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Quản lý tài chính xã (CMF) và Quỹ phát triển xã (CDF)
tại 103 xã của tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình
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TÓM TẮT

MARD

ðược sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) và Tổ chức Helvetas hỗ trợ kỹ thuật,
Sở Tài Chính của hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng ñã hỗ trợ 103 xã tại 5 huyện thực hiện luật ngân sách
nhà nước thông qua xây dựng các tài liệu hướng dẫn và các khóa ñào tạo phù hợp; ngoài ra, ñể hỗ trợ
thực hiện, SDC ñã cung cấp hơn 1 triệu ñô Mỹ dưới dạng Quỹ phát triển xã ñể thực hiện khoảng 1600
dự án quy mô nhỏ ñược xây dựng thông qua phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ñịa
phương (SEDP) có sự tham gia tại 103 xã. Không chỉ các kỹ năng như lập kế hoạch và quản lý tài
chính của ñội ngũ lãnh ñạo và cán bộ xã ñược nâng cao mà thông qua sự phân quyền các ñiều kiện
quản lý quỹ phát triển xã, quyền tự chủ của ñịa phương tăng lên và hơn 30% các nguồn lực bổ sung
dưới dạng ñóng góp của ñịa phương ñối với các dự án về cơ sở hạ tầng cũng ñược huy ñộng. Các dự
án có sự tham gia gần 80.000 hộ gia ñình, ñạt mức trung bình 50% hộ nghèo và sự tham gia của phụ
nữ vào các hoạt ñộng ít nhất là 30%. Có thể nói rằng, những nguyên tắc về quản lý nhà nước tốt như
sự tham gia, tính minh bạch, trách nhiệm giả trình và bao gồm các yếu tố xã hội ñã rất ñược coi trọng
và ñưa vào thực tế.
Ngân sách phân bổ (USD)
Tổng cộng
Cơ sở hạ tầng nhỏ
Cải thiện ñiều kiện SX nông nghiệp
Phí quản lý
ðóng góp của ñịa phương vào CSHT

2008
407,704
130,407
243,413
33,885
ðã lập DT

2009
32%
60%
8%
40%

723,124
396,012
273,566
53,546
306,980
2008

Số xã
Tổng số các hoạt ñộng
Dự án cơ sở hạ tầng nhỏ
Cải thiện ñiều kiện SX nông nghiệp
HH=hộ
Tổng số hộ tham gia các hoạt ñộng
% số hộ/tổng số hộ toan huyện
Hộ nghèo tham gia vào các hoạt ñộng
% hộ nghèo /tổng số hộ nghèo trên toàn huyện
% hộ nghèo/tổng số hộ tham gia
Phụ nữ tham gia vào hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp
% phụ nữ tham gia vào hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp
Vào các dự án cơ sở hạ tầng (không bao gồm ñóng góp riêng)
Vào hoạt ñộng cải thiện ðK sản xuất
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73

Tổng cộng
55%
38%
7%
44%
2009

1,130,829
526,419
516,979
87,431
306,980

%
47
46
8
42
Tổng
cộng

103
Số hoạt ñộng
441
1,162
1,603
222
552
774
219
610
829
Số hộ gia ñình hưởng lợi
39,276
38,117
77,393
67%
53%
59%
10,692
12,202
22,894
57%
49%
53%
27%
32%
30%
7,426
8,069
15,495
39%
27%
34%
Chi phí cho một hộ (USD)
7
15
11
13
20
16
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1. Bối cảnh
Trong năm 2008, Sở Tài Chính ở hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng ñã ban hành “Tài liệu hướng
dẫn về quản lý lồng ghép và minh bạch các nguồn lực tài chính ở cấp xã” dựa trên Luật ngân
sách nhà nước năm 2002 và “Tài liệu hướng dẫn về sử dụng Quỹ phát triển xã (CDF)” do SDC
cung cấp. Các tài liệu hướng dẫn bao gồm các quy trình chung mà Ban quản lý tài chính xã, chủ
tài khoản và kế toán xã tuân theo và các biểu mẫu kế toán ñược áp dụng trong quá trình lập kế
hoạch, giám sát và báo cáo về nguồn thu nhập và chi tiêu. Chương trình PS-ARD ñã hỗ trợ
không chỉ xây dựng các tài liệu hướng dẫn mà còn giới thiệu cho cán bộ ở tỉnh và ñặc biệt cán bộ
ở cấp huyện và xã về quy trình mới. Ngoài ra PS-ARD còn cung cấp cho tất cả các xã trong 5
huyện trọng ñiểm với kinh phí trên 18 tỉ ñồng (trung bình khoảng 10.000 USD/ xã trong hai lần
phân bổ ngân sách) ñể thực hiện các hoạt ñộng ñược ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội (PTKTXH) xã. CDF hỗ trợ phương tiện cho cán bộ xã áp dụng vào thực tế các hướng dẫn tài
chính ñã ñược ban hành và ñể nâng cao kinh nghiệm về quản lý nói chung. Bên cạnh ñó các hoạt
ñộng thực hiện từ nguồn vốn CDF ñã ñóng góp vào việc phát triển của các xã ở hai tỉnh miền núi
Hòa Bình và Cao Bằng.

