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QUYET NGH!:
Diu 1. Miic tiêu tng quát
Huy dông, phân b& quãn l, sft ding có hiu qua tng th các nguôn hrc,
trong do nguôn 1iic ben trong là chiên hxcc, co bàn, lâu dài két hcrp hiu qua vâi
nguôn luc ben ngoai la quan trong, phuc vu muc tiêu phat triên krnh tê - xà hôi, bao
dam on djnh kinh tê vi mô, thüc day tang truâng kinh tê, giái quyêt các van dé an
sinh xã hi, thng ci.thng quôc phOng, an ninh, chft dng hi nhp quOc tê; tiêp tic
ca câu lai ngân sách nha nuóc, tang t' tr9ng các nguOn thu ben vftng, trit dê tiêt
kim chi thu?ng xuyên de tang chi dâu tt.r phát triên, bâo dam vai trO chU dao cüa
ngân sách trung ucmg, tang cung phân cap, phân quyên, tao six chü dng cüa ngân
sách dja phixang gàn vói nâng cao và cá the hóatrách nhim; quãn l chat ch nq
công, gift vftng an ninh, an toàn nên tài chInh quôc gia; siêt cht k' lut, k' cuong,
nâng cao trách nhim giài trInh, bâo dam cong khai, minh bach; tang cithng cong
tác giám sat, thanh tra, kiêrn tra, kiêm toán và nâng cao hiu lrc, hiu qua quãn 1
tài chInh quôc gia.
Diêu 2. Muc tiêu cu th
1. Tng thu ngân sách nhà nuóc giai doan 2021 - 2025 khoàng 8,3 triu t
dOng; t 1 huy dng vào ngân sách nhà nuâc bInh quân không thâp han 16%
GDP, trong do tithuê, phi khoàng 13 - 14% GDP; tST tryng thu ni dla bInh quân
khong 85-86% tong thu ngân sách nhà rnló'c.
2. Tong chi ngân sách nhà nithc giai doan 2021 - 2025 khoàng 10,26 triu tST
dông, trong do t trng chi dâu tu phát triên bInh quân khoãng 28%, t' tr9ng chi
thixOng xuyên bInh quân khoàng 62-63% tOng chi ngân sách nhà nu6c. Trong tO
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chirc thrc hin, phn d.0 thng t tr9ng chi dAu ti.r phát trin dat khoâng 29%, giàm
t' tr9ng chi thtrèng xuyên xuông khoáng 60%.
Tong chi du tt.r phát trin ngun ngãn sách nhà nuóc khoâng 2,87 triu t'
dông, trong do chi tr nguôn von ngoài niiOc khoãng 300 nghln t dông, chi tr
nguôn cô phân hóa va thoái von nba ni.râc khoáng 248 nghIn t dOng.
3. T' l bi chi ngân sách nba nuc giai doan 2021 - 2025 bInh quân 3,7%
GDP, trong do bi chi ngân sách trung uong bInh quân 3,4% GDP, bi clii ngân
sach dja phwmg bInh quân 0,3% GDP; trong to chirc thrc hin, phân dâu giâm
xuông drâi 3,7% GDP.
4. Tng mire vay trong giai do?n 2021 - 2025 khoâng 3,068 triu tr dng,
trong do mire vay eüa ngân sách trung hong khoãng 2,9 triu t) dông; nghia v1 trã
nç trirc tiêp cüa ChInh phü khoàng 1,7 triu t dng; tong mire vay cüa ngân sách
dja phumg khoâng 148 nghln tr dông, mirc vay cüa tirng dja phuong trong phm
vi giói han nq theo quy dinh cüa pháp luât ye ngân sách nba nuOc; nghia vi trà nq
cüa ehInh quyên dja phtxong khoâng 35,3 nghIn t dông.
