chÝnh cña x· vÉn thuéc bé 
phËn qu¶n lý tμi chÝnh cÊp x· qu¶n lý vμ sö 
dông (Social Science Academic Press, China, 
2005). C¬ quan qu¶n lý tμi chÝnh cÊp huyÖn 
qu¶n lý tËp trung viÖc phª duyÖt dù to¸n 
ng©n s¸ch cÊp x·, qu¶n lý tËp trung c¸c 
nguån thu vμ hÖ thèng tμi kho¶n, ho¸ ®¬n. 

C¸c n−íc nh− Trung Quèc, Th¸i Lan, 
In®«nªxia ®Òu khuyÕn khÝch t¹o nguån thu 
theo luËt ®Þnh. C¸c n−íc ®Òu cã chÝnh s¸ch 
chÝnh quyÒn cÊp c¬ së ®−îc trÝch ®Ó t¹o 
nguån thu cho tμi chinh c«ng cÊp c¬ së tõ 20 
- 25% thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, 40% thuÕ thu 
nhËp c¸ nh©n. 100% thuÕ nhμ ®Êt, thuÕ sö 
dông ®Êt, thuÕ n«ng nghiÖp, thuÕ vËn t¶i, 
thuÕ tμi nguyªn vμ thuÕ thuû ®iÖn nhá. Víi 
c¸c kho¶n thu kh¸c, nÕu tæng thu trong n¨m 
v−ît kÕ ho¹ch ®¹t ra 25% th× ®−îc gi÷ l¹i 
50%, v−ît 25 - 30% th× ®−îc gi÷ l¹i 60%, v−ît 
>30% th× ®−îc gi÷ l¹i 70%. NÕu kh«ng ®¹t 
chØ tiªu kÕ ho¹ch th× tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ mμ 
cã ®−îc nh÷ng sù hç trî kh¸c nhau (Social 
Science Academic Press, China, 2005; 
UNCDF, 2005). 

C¸c n−íc nh− Hμn Quèc, Th¸i Lan ®Òu 
lÊy nguyªn t¾c  tù nguyÖn, ph¸t huy cao ®é 
sù tham gia cña d©n trong huy ®éng, qu¶n 
lý, sö dông vμ h−ëng lîi tõ c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña d©n. Bªn c¹nh c¸c kho¶n thu theo 
luËt ®Þnh, c¸c n−íc khuyÕn khÝch tinh thÇn 
tù nguyÖn cña ng−êi d©n, ph¸t huy cao ®é sù 
tham gia cña hä trong x¸c ®inh nhu cÇu c¶i 

thiÖn cña céng ®ång, x¸c ®Þnh c¸c møc ®ãng 
gãp, qu¶n lý qu¸ tr×nh sö dông c¸c kho¶n 
®ãng gãp, qu¶n lý c¸c thμnh qu¶ c«ng tr×nh 
tõ c¸c nguån lùc mμ hä ®· gãp. 

C¸c n−íc ®Òu khuyÕn khÝch chÝnh quyÒn 
cÊp c¬ së ®−îc dïng tμi chÝnh c«ng trùc tiÕp 
vμo c¸c ho¹t ®éng cña céng ®ång nh− chi 
thñy lîi phÝ, chi gi¸o dôc, chi v¨n ho¸, chi 
thÓ dôc thÓ thao, chi b¶o vÖ m«i tr−êng, chi 
cho c¸c dÞch vô c«ng céng. 