2. Phương pháp ñánh giá
Trong năm 2008 ñánh giá ñã ñược triển khai tại 73 xã và chỉ tập trung vào các vấn ñề về CDF.
Trong năm 2009 khảo sát ñã thực hiện tại 103 xã của hai tỉnh bao gồm việc sử dụng CDF, và bổ
sung thêm ñánh giá tiến trình thực hiện hướng dẫn quản lý tài chính xã nói chung. Khảo sát việc
thực hiện “hướng dẫn quản lý lồng ghép và minh bạch các nguồn lực tài chính xã” ñược bao
gồm 6 lĩnh vực chính, với 25 câu hỏi cụ thể.
Các ñánh giá ñược thực hiện bởi một ñội ngũ các cán bộ cấp huyện, tỉnh và cán bộ chương trình
PS-ARD. Tại Hòa Bình, ñội ngũ này gồm các cán bộ công chức nhà nước từ các ban ngành, ñơn
vị và hai trường cấp tỉnh, mọi thành viên trong nhóm ñều ñược giới thiệu về các hướng dẫn mới.
Tại Cao Bằng nhóm ñánh giá chỉ bao gồm cán bộ phòng Kế hoạch và Tài chính huyện và Sở Tài
Chính tỉnh với sự hỗ trợ của cán bộ dự án.
Khảo sát chủ yếu bao gồm phỏng vấn cán bộ tài chính, kế toán xã và Chủ tịch/Phó Chủ tịch xã,
trưởng thôn và nếu có thể bao gồm các hộ gia ñình ñược hưởng lợi từ CDF, theo mẫu bảng hỏi
ñơn giản sử dụng các câu hỏi dễ hiểu hoặc ñánh dấu vào những ô lựa chọn. Hơn nữa việc tài liệu
hóa về tình hình tài chính ñã ñược kiểm tra tại chỗ và ñược bổ sung qua các chuyến thăm quan
thực ñịa cho các hoạt ñộng ñược lựa chọn. Thời lượng dành cho mỗi xã trung bình vào khoảng
nửa ngày; tuy nhiên, như vậy vẫn không ñủ thời gian ñể ñiều tra sâu các khía cạnh. Thêm vào ñó
các kỹ năng phỏng vấn của các thành viên trong nhóm là chưa phù hợp nên có thể dẫn tới việc
hiểu sai một số câu hỏi và câu trả lời.

PS-ARD, tháng 3, 2010
1

3. Kết quả ñánh giá
3.1.

Qun lý tài chính xã

Mức ñộ thực hiện các quy trình quản lý tài chính xã thường xuyên ñược ñánh giá riêng biệt về
ngân sách nhà nước và về các nguồn tài chính khác. Nhìn chung việc thực hiện ngân sách nhà
nước là tương ñối ñầy ñủ, nhưng ít có các kết quả rõ ràng về các nguồn vốn khác do xã tự huy
ñộng. Các chi tiết ñược trình bày cụ thể sau ñây:
•

Thống nhất bởi UBND xã về việc quản lý các nguồn vốn khác nhau

Khi áp dụng các hướng dẫn, UBND trong tất cả các xã ñược khảo sát tại Cao Bằng ñều nhất trí
về việc quản lý cả 6 nguồn vốn khác nhau. Tại Hòa Bình UBND xã nhất trí ñối với việc quản lý
các nguồn vốn khác nhau khá dao ñộng; ñiều này phụ thuộc vào bản chất nguồn vốn (là 100%
ngân sách nhà nước, 86% vốn dự án, Quỹ CDF là chủ yếu, các nguồn vốn khác có tỉ lệ thấp
hơn). Con số 100% ñối với tất cả các nguồn ngân sách tại Cao Bằng là rất khó xảy ra và việc
ñánh giá cần phải ñược tiến hành một cách thận trọng. Các tỉ lệ khác ở mức thấp hơn ñáng kể về
các nguồn ngân sách dự án tại Hòa Bình có thể ñược hiểu là những nguồn kinh phí này ñã có sẵn
ở tất cả các xã.
Biểu 1: Các nguồn lực tài chính xã ñược thống nhất qua UBND xã
100%
Nguồn ngân sách
xã
80%
Quỹ ñền ơn ñáp
nghĩa
60%

Quỹ an ninh quốc
phòng

40%

Các loại quỹ khác,
dau tu tu cac
khoan dong gop
Các khoản thu sự
nghiệp

20%

Các nguồn dự án

0%
Quảng Uyên Nguyên Bình

•

Lạc Sơn

Tân Lạc

Yên Thủy

Việc sử dụng sổ sách theo dõi cho các nguồn vốn khác nhau

ðể giám sát thu nhập và chi tiêu các hướng dẫn về quản lý tài chính yêu cầu phải cần 5 loại sổ
sách theo dõi riêng biệt. Tại Cao Bằng 92% kế toán tại các xã ñược khảo sát áp dụng các hướng
dẫn về ngân sách nhà nước và CDF, và 62% kế toán tại các xã ñược khảo sát ñã hạch toán sổ kế
toán cho các nguồn vốn khác.
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Biểu 2: Kế toán xã mở sổ sách theo dõi các nguồn lực tài chính xã
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Tại Hòa Bình ít nhất 83% kế toán xã áp dụng sổ sách theo dõi về CDF, và chỉ có 2-32% cho các
nguồn vốn khác (cũng phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn vốn ñó).
•