5. Han mire báo länh ChInh phü và han mire vay ye cho vay 'ai von ODA,
vay uu dâi mrâc ngoâi trong giai don 2021 - 2025:
a) Tc d tang du no bào lãnh ChInh phü nàm sau không vixçlt qua toe d
tang GDP danh nghia cüa näm truoc, riêng han mirc bâo lãnh cho hai ngãn hang
chInh sách tôi da bang nghia vii trã nçi gôc hang näm;
b) Han mire tht vn rOng các khoàn vay duçic ChInh phü báo lAnh Ca giai
doan không qua 76,5 nghIn t' dOng và han mire rut vOn các khoãn ChInh phü vay
ye cho vay lai không qua 222 nghIn t' dOng.
6. Bâo dam an toàn nq cOng vói các miic tiêu:
a) Tr.n no cOng hang nàm không qua 60% GDP; nguOTlg cãnh báo là 55%
GDP;
b) Trn nçi ChInh phü hang näm khOng qua 50% GDP; ngixông cânh báo là
45% GDP;
e) Trn no nuóe ngoài cüa quc gia h&ng näm không qua 50% GDP; ngi.rOng
cãnh báo là 45% GDP;
d) NghTa vil trâ nç trrc tip cüa ChInh phü (khong bao gm nghia vi trà nq
dôi vâi các khoãn cho vay lai) không qua 25% tOng thu ngân sách nhà nuâc;
d) Nghia vii trâ nq nuOc ngoài cüa quc gia (không bao gm nghia v trâ n
gOc ngän han diith 12 thang) không qua 25% tOng kim ngach xuât khâu hang hóa
và djch vii.
Diêu 3. D!nh htrIvng cong tác tài chInh qu6c gia
1. ye thu ngân sách nhà nuâc: Khn truong sira di, hoàn thin h thng
chInh sách thu dé co câu 1a nguOn thu ngân sách, thüc day tang thu hqp l kêt hçip
nuôi duO!ng nguOn thu ben vQng. Day manh cáe bin pháp khai thác du dja thu,
chông that thu, giâm nçi dçng thuê, m& rng co s& thuê.
2. V clii ngân sách nhànuóc: Tirng bUâC co cu la chi ngân sách nhà flh(fC
theo hu&ng tang tr trpng clii dâu tu phát triên, giâm dan tr trong chi thumg xuyên
gän vri dOi rnài co ché phân bô chi thu&ng xuyén theo kêt qua thrc hin nbim vii;
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báo dam chi cho con ngui, an sinh xa hi, y t, môi tris?Yng, quc phông, an ninh
và các 1mb vu'c giáo duc, dao tao, khoa hoc, cong ngh... theo quy djnh cüa pháp
1ut.
3. V can d6i ngân sách nhà ni.thc: Vay bñ d.p bi chi ngân sách nhà nuOc
chi si'r dirng cho dâu tu phát triên. Chi chi ngân sách nhà nuOc trong khã nãng cüa
nen kinh tê và chi vay trong khâ nàng trà no. Kiêm soát chit chë nghia vi nci dir
phông, rà soát các khoãn bão länh mth, bâo dam dung quy djnh và hiu qua.
A
•
A
A
Dieu 4. Nhiçm viii va giai phap thi,rc hiçn
1. Chap hàrth nghiêm Lu,t Ngân sách nhà nuOc. Nghiên ciru, si1a di Lu,t
Ngân sách nhà nuOc Va các van bàn pháp luat lien quan phU hqp vâi thrc tiên theo
ngân sách, co bàn khäc phiic tInh trng lông ghép
hung dôi mâi co chê phân
trong quàn l ngàn sách nha rnró'c, tAng vai trô chU dao cüa ngãn sách trung ixo'ng;
khuyen khIch các dia phrnmg sang tao, tAng thu, huy dng các
day manh phân
nguôn 1ixc phát triên kinh tê - xA hi trên dja bàn, tao sçr thU dung và t1r chju trách
nhim cho chInh quyên dja phuong trong vic quyêt djnh, sU ding ngán sách. Dôi
mâi co chê phân bô ngãn sách dôi vâi các co quan, don vj, nhât là dôi vâi các co
quan, don vj có Co chê tài chinh, ngãn sách d.c thU; xãy drng co ché, chmnh sách
quân 1 tài chInh, ngãn sách d.c thU doi vó'i mt so dja phiwng có diêukin, d.c bit
là các do thj lan nhAm huy dng các nguôn thu, tao nguOn hrc phát triên kinh tê - xA
hôi trén dia bàn.