3.4.2. Thùc tiÔn ë ViÖt Nam 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Nhμ n−íc ®· 
cã mét sè quy ®Þnh vÒ huy ®éng c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña d©n, chÝnh s¸ch qu¶n lý vμ sö 
dông c¸c kho¶n ®ãng gãp trong tμi chÝnh c«ng 
cÊp c¬ së. ChÝnh phñ ®· ban hμnh mét sè nghÞ 
®Þnh vÒ huy ®éng vμ qu¶n lý c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 
nh− NghÞ ®Þnh sè 24/N§-CP ngμy 16/4/1999 
vÒ viÖc ban hμnh quy chÕ tæ chøc huy ®éng, 
qu¶n lý vμ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp tù 
nguyÖn cña nh©n d©n ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ 
tÇng cña c¸c x·, thÞ trÊn; NghÞ ®Þnh sè 
79/2003/N§-CP ngμy 07/7/2003 vÒ viÖc quyÕt 
®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−, møc ®ãng gãp x©y 
dùng c¬ së h¹ tÇng vμ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi 
c«ng céng (®iÖn, ®−êng, tr−êng häc, tr¹m y tÕ, 
nghÜa trang, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ 
thao...) do nh©n d©n ë x·, th«n bμn vμ quyÕt 
®Þnh trùc tiÕp. ChØ thÞ sè 24/2007/CT-TTG 
ngμy 01/11/2007 cña Thñ t−íng vÒ t¨ng c−êng 
chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, 
lÖ phÝ, chÝnh s¸ch huy ®éng vμ sö dông c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n. Bé Tμi chÝnh 
®· ban hμnh c¸c th«ng t− h−íng dÉn thùc 
hiÖn c¸c nghÞ ®Þnh nãi trªn. 

Trong thêi gian qua, chÝnh s¸ch huy ®éng 
vμ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n 
®· ®−îc nhiÒu ®Þa ph−¬ng, ®¬n vÞ thùc hiÖn cã 
kÕt qu¶ tÝch cùc, gãp phÇn quan träng vμo 
viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc tμi chÝnh, kh«ng 
nh÷ng ®Çu t− cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng mμ 
cßn gióp nhau xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, khëi dËy 
®−îc søc m¹nh cña céng ®ång víi nh÷ng viÖc 
lμm hÕt søc thiÕt thùc ë ®Þa bμn d©n c−. Tuy 
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nhiªn, trong thùc tÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quy 
®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ vμ huy ®éng c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña nh©n d©n vÉn cßn nh÷ng tån 
t¹i, h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. ChØ thÞ sè 
24/2007/CT-TTg ngμy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng c−êng 
chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ, chÝnh s¸ch huy ®éng 
vμ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n 
®· nªu râ: "... §èi víi c¸c kho¶n huy ®éng 
®ãng gãp tù nguyÖn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ 
tÇng, huy ®éng ®ãng gãp mang tÝnh chÊt x· 
héi, tõ thiÖn, ph¶i thùc hiÖn theo ®óng 
nguyªn t¾c tù nguyÖn. Héi ®ång nh©n d©n, 
Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng ®−îc ra v¨n 
b¶n b¾t buéc ®ãng gãp, kh«ng ®−îc giao chØ 
tiªu huy ®éng cho cÊp d−íi, kh«ng g¾n viÖc 
huy ®éng ®ãng gãp víi viÖc cung cÊp c¸c dÞch 
vô c«ng mμ ng−êi d©n ®−îc h−ëng...". 

Theo b¸o c¸o cña 46 tØnh, thμnh phè, kÕt 
qu¶ ®iÒu tra ë 135 x· vμ 117 hîp t¸c x· n«ng 
nghiÖp, sè l−îng vμ møc thu cña c¸c kho¶n 
®ãng gãp tõ hé n«ng d©n rÊt kh¸c nhau gi÷a 
c¸c ®Þa ph−¬ng, c¸c vïng. B×nh qu©n 1 hé cã 
kho¶ng gÇn 30 kho¶n víi møc ®ãng gãp tõ 
250.000 ®ång ®Õn 800.000 ®ång/n¨m. Trong 
®ã, cã trªn 20 kho¶n ph¶i ®ãng gãp cho x· vμ 
c¸c tæ chøc ®oμn thÓ, víi møc thu tõ 300.000 
®ång ®Õn 500.000 ®ång/hé/n¨m vμ kho¶ng 10 
kho¶n phÝ dÞch vô do hîp t¸c x· thu, víi møc 
thu tõ 200.000 ®ång ®Õn 300.000 
®ång/hé/n¨m (B¶ng 1). 