Lập dự toán

Trước khi chi tiêu, xã ñược yêu cầu lập dự toán ngân sách về cách sử dụng vốn. Các khía cạnh
khác trong lập dự toán ñã ñược kiểm tra.
Tại Cao Bằng 100% các xã áp dụng tất cả các bước chuẩn bị lập dự toán ngân sách và trong ñó ít
nhất 95% các xã này ñã thực hiện theo ñúng thời gian theo quy trình. Việc này ñược áp dụng cho
ngân sách nhà nước ở tất cả các xã ñược khảo sát và cho 97% các xã về bất cứ nguồn ngân sách
khác. Tại Hòa Bình, trung bình ít nhất 83% các xã tuân theo các bước lập dự toán, nhưng chỉ
41% các xã này lập dự toán theo ñúng thời gian theo quy trình. ðiều này cũng ñược thực hiện
tương tự ñối với ngân sách nhà nước tại toàn bộ các xã tại Hòa Bình, nhưng chỉ có 62% các xã
thực hiện ñối với các nguồn vốn khác.
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Biểu 3: Công tác chấp hành dự toán áp dụng theo quy trình
100%
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Các thủ tục hạch toán và quyết toán các nguồn tài chính khác nhau

Chủ yếu do thiếu nguồn ñiện và các thiết bị công nghệ thông tin ñã lỗi thời, chỉ có 46% xã tại
Cao Bằng có khả năng áp dụng các phần mềm kế toán hiện hành, so với ít nhất 67% số xã tại
Hòa Bình sử dụng phần mềm mới cập nhật sổ sách và các nguồn ngân sách xã vào hệ thống máy
vi tính. Trong thời gian ñánh giá (trước khi chính thức quyết toán) các các thủ tục kế toán và
quyết toán ñối với các nguồn vốn khác nhau ñược thực hiện một cách có hệ thống ở ít nhất 46%
số xã ở Cao Bằng nhưng con số này chỉ là 17% tại Hòa Bình. Cho ñến thời ñiểm hiện tại thì báo
cáo tóm tắt về quyết toán nói chung chỉ ñược thực hiện ñối với ngân sách nhà nước (100% xã ở
Cao Bằng, 98% xã ở Hòa Bình) và các nguồn lực tài chính khác chỉ có 9% tại các xã ở Hòa
Bình.
Tuy nhiên cũng cần xem xét vì tại thời ñiểm ñánh giá, các nguồn ngân sách khác nhau vẫn chưa
ñược quyết toán và chính vì vậy việc tài liệu hóa vẫn chưa hoàn thành.
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Biểu 4: Công tác kế toán và các nguồn lực tài chính xã
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Kiểm tra và giám sát ngân sách các nguồn lực tài chính khác

Về ngân sách nhà nước, việc kiểm tra và giám sát các nguồn tài chính khác nhau ñược toàn bộ
các xã áp dụng, còn về các nguồn lực khác trung bình tối thiểu 71% số xã tại Hòa Bình.
Biểu 5: Theo dõi và kiểm soát các nguồn lực tài chính
100%
ðối với nguồn
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ñã áp dụng
theo quy trình
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ðối với các
quỹ công
chuyên dùng
ñã áp dụng
theo quy trình

60%

40%

Các nguồn lực
khác

20%

0%
Quảng Uyên Nguyên Bình

•

Lạc Sơn

Tân Lạc

Yên Thủy

Tính minh bạch và công khai ngân sách xã

Các hướng dẫn chung về quản lý tài chính xã quy ñịnh tất cả các nguồn tài chính phải ñược công
khai ñể ñảm bảo tính minh bạch về ngân sách và chi tiêu. Tại cả hai tỉnh khoảng 80% số xã ñã
công khai ngân sách của mình (tuy nhiên các báo cáo tài chính vẫn chưa ñược hoàn thành trong
thời ñiểm ñánh giá). Việc công khai ngân sách ñược thực hiện chủ yếu niêm yết tại trụ sở UBND
xã và/ hoặc do trưởng thôn thông báo tới người dân. Tại tỉnh Cao Bằng, 62 % các xã ñược khảo
sát công khai ngân sách tại nhà văn hóa xóm.
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3.2.

Qu phát trin xã (CDF)

Trong năm 2008, PS-ARD ñã phân bổ kinh phí cho 73 xã với tổng số tiền là 6.7 tỷ VND (khoảng
400.000 USD) ñể thực hiện các hoạt ñộng ưu tiên trong kế hoạch PTKTXH xã. Trên cơ sở các
kết quả thực hiện thành công về quỹ phát triển xã năm 2008, trong năm 2009 PS-ARD ñã mở
rộng phân bổ Quỹ PT xã tới 103 xã với tổng số tiền là hơn 12 tỷ VND (khoảng hơn 720.000
USD).
Bảng 1: Tóm tắt sử dụng Quỹ CDF trong năm 2008 và 2009

Tổng cộng
Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ

Hỗ trợ cải thiện ðK sản xuất
Phí quản lý
ðóng góp của ñịa phương vào hñ cơ sở
hạ tầng

Tổng số hộ tham gia vào các hoạt ñộng
% dựa trên số hộ tại huyện
Hộ nghèo tham gia vào các hoạt ñộng
% dựa trên số hộ nghèo tại huyện
% hộ nghèo theo số hộ tham gia
Phụ nữ tham gia vào các hoạt ñộng SX
nông nghiệp
% tham gia vào các hoạt ñộng sản xuất
nông nghiệp