2. Thrc hin các giài pháp khã thi d dat t l huy dng cao hon vàongân
sách nhà nuOc, khai thác các du dja thu, ma rng và chông xói mon co s& thuê, day
mnh chông that thu, phân dâu giàm t' l ng d9ng thuê duai 5% tong thu ngân
sách nhà nuOc. Khân truong sira dOi, hoàn thin mt so 1u.t thué, nhât là Lut Thuê
giá trj gia tAng, Luât Thuê thu nhp doanh nghip, Lut Thuê tiêu th%i d.c bit...
CbU trçng các nguôn thu tiir dat dai, tài nguyen, khoáng san dê tránh that thoát. Han
chê vic lông ghép các chInh sách xã hi trong pháp 1ut ye thuê. Rà soát, hoàn
thin các quy dinh iru dãi thuê dê tránh that thu, bào dam minh bach, cOng bAng,
khà thi, phU hqp vi xu the phát triên và thông l quOc tê. Ban hành dông b các
vAn bàn huang dan dO tO chirc thirc hiên tot Lut Quân l thuO, dam bâo thu dung,
thu dU và khAc phic các ton tai, bat cp trong thirc hin, d.c bit dôi vói các boat
dng chuyen giá, thuong mai din tU và các hInh thuc kinh doanh trOn nOn tang so.
Tip trung các khoàn thu phi, 1 phi do các co quan quàn 1 nhà nu&c, doanh nghip
nhà nithc thu vào ngân sách nhà nthc theo dung quy dnh cUa Lu.t Phi và l phi.
3. Tip ti1c co CâU lai chi ngân sách theo hu&ng bn vftng, giäm t tr9ng chi
thu&ng xuyên, tAng t tr9ng chi dâu tu phát triên; bâo dam nguôn 1irc cho quôc
phOng, an ninh, thixc hin câi cách chInh sách tiOn lucing, dam bào an sinh xA hi;
uu tiOn cho giáo dic - dào tao, khoa hoc, cOng ngh và dôi mâi sang tao; tp trung
Ca? han các nguOn hrc cho bào v môi truang, thIch ang vói biên dôi khI hu, phát
quôc gia, tao
triên h tang cOng ngh thông tin, vin thOng, ket nOi Co sâ dc't
quOc gia trong tlnh hInh mài. Tp trung nguôn hrc dê thrc
nen tang chuyn di
hin cài cách tin luong tr ngày 01 thang 7 nam 2022. Không sU ding nguôn cAi
cách tiOn luang cOn du cho dâu tu xây drng co bàn và các mvc dich khác, trU
trithng hgp Nghj quyOt cUa Quôc hi cho phép. ChInh phU chju trách nhim ye vic
các B, co quan trung uong, các dja phuang thirc hin dung quy dnh trong các
'P
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Nghj quy& cUa Quc hi v vic sü diing ngun cãi each tiên 1ixcng con du cho
các miic dIch khác, báo dam dü nguon thirc hin cãi each tién luong theo dung
Nghj quyêt 27-NQ/TW. So tang thu, ti& kim chi hang näm uu tiên dê tao nguôn
cal cách tiên krong theo Nghj quyêt Trung izang 7 (khóa XII), giàm bi chi, trà nq
gôc, sir d'ng cho dâu tu phãi tp trung cho các d an l&n trong Kê hoach dâu tix
cong trung han giai doan 2021 - 2025 d dy nhanh tiên d hoàn thãnh và thrc
hin các nhim v11 khác theo quy djnh cüa Lust Ngân sách nhà nuc.