NÕu thèng kª theo b¸o c¸o cña ®Þa 
ph−¬ng vÒ c¸c kho¶n thu chÝnh thøc vμ lo¹i 
trõ møc t¨ng ®ét xuÊt cña mét sè kho¶n thu 
(so víi ®a sè c¸c ®Þa ph−¬ng trong vïng) th× 
sè l−îng c¸c kho¶n thu vμ møc thu cña c¸c 
vïng dao ®éng tõ 17 ®Õn 28 kho¶n, møc thu 
tõ 25 - 450 ngh×n ®ång (trung du vμ miÒn 
nói phÝa B¾c) ®Õn 500 - 800 ngh×n ®ång (B¾c 
Trung Bé). Trong ®ã, hîp t¸c x· tæ chøc thu 
tíi gÇn mét nöa. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
n«ng d©n vμo tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së hiÖn 
nay ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: 

• C¸c kho¶n ®ãng gãp do c¸c tæ chøc 
®oμn thÓ thu, bao gåm:  

1) C¸c kho¶n ®ãng gãp do c¸c tæ chøc 
quy ®Þnh theo h−íng dÉn cña cÊp trªn hoÆc 
®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së bμn b¹c, thèng nhÊt 
trong c¸c thμnh viªn ®Ó ®¶m b¶o c¸c ho¹t 
®éng cña tæ chøc ®ã  víi møc thu kh«ng lín, 
b×nh qu©n mçi thμnh viªn nép kho¶ng 7.000 
®ång/n¨m; 2) C¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh 
chÊt x· héi nh− Quü ch¨m sãc ng−êi cao 
tuæi, Quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hoÆc Quü v× 
ng−êi nghÌo, Quü b¶o trî trÎ em, Quü 
khuyÕn häc, v.v... víi møc ®ãng gãp b×nh 
qu©n 1 hé kho¶ng 5.000 ®Õn 10.000 
®ång/n¨m. 

• C¸c kho¶n ®ãng gãp do x· thu theo 
nhiÖm vô ®−îc cÊp trªn giao nh− nghÜa vô 
lao ®éng c«ng Ých, Quü an ninh - quèc phßng, 
Quü phßng chèng b·o lôt, x©y dùng tr−êng 
häc, x©y dùng giao th«ng n«ng th«n, v.v... 
HiÖn nay, Quü an ninh - quèc phßng ®−îc 
miÔn thu theo ChØ thÞ sè 24/2007/CT-TTg 
ngμy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Thñ t−íng 
ChÝnh phñ. 

Møc thu: C¸c kho¶n thu cè ®Þnh ®−îc 
thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña 
Nhμ n−íc nh− nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých, 
Quü an ninh - quèc phßng, Quü phßng chèng 
b·o lôt… C¸c kho¶n thu ®Ó x©y dùng c¬ së 
h¹ tÇng phô thuéc vμo môc ®Ých sö dông. 
Trong tr−êng hîp ®Ó ®Çu t− míi, c¸c kho¶n 
thu th−êng lín. Tr−êng hîp ®Ó söa ch÷a 
th−êng xuyªn c¸c h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng th× 
kho¶n thu kh«ng nhiÒu nh−ng æn ®Þnh trong 
thêi gian dμi. 

H×nh thøc thu: C¸c kho¶n ®ãng gãp do 
c¸c tæ chøc thu chñ yÕu theo ®èi t−îng lμ c¸c 
thμnh viªn cña tæ chøc. C¸c kho¶n ®ãng gãp 
mang tÝnh chÊt x· héi nh− Quü ch¨m sãc 
ng−êi cao tuæi, Quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hoÆc 
Quü v× ng−êi nghÌo, Quü b¶o trî trÎ em, Quü 
khuyÕn häc, v.v... chñ yÕu thu theo hé. C¸c 
kho¶n ®ãng gãp do x· thu chñ yÕu theo hé, 
trõ nh÷ng kho¶n ®ãng gãp ®−îc quy ®Þnh cô 
thÓ ®èi t−îng thu: lao ®éng c«ng Ých thu theo 
lao ®éng trong ®é tuæi quy ®Þnh cña Ph¸p 
lÖnh nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých, c¸c héi thu 
cña c¸c ®èi t−îng lμ héi viªn. 
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B¶ng 1. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n ë mét sè vïng n¨m 2007 