2008
2009
Ngân sách phân bổ (USD)
407,704
723,124
130,407
32%
396,012
243,413
60%
273,566
33,885
8%
53,546
ðã lập
40%
306,980
dự toán

39,276
67%
10,692
57%
27%
7,426

Số hộ hưởng lợi (HH)
38,117
53%
12,202
49%
32%
8,069

39%

27%

55%
38%
7%
44%

Thông tin chính về sử dụng các nguồn vốn và người hưởng lợi ñược tổng hợp trong bảng 1.
Trong năm 2008 các xã sử dụng 32% quỹ PT xã cho các dự án cơ sở hạ tầng nhỏ (thấp hơn so
với mức cho phép 40%) và 60% cho các hoạt ñộng cải thiện ñiều kiện sản xuất. Các xã sử dụng
phí quản lý là 8% thấp hơn so với mức cho phép.
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Biểu 6: Phân bổ Quỹ CDF năm 2008 và 2009
100%

Quản lý phí
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ñiều kiện sản
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0%
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Sau khi nhận ñược yêu cầu từ nhiều xã, SDC ñã ñồng ý ñiều chỉnh hướng dẫn CDF cho năm
2009 và cho phép sử dụng tới 60% quỹ cho dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Do ñó, tỉ lệ chi tiêu
ñã thay ñổi với 55% nguồn CDF ñược sử dụng cho các dự án hạ tầng quy mô nhỏ và 38% sử
dụng vào các hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp. Phí quản lý giữ vẫn giữ nguyên ở mức 8%.
Trong năm 2008, 73 xã thực hiện 441 dự án CSHT nhỏ riêng lẻ (trung bình 6 công trình CSHT
nhỏ cho mỗi xã) với tổng số gần 40.000 hộ gia ñình tham gia và ñược hưởng lợi từ các hoạt
ñộng. Khoảng 20.000 hộ gia ñình tham gia vào 222 dự án CSHT nhỏ, trong ñó 74% chi phí cho
nâng cấp hệ thống thủy lợi ( kênh mương, ñập, hệ thống thoát nước), 19% sử dụng vào việc nâng
cấp cầu, ñường nội ñồng và 6% sử dụng cho việc cung cấp nước sạch nông thôn.
Khoảng hơn 20.000 gia ñình tham gia vào 219 hoạt ñộng cải thiện ñiều kiện sản xuất nông
nghiệp. Vốn cho các hoạt ñộng này ñược sử dụng là 35% mua phân bón, 17% mua giống lúa/ngô
mới, 20% hỗ trợ phát triển chăn nuôi (chăn nuôi lợn, gà, trâu bò..) và sửa chữa/ nâng cấp chuồng
trại, 8% hỗ trợ về mô hình thử nghiệm và 10% ñào tạo nông dân. Thêm 10% vốn chi hỗ trợ các
nhóm hộ gia ñình mua máy móc nông nghiêp (máy cầy, bình phun thuốc trừ sâu) hoặc xây lò sấy
ngô/ thuốc lá (nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch) và các hoạt ñộng khác.
Trong năm 2009, 103 xã thực hiện khoảng 1.162 dự án ( trung bình khoảng 11 dự án ở mỗi xã)
hưởng lợi khoảng 38.000 hộ gia ñình. Khoảng 26.500 hộ gia ñình ñã tham gia vào 552 hoạt ñộng
CSHT nhỏ, trong ñó dự tính 50% hoạt ñộng CSHT chi tiêu vào nâng cấp công trình thủy lợi
(bao gồm kênh, mương, ñập, cống rãnh và trạm bơm), 45% cho nâng cấp ñường, cầu nội ñồng,
5% vào hệ thống nước sạch nông thôn và các hoạt ñộng khác. Tất cả những con số này ñược ñưa
ra theo số liệu từ Cao Bằng, thông tin chi tiết chưa ñược cập nhật tại Hòa Bình vào thời ñiểm báo
cáo.
ðể cải thiện ñiều kiện sản xuất nông nghiệp gần 13.500 gia ñình tham gia vào 610 hoạt ñộng.
Quỹ sử dụng cho các hoạt ñộng này là 29% về mô hình thử nghiệm và 17% về ñào tạo, tập huấn
cho nông dân. Các nhóm hộ gia ñình nhận ñược 20% vốn hỗ trợ mua máy móc nông nghiệp
(máy cày, máy phun thuốc trừ sâu vv) hoặc xây lò sấy ngô/ thuốc lá.
Tổng quan về các chi phí bình quân cho mỗi hộ gia ñình hưởng lợi từ các dự án trong hai lĩnh
vực – hỗ trợ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất – ñược mô tả trong bảng 2. Chi phí bình quân cho
mỗi hộ gia ñình cao hơn ở các huyện của Cao Bằng, ñặc biệt về lĩnh vực cơ sở hạ tầng do chi phí
PS-ARD, tháng 3, 2010
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vận chuyển cao hơn và do thực tế là tại các xã dân cư thưa thớt thì chỉ với một công trình số hộ
gia ñình có cơ hội tham gia là ít hơn so với ở những vùng thấp với mật ñộ dân cư ñông hơn.
Bảng 2: Chi phí bình quân của 1 hộ gia ñình trong các lĩnh vực và qua các năm khác nhau
Trung
bình