Nng cao hiu qua phân b, quãn 1, sü dung các ngun hrc tài chInh, ngân
sách nhà rnrâc, gàn v&i dé cao trách nhiêm cüa các B, ci quan trung i.rong, dja
phi.ro'ng; khäc phiic tInh trng phân bô von dâu tix cong dan trãi, kéo dài, d.c bit là
nguôn von vay ODA, vay uu dãi nithc ngoài, gan hiu qua sü diing von dâu tu vi
thc hành tiêt kim, chông lang phi.
Rà soát vic duy trI, quãn l và sà d11ng các qu tài chInh nhà nuâc ng?ài
ngân sách. Süa dôi, bô sung quy djnh ye tO chüc, hoat dng cüa các qu nay nhäm
nâng cao tInh minh bach, hiu qua hoat dng cüa qu; tang cithng cong tác quãn
l, giám sat, thanh tra, kiêm tra, kiêm toán nba nuc dOi vói các qu, sap xêp lai
các qu có nguôn thu, nhim vii chi trüng vci ngân sách nhà nixOc hoc khOng con
phà hqp.
4. Da dang hóa ngun v6n và phucmg thüc vay trong nuc và ngoài nuâc.
Phát hành trái phiêu ChInh phü tp trung vào k' hn dài tü 5 näm trâ len, két hqp
11th hoat phát hành môt so kr han duâi 5 nAm dé dáp üng thu câu huy dOng vOn và
phát triên thj tru?mg trái phiêu ChInh phü; phân dâu k' han phát hành bInh quân
trái phieu ChInh phü dat tir 9 - 11 nam, tiêp tiic thirc hin tái co câu danh mlic ng
trái phiêu ChInh phü. Nâng cao t trçng vay ngoài nuâc ho trçl ngân sách chung dê
tang tInh chü dng trong quàn l si:r dung von vay. Thrc hin phát hành trái phiêu
quôc té khi có thu câu và diêu kin thi, trithng thun lcii.
5. Bô trI thanh toan trâ nçi dy dü, dung han, không d xáy ra tInh trng nçi
qua h?n lam ãnh hithng den các cam k& cüa Chmnh phü và h sO tin thim quc
gia. Kiêm soát chit chë cac nghia vii nç d phOng cüa ngân sách nba nu&c, bi chi
và nçi cüa chinh quyên dja phuang. Kiêm soat chit chê cap bâo lãnh ChInh phü cho
các khoãn vay trong phm vi han muc bâo lânh.
Vic huy dng va sü diing vn vay ODA và vay u'u däi cüa các nhà tài trq
nithc ngoâi phài báo darn hiu qua kinh té - xä hi và khã nàng trá nq. Các khoãn
vay mâi von ODA vavOn vay uu dãi cüa các nba tài trçl nithc ngoài chi sü ding
cho chi dâu tu phát triên, khOng sir diing cho chi thu&ng xuyén. Tp trung cho mt
so lTnh vrc chü chôt dê dam bâo phát buy duqc tOi da hiu qua kinh tê, ixu tiên dâu
tu cho các dr an trt,rc tiOp thüc day tang tru&ng gän vói phát triên ben vtng, có
hiu irng lan tOa, irng phó vói biên doi khi h.u, nâng cao chat luçing môi tru&ng,
giáo diic, y té, cOng ngh.
6. Triên khai cOng cii quãn 1 nç ChInh phU theo quy djnh phU hçip vài yeu
câu thi,rc tiên, gän vâi quan 1 ngân sách nhà ntxâc, quãn 1 ngân qu nhà nuc, bào
dam hiu qua, an toân và thanh khoân cüa ngân sách nba nuâc. Can cir dieu kiin
thj trithng, thçrc hin cae nghip vii ca câu 1a nq vi chi phi phü hçip; dôi mài
phrnmg thüc va cong ci quãn l, thông kê nçi rnthc ngoài cüa quôc gia phü hqp vâi
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yeu cu phát trin kinh t và thông 1 quác t; tách bach ng nuâc ngoài cüa khu
vçrc cong (ng ChInh phü, no ChInh phU bão lãnh) và n tr vay, tix trã cüa doanh
nghip và tO chirc tin diing.