Số lượng khoản đóng góp 
Vùng 

Xã và Tổ chức đoàn thể Hợp tác xã Tổng 

Mức đóng góp 
(nghìn đ/hộ/năm) 

1. Trung du miền núi phía Bắc 18 10 28 250 – 450 

2. Đồng bằng sông Hồng 15 11 26 350 – 500 

3. Bắc Trung Bộ 14 10 24 500 – 800 

4. Duyên hải Nam Trung Bộ 19 9 28 400 – 700 

5.Tây Nguyên 10 7 17 400 – 600 

6. Đông Nam Bộ 13 9 22 350 – 550 

7. Đồng bằng sông Cửu Long 13 12 25 300 – 700 

(Nguồn: http://toquoc.gov.vn/vietnam/) 

4. KÕT LUËN 

Tμi chÝnh c«ng lμ tμi chÝnh cña nhμ n−íc 
trung −¬ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, 
c¸c ®¬n vÞ hμnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ë 
trung −¬ng vμ ®Þa ph−¬ng, ph¶n ¸nh c¸c 
quan hÖ kinh tÕ - tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ 
tr×nh h×nh thμnh vμ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ 
tËp trung cña c¸c chñ thÓ c«ng, phôc vô c¸c 
ho¹t ®éng v× lîi Ých x· héi, lîi Ých céng ®ång.  

Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së lμ hÖ thèng c¸c 
quan hÖ kinh tÕ - tμi chÝnh ph¸t sinh trong 
qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vμ sö dông quü 
tiÒn tÖ cña chÝnh quyÒn nhμ n−íc cÊp c¬ së 
nh»m phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc 
n¨ng cña nhμ n−íc ë cÊp c¬ së trong khu«n 
khæ ®· ®−îc ph©n cÊp qu¶n lý. Tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së bao gåm ng©n s¸ch x·, ph−êng, 
thÞ trÊn, vμ c¸c ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c cña 
x·, ph−êng, thÞ trÊn theo quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt. Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së lμ c«ng cô 
quan träng ®Ó chÝnh quyÒn qu¶n lý toμn diÖn 
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi t¹i ®Þa ph−¬ng, 
thùc hiÖn sù ®Çu t−  c«ng cña  nhμ n−íc ë c¬ 
së, gãp phÇn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, ph¸t 
huy sù tù lùc cña céng ®ång, gi¶m bít g¸nh 
nÆng tμi chÝnh cña c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp 
huyÖn, tØnh vμ trung −¬ng. 

C¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n lμ nh÷ng 
kho¶n ®−îc trÝch tõ thu nhËp cña ng−êi d©n 
theo ph−¬ng thøc b¾t buéc hay tù nguyÖn 

®ãng gãp cho cho tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së, lμ 
gi¸ c¸c hμng hãa c«ng vμ dÞch vô c«ng mμ hé 
hay c¸ nh©n ph¶i chi tr¶ cho viÖc sö dông 
c¸c hμng hãa c«ng vμ dÞch vô c«ng ®ã, lμ tÊt 
yÕu trong céng ®ång vμ lμ bé phËn quan 
träng cña tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së..  

Kinh nghiÖm cña c¸c n−íc chØ ra c¸c bμi 
häc kinh nghiÖm trong huy ®éng vμ qu¶n lý 
c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së lμ: ph©n cÊp, khuyÕn khÝch 
t¹o nguån thu theo luËt ®Þnh. Trùc tiÕp phôc 
vô lîi Ých céng ®ång; tù nguyÖn, ph¸t huy cao 
®é sù tham gia cña d©n. Gi¶m dÇn c¸c lo¹i 
quü vμ thuÕ ë khu vùc n«ng th«n, t¹o ra sù 
b×nh ®¼ng h¬n gi÷a n«ng th«n vμ thμnh thÞ. 
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