Nguyên
Bình

Quảng
Uyên

Tân Lạc

Lạc Sơn

Yên
Thủy

2008 – C s h tng

107’585

432,224

306,580

77,790

62,107

No CDF

2009 - C s h tng

254,161

1,371,028

371,173

159,824

175,965

323,555

2008 – H tr sn xu t

208,358

264,668

258,033

159,383

235,107

No CDF

2009 - H tr sn xu t

345,334

315,730

246,083

303,721

747,084

181,896

Chi phí - VND/HH

ðáng lưu ý là chi phí bình quân cho mỗi hộ gia ñình tham gia vào các hoạt ñộng hỗ trợ cải thiện
ñiều kiện sản xuất tại huyện Lạc Sơn trong năm 2009 là rất cao. ðó là do trong năm thứ hai các
xã ở Lạc Sơn ñã áp dụng phương pháp tiếp cận lớp học hiện trường vào các hoạt ñộng ñào tạo
một cách thường xuyên hơn so với các huyện khác, chính vì vậy dẫn ñến chi phí cao hơn cho
mỗi người tham gia. Tuy nhiên, cần phân tích sâu hơn nguyên nhân và cần chờ cho ñến khi có
thông tin cụ thể các số liệu cuối cùng về người hưởng lợi và các hộ gia ñình tham gia.

3.2.1. Danh mục hoạt ñộng
Các xã ñã ñạt những tiến bộ ñáng kể về việc quản lý CDF. So với năm 2008, trong năm 2009 số
lượng dự án quy mô nhỏ cho từng xã tăng lên từ 6 ñến 11 và nội dung chương trình hoạt ñộng ñã
ñược ñiều chỉnh cân bằng hơn.
Biểu 7: Phân bổ Quỹ CDF tại các huyện trong năm 2009
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Quản lý phí
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40%

Cải thiện ñiều
kiện sản xuất
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Về việc phân bổ ngân sách chung cho các lĩnh vực, có thể nhận thấy ở tỉnh Cao Bằng các xã ñã
tận dụng tối ña 60% ngân sách cho phép cho các dự án cơ sở hạ tầng nhỏ. Tại tỉnh Hòa Bình các
xã của huyện Lạc Sơn chỉ sử dụng 50% và huyện Tân Lạc 45% cho hoạt ñộng CSHT nhỏ.
Nguyên nhân có thể do ñã có các nguồn kinh phí khác cho các hoạt ñộng này, chẳng hạn như
chương trình 135 hoặc ñịnh hướng của huyện tập trung hơn vào lĩnh vực cải thiện ñiều kiện sản
xuất nông nghiệp.
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Về cải thiện các ñiều kiện sản xuất nông nghiệp, tỉ lệ phần trăm sử dụng cho các nguồn trợ cấp
nông nghiệp trực tiếp (mua các vật tư ñầu vào như phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi
ñược phân phát trực tiếp cho từng hộ gia ñình) trong năm 2008 là trên 70%. Một nguyên nhân
giải thích cho số lượng hộ gia ñình hưởng lợi từ các dự án ở hai huyện tại tỉnh Hòa Bình thậm
chí còn cao hơn 3 huyện trong năm 2009 (trong năm 2008 Lạc Sơn sử dụng hơn 46% cho phân
bón nói riêng và cung cấp cho khoảng 4000 hộ gia ñình!). Không phải lúc nào những người
hưởng lợi từ các dự án là người nghèo nhất và ñôi khi số lượng ñầu vào là quá thấp nên hiếm khi
tạo ra ñược sự khác biệt về thu nhập cho người nông dân.
Biểu 8: CDF sử dụng cho các hoạt ñộng cải thiện ñiều kiện sản xuất
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Trong năm 2009 chi phí hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ gia ñình giảm xuống dưới 40% vốn cho
hoạt ñộng sản xuất, với hơn 50% tại tỉnh Cao Bằng (mở rộng thêm về hoạt ñộng chăn nuôi quy
mô nhỏ) ñược so sánh ít hơn 30% tại 3 huyện của Hòa Bình. Các khoản chi phí về ñào tạo, tập
huấn tăng từ 10 -17% và phần trăm chi tiêu cho mô hình thử nghiệm tăng từ 8% ñến gần 30%.
Biểu 9: Phân bổ quỹ tại các huyện cho hoạt ñộng cải thiện ñiều kiện sản xuất năm 2009
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Yên Thủy