7. Tip tiic thirc hin sp xp 'ai doanh nghip nba nucc theo hithng tp
trung git nhctng liinh v1rc then chôt, thiêt yêu; nhüng dja bàn quan trQng ye quôc
phông, an ninh; nhtrng lTnh vrc ma doanh nghip thuc các thành phân kinh té
khác khOng dâu tu. Ciing co, phát triên mt sO tp doàn kinh tC nhà nuc có quy
rnO 1n, hoat dng hiu qua, có khà näng canh tranh khu virc và quOc tê trong mt
so ngành, lTnh virc then chôt cüa nên kinh tê. Bão dam cong khai, minh bach trong
trong CO phân hóa, thoái von nhà nithc tai doanh nghip nhà nuóc. Tiên thu tü cô
phân hóa, thoái von nha nuc np vào ngãn sách nhà nuóc chi sir ding cho dâu tu
các cong trInh kêt câu ha tang trong diem, quan trçng cUa quOc gia, dja phung và
bô sung von diêu 1 cho mt so doanh nghip nhà nithc then chôt Nhà nuâc can
dâu tij và nàm gitr vOn theo quy djnh.
8. Dy manh vic rà soát, hoàn thin dng b ci ch tr chü tâi chInh di vâi
các dcin vj sr nghip cong 1p trén co s6 thçrc hin tInh dung, tInh dü giá djch vj sr
nghip cOng theo lô trInh, bâo dam cong khai, mirth bach; ban hãnh các djnh müc
kinh tê - k thu.t lam ca si cho vic xác djnh giá djch v sçr nghip cOng. Rà soát,
sira dOi, bô sung các Co chê, chInh sách dé thu hut các nguôn hrc ngoài ngân sách
nba nuic tham gia cung cap djch vii cOng và dam bào quyên lçii cüa ngu&i sir diing
djch vi cOng. Sóm hoàn thiên các van bàn hring dan vic cung cap djch vi sir
nghip cong thuc danh mic djch vii sr nghip cOng sir diing ngân sách nhà ntthc
theo phuong thirc d.t hang hoc dâu thâu; rà soát, dánh giá và tiêp tic hoàn thin co
chê cho phép cô phân hóa dOi vài don vj sr nghip cOng 1Qp có dü diéu kin, gän vOi
giài quyêt tot các van dê xa hi.
Dn nàm 2025 giãm ti thiu binh quân cã nuâc 10% s lucing don vj sr
nghip cOng ltp Va 10% biên chê si1 nghip huông lucing tlr ngân sách nhà nithc so
vài nãm 2021; giãm bInh quân 10% chi tr1rc tip tü ngân sách nhà nuâc cho dcm vj
sir nghip cOng lap so yOj giai doan 2016 - 2020.
9. Hoàn thiên các th ch y quãn 1, sr diing tai san cOng chuyên nganh phü
hçip vâi Lu.t Quân 1, sü dung tài san công; day nhanh tien d phê duyt và tO
chuc thc hin phuong an sap xêp li, xr 1i tài san cOng là nhà, dat; day manh
phân cap, phân quyên quàn l, sir diing tài san cOng vào m1ic dIch lien doanh, lien
két gän vâi vic dam bâo trách nbim giái trinh, cOng khai, minh bach và tang
cithng giám sat, bão dam k cuong, k lu.t và sü ding hiu qua, dang pháp lut.
10. Tang cu&ng quãn l tài chInh, ngân sách nhanithc, nq cOng theo k
hoach trung han, bào dam sir dOng b, thông nhât gifla ké hoach tài chinh vói kê
hoach dâu tu cOng, ke hoach vay, trâ nçi cOng. Thu&ng xuyên dánh giá nhüng tác
dng cüa vay von den du no cOng, nq ChInh phü và nghia vv trà ng. Gàn ket t 1
bi chi ngân sách nhà nithc và t3 1 tra nq trrc tiêp tr ngân sách trong dieu hành
ngân sách nhà nuóc hang nàrn. Không ban hành các chInh sách, chê d, các
chuong trInh, d an mâi khi thông can dOi duqc nguôn. Truông hcip các chi tiêu
nçi cong cham ngung cành báo, Chinh phü báo cáo Quôc hti tInh hInh, giài pháp
kiCm soát dc bit quãn l nçi cong.

6

-

Sit ch.t k' 1ut, k cuxng tài chInh - ngân sách nhà nuóc, ng công, quàn 1
tai san cong. tang clx&ng cOng tác giám sat, thanh tra, kiêm tra, kiêm toán; dam bào
kêt qua kiêm toán cüa Kiêm toán nha nixâc dixcc si:r ding lam cAn cir phé chuân
quyêt toán ngân sách nha nuàc và phê chuân quyêt toán ngân sách dja phucing cap
tinh, thành phô hAng nAm. Day mnh vic phông chông tham nhng, lAng phi trong
quAn 1, si'r ding tài chInh công, tâi sAn công, dê cao trách nhim CA nhân cüa
ngtthi dtrng dâu; khen thithng, dng vien to chüc, cá nhãn có thAnh tich xuât sAc;
xir 1 nghiêm minh nhng to chüc, cá nhân có các vi phm theo quy djnh cüa phAp
luât.
Diêu 5. T chóc thuc hiên
1. ChInh phü, các B, ca quan trung hong vA chinh quyên dja phi.rong các
cap theo chi1rc nAng, nhim vi duçic giao, tO chüc thirc hin có hiu quA Nghj quyét
nAy.
2. 11y ban Thixäng vi Quc hôi, Uy ban Tài chInh, Ngân sách, Hôi dông
Dan tc và các Uy ban khác cüa Quôc hi, các Doàn d?i biêu Quôc hi, di biêu
Quoc hOi, Mt trn TO quôc Viêt Nam và các to chüc thAnh viên, Kiêm toán nhà
nix&c, trong pham vi nhim vi, quyên h.n cüa mInh, giám sat, kiêm toán vic thrc
hin Nghj quyêt nay.
Nghj quylt nay dwçic Quc h5i nu'ác C5ng hôa xâ h5i cIn nghia Vit Nam
khoá XV /cj) hçip tht nhât thông qua ngày 28 tháng 7 nám 2021.
CHU TICH QUOC HQI
(dd kj)
Epas: 56841

Virong DInh Hu
SÃO Y BAN CHINH

VAN PHONG QUOC HO!
So: 11 4!SY-VPQH

Ha Ni, ngày 04 tháng 8 nám 2021

Noinhn:
- Ban BI thu Trung uang Dâng;
- Thu ti.ràng, các Phó Thu ttrâng ChInh phii;
- VPCP, các B, c quan ngang B, co quan thu,c CP;
- VP BCD TW v phông, thông tham nhung;
- HDND, UBND các tinh, TP trirc thuc TW;
- VP HDND và Doàn DBQH, VP UBND;
- VPTW và các Ban cüa Dang; VP Chu tjCh nu6c;
- Chu tjch QH, các PCTQH; Thành vin UBTVQH;
- Các vj DBQH; HOi dông Dan tc và,các UB cüa Quc hOi;
- Các Ban cüa UBTVQH; Viên NCLP;
- VPQH, Chü nhiin VPQH, các PCNVPQH;
- Tôa an nhân dan ti cao; VKSNDTC;
- Kiém toán Nhà ntràc;
- Uy ban Giám sat tài chInh Quc gia;
- UBTW Mt trân To quOc Vit Nam;
- Ci quan Trung uong ciia các doàri the;
- Lixu: HC, TCNS;
- Epas: 57984

KT. CHU NHIM
HU NHIM

Nguyn Th! Thüy Ngn