Phân bón

Tại Hòa Bình tính cho tất cả các ñiểm mô hình thử nghiệm năm 2009; cần phải lưu ý rằng các
ñiểm thử nghiệm kết hợp cung cấp các ñầu vào (ñược trợ cấp một phần) cho các hộ gia ñình với
sự hướng dẫn kỹ thuật và một ngày cuối cùng ñi hiện trường qua ñó kỹ thuật mới ñược ñánh giá
và so sánh với các kỹ thuật cũ (truyền thống). Các xã ở Tân Lạc sử dụng gần 50% vốn của mình
cho các ñiểm thử nghiệm so với 31% ở Lạc Sơn và 23% ở Yên Thủy. Có sự tham gia nhiệt tình
của ñội ngũ cán bộ huyện về việc sử dụng CDF cho các ñiểm thử nghiệm.
Việc hỗ trợ nhóm nông dân mua các máy nông nghiệp hoặc xây dựng lò sấy ngô/ thuốc lá (ñể
giảm thiệt hại sau thu hoạch) tăng gấp ñôi từ 2008 ñến 2009 chiếm 20% ngân sách sử dụng. Rõ
ràng ñây là một quá trình học tập về các yêu cầu tổ chức và hưởng lợi lúc này có thể thấy rõ hơn
(những hoạt ñộng này nằm trong hàng loạt hoạt ñộng với chi phí thấp nhất cho từng hộ hưởng
lợi).
So với năm 2008 Nguyên Binh chiếm phần lớn các hoạt ñộng ñào tạo sử dụng quỹ CDF thì trong
năm 2009 công tác ñào tạo nông dân ñược phổ biến rộng hơn hơn trong 5 huyện và theo báo cáo
thì có liên kết tốt hơn với việc phân bổ trực tiếp ñầu vào. Phương pháp Lớp học hiện trường
(FFS) ñược áp dụng rộng rãi trong các khóa ñào tạo, tập huấn.

3.2.2. ðặc ñiểm của người hưởng lợi – lồng ghép các yếu tố xã hội
Số người hưởng lợi biến ñộng ñáng kể giữa hai tỉnh. Do mật ñộ dân số cao hơn, Hòa Bình chiếm
hơn 80% số người hưởng lợi trong năm 2008 và ước tính khoảng 77% trong năm 2009; Số hộ
hưởng lợi tham gia vào các hoạt ñộng CDF năm 2009 bình quân là 370 hộ trong mỗi xã ñược coi
là thấp hơn so với năm 2008 là khoảng 540 hộ trong mỗi xã; ñiều ñó cho thấy rằng sự lựa chọn
các hoạt ñộng ñược tiến hành chu ñáo hơn và hỗ trợ có trọng tâm hơn.
ðịnh hướng vì người nghèo – nguồn CDF
Trong năm 2008 cả hai tỉnh ñều ñã ñạt ñược yêu cầu ñưa ra của nhà tài trợ; cụ thể là ít nhất 50%
số vốn ñược sử dụng ưu tiên cho các hộ gia ñình nghèo dựa trên tiêu chuẩn của Bộ LðTBXH
năm 20071. Tuy nhiên, trong năm 2008 số hộ gia ñình nghèo chỉ ñược tham gia các hoạt ñộng hỗ
trợ sản xuất nông nghiệp, chứ không phải các hoạt ñộng về cơ sở hạ tầng; trong lĩnh vực này chỉ
tiêu 50% vượt qua mức trung bình, nhưng thấp hơn tại huyện Tân Lạc nơi mà chỉ 40% số hộ gia
ñình hưởng lợi về hỗ trợ sản xuất ñược phân loại là nghèo. Tuy nhiên, xem xét toàn bộ số hộ
nghèo ở một huyện làm cơ sở thì tất cả các huyện ñều ñạt trên 50% số hộ nghèo ở huyện (xem
bảng 3).

1

Các hộ nghèo thu nhập dưới 250.000 VND/ 1 người/ tháng
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Bảng 3: Sự tham gia của các hộ nghèo về CDF vào các hoạt ñộng hỗ trợ sản xuất
Average

Nguyên
Bình

Quảng
Uyên

Lạc Sơn

Tân Lạc

Yên Thủy

Hộ nghèo dựa trên tổng số hộ
hưởng lợi năm 2008

55%

51%

67%

70%

41%

Không có
CDF

Hộ nghèo dựa trên tổng số hộ
nghèo tại các huyện năm 2008

57%

58%

81%

53%

56%

Không có
CDF

Hộ nghèo dựa trên tổng số hộ
hưởng lợi năm 2009

32%

58%

34%

32%

22%

34%

Hộ nghèo dựa trên tổng số hộ
nghèo tại các huyện năm 2009

49%

61%

69%

42%

56%

34%

Năm 2009, xét toàn bộ 103 xã thì trung bình chỉ 32% số hộ tham gia hoặc hưởng lợi từ CDF
(hoạt ñộng CSHT và hỗ trợ cải thiện ñiều kiện sản xuất) ñược xếp vào loại hộ nghèo2. Chỉ có
các xã ở huyện Nguyên Bình ñáp ứng chỉ tiêu với trung bình 50% số hộ gia ñình hưởng lợi ñược
phân vào loại hộ nghèo. Các xã ở hai huyện tại Cao Bằng, nhưng chỉ riêng huyện Tân Lạc ở Hòa
Bình ít nhất có thể ñạt ñược trên 50% số hộ nghèo trong huyện của họ.
Trong tất cả các huyện những hộ nghèo tham gia vào các hoạt ñộng cơ sở hạ tầng ở mức thấp
hơn so với hoạt ñộng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Một lý do về số hộ gia ñình hưởng lợi thấp
hơn tại hoạt ñộng cơ sở hạ tầng có thể là các hộ nghèo sống ở vùng xa hơn và rải rác hơn các hộ
khá giả. Các công trình cơ sở hạ tầng thậm chí ñược thực hiện cho các thôn nghèo hơn của xã thì
thường tiếp cận ñược với ít hộ gia ñình hơn là những công trình thực hiện ở vùng thấp có mật ñộ
dân ñông. Do ñó, chi phí cho mỗi hộ gia ñình có xu hướng cao hơn ở các thôn vùng cao.
Biểu 10: Nhóm người hưởng lợi tại các huyện trong năm 2009
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Con sô người hưởng lợi vẫn chưa ñược hoàn thành tại thời ñiểm viết báo cáo này
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Yên Thủy

Tại bảng 2, chi phí cho cơ sở hạ tầng của môt hộ gia ñình là cao nhất tại hai huyện của tỉnh Cao
Bằng, cụ thể tại huyện Nguyên Bình, nơi mà có các thôn xa xôi hẻo lánh ñược ưu tiên hỗ trợ quỹ
CDF. Mặc dù các hộ ít nghèo hơn ñược hưởng lợi từ các hoạt ñộng cơ sở hạ tầng thì tỉ lệ phần
trăm quỹ CDF ñược phân bổ ñể hỗ trợ các nhóm này có thể cao ngang bằng với ngân sách dành
cho các hộ không nghèo.
Nhìn chung cần phải hiểu rằng một số lượng lớn các hộ cận nghèo nên ñược nhận hỗ trợ và
không nên loại họ ra khỏi các hoạt ñộng liên quan ñến quỹ phát triển xã. Tuy nhiên, giám sát ñể
bổ sung các ñối tượng này cũng còn là một thách thức, trở ngại.
Sự tham gia của phụ nữ
Các hướng dẫn về CDF yêu cầu rằng ít nhất 30% các quỹ nên ñược sử dụng cho các hoạt ñộng
ñược ưu tiên bởi phụ nữ. Cho ñến nay quy trình PTKTXH không cung cấp giải pháp này một
cách thỏa ñáng (ở Cao Bằng ñã có quan tâm phân loại ưu tiên các hoạt ñộng, song phương pháp
thực hiện vẫn chưa có hiệu quả); cần quan sát qua các buổi họp thôn, và vai trò của nam giới và
phụ nữ, ñể có khả năng quyết ñịnh nên ưu tiên ñối tượng nào trong ñề xuất về quỹ PT xã. Tuy
nhiên, cách ñánh giá sự tham gia thực sự của phụ nữ là rất khó bởi vì thường cả gia ñình hưởng
lợi từ các dự án và trong nhiều hoạt ñộng người nông dân quen với việc ñăng ký tên của chủ hộ
gia ñình thường là người chồng.
Bảng 4: Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt ñộng cải thiện ñiều kiện sản xuất năm 2008 &
2009
Phụ nữ tham gia

Tổng
cộng

Nguyên
Bình

Quảng
Uyên

Tân Lạc

Lạc Sơn

Yên Thủy
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Chưa có
CDF

Vào các hoạt ñộng hỗ
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27%
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No data

24%

17%

Xem xét năm 2008, 39% người hưởng lợi từ các hoạt ñộng sản xuất là phụ nữ, chủ yếu thấp là do
ở huyện Lạc Sơn con số này chỉ ñạt 4%. Trong năm 2009 sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt
ñộng sản xuất tại các huyện thâm chí còn thấp hơn chỉ ñạt 27%. Trong khi ñó ở Cao Bằng sự
tham gia của phụ nữ trung bình là 66%, cao hơn ñáng kể so với con số trung bình ở tỉnh Hòa
Bình chỉ có 20%. (huyện Tân Lạc sự tham gia của phụ nữ không có số liệu báo cáo).
Có thể thấy rằng thường phụ nữ hưởng lợi ít nhất nếu không nhiều từ các hoạt ñộng trong các dự
án cơ sở hạ tầng, nghĩa là phụ nữ ñược hưởng lợi từ việc nâng cao chất lượng các con ñường, vì
họ thường ra chợ và phải mang vác nặng và ngoài ra họ phải thực hiện các vai trò quan trọng
trong công việc thủy nông – phụ nữ ñảm nhiệm tổ chức công việc tưới tiêu và duy trì bảo dưỡng
các công trình thủy lợi.3.

3.2.3. Sự tham gia, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Các hoạt ñộng dựa trên kế hoạch PTKTXH có sự tham gia trong từng xóm, và các ưu tiên cho
các ñề xuất CDF và lựa chọn người hưởng lợi ñược quyết ñịnh trong các buổi họp thôn. Nói
chung người hưởng lợi hài lòng với sự lựa chọn về hoạt ñộng và chất lượng mà dự án thực hiện.
ðóng góp của ñịa phương ñạt ñược trên 50% dưới hình thức ñóng góp ngày công lao ñộng và vật
liệu giúp tăng hiệu quả và tính làm chủ của ñịa phương với mục tiêu duy trì có sự ñồng tình ủng
3

Báo cáo về giới – EU-Dự án PTNT Cao Bằng – Bắc Kan, 2000
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hộ cao của ñịa phương. Sự tham gia của từng cá nhân ñược nhất trí trong các buổi họp thôn và có
xét ñến năng lực của các hộ gia ñình và mức ñộ hưởng lợi (có nghĩa là nâng cao sự ñóng góp vào
công trình thủy nông hơn) và dựa trên các chỉ tiêu của ñịa phương. Trong khi tính minh bạch của
việc sử dụng CDF tăng thông qua việc tăng cường thông báo công khai cho người dân về các ñề
xuất ngân sách liên quan ñến CDF ( thông qua niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa xóm)
thì giá trị của việc công khai vẫn cần phải ñược ñánh giá. Không rõ người dân sử dụng các thông
tin ñược cung cấp hiệu quả ñến mức nào, chẳng hạn liệu họ có sử dụng các thông tin này ñể ñưa
ra các ý kiến ñóng góp trong trường hợp nghi ngờ việc sử dụng quỹ sai mục ñích vv..

4. Kết luận và khuyến nghị
Với cách tiếp cận học qua thực tế công việc các xã không chỉ nâng cao ñược công tác quản lý tài
chính của mình mà còn nâng cao các kỹ năng quản lý nhà nước nói chung. Quỹ PT xã giúp cung
cấp các phương tiện cho ñội ngũ lãnh ñạo xã tiến hành các dự án quy mô nhỏ theo hướng có sự
tham gia và có hiệu quả; với CDF họ có nguồn lực không chỉ ñể cân nhắc một cách trực tiếp các
nhu cầu của người dân, ưu tiên phụ nữ và người nghèo mà còn yêu cầu có sự ñóng góp của người
dân và tăng tính sở hữu của ñịa phương dẫn ñến tăng hiệu quả; qua ñó họ học ñược cách thực
hành tính minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình về các nguồn vốn ñầu tư.
Về việc thực hiện các hướng dẫn quản lý tài chính ở cấp xã theo luật ngân sách nhà nước năm
2002, rõ ràng rằng các thủ tục về nguồn ngân sách nhà nước nói chung ñược toàn bộ các xã thực
hiện chặt chẽ. Tổng thu nhập do xã gây dựng vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên không hoàn toàn
rõ ràng rằng liệu tỉ lệ thấp về kết quả ñạt ñược có nghĩa là một số xã thực sự quản lý loại vốn này
là ít hơn hay liệu các thủ tục chỉ ñược áp dụng ở mức ñộ thấp hơn. Một ñiều cũng thấy rõ là sau
không ñầy hai năm thực hiện, các hướng dẫn quản lý tài chính nói chung ñược thực hiện tại 60%
ñến trên 80% số xã khi quản lý các nguồn vốn dự án, có thể dễ nhận thấy CDF ñã ñược phân bổ
một cách ñáng kể bởi PS-ARD. Nhìn chung theo ñánh giá thì khoảng 50% số xã ñạt khoảng 80%
các tiêu chí về quy trình quản lý tài chính ở Cao Bằng và gần 60% các tiêu chí ở Hòa Bình.
ðáng ngạc nhiên là các xã ñược ñiều tra ở Cao Bằng lại ñược ñánh giá cao hơn nhiều so với các
xã ở Hòa Bình, trong khi ñó nhìn chung Cao Bằng có nguồn lực kém hơn hẳn và còn tồn tại
nhiều khó khăn, ñặc biệt ở cấp xã. Vấn ñề ñặt ra là liệu người ñiều tra có chủ yếu dựa vào câu trả
lời của người ñược hỏi hay ñiều tra sâu hơn bằng cách lấy thông tin thông qua các tài liệu có sẵn
và kiểm chứng các thông tin ñã ñược cung cấp.
Cách tiếp cận học qua thực tế công việc chứng tỏ rằng với ñào tạo cơ bản kết hợp hướng dẫn trực
tiếp ñội ngũ cán bộ tài chính xã và lãnh ñạo xã có ñủ năng lực quản lý các nguồn vốn một cách
minh bạch và có tinh thần trách nhiệm, áp dụng các hướng dẫn chung và tuân theo luật ngân sách
nhà nước.
Khuyến nghị chung nhằm cải thiện quản lý tài chính xã
Tuy nhiên, ñể nâng cao năng lực tốt hơn cần phải chú trọng vào các lĩnh vực sau:.
– Chuẩn bị các ñề xuất/ kế hoạch ngân sách
– Áp dụng phần mềm hạch toán và quyết toán ngân sách
– Quyết toán ngân sách theo ñúng quy trình thủ tục
– Chuẩn bị báo cáo kế toán tổng hợp về ngân sách tổng quát của xã
Thông tin hiện nay vẫn chưa ñược sử dụng ñể xếp loại năng lực quản lý tài chính và xây dựng
các tiêu chí tối thiểu về phân cấp các nguồn vốn. ðể thúc ñẩy phân cấp quản lý tài chính thì sự
cam kết rõ ràng của lãnh ñạo cấp tỉnh là rất quan trọng. ðiều này có thể ñược ñề cập ñến ngay
lúc ñầu thông qua các tiêu chí tối thiểu ñược công nhận chính thức (ñánh giá khách quan) hoàn
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thành bởi các xã trước khi các nguồn vốn ñầu tư ñược phân cấp. Mặt khác hoàn thành ñầy ñủ
các tiêu chí tối thiểu này sẽ bắt buộc các các chương trình ñầu tư phân cấp quản lý tài chính tới
cấp xã. Vì vậy, các bước tiếp theo Sở Tài Chính sẽ phải hoàn thành các tiêu chí mang tính khách
quan ñề ñánh giá năng lực quản lý tài chính của các xã và áp dụng những tiêu chí này ñể xếp
hạng các xã. Những danh sách xếp hạng xã cho phép các dự án ñầu tư quyết ñịnh xã nào có thể
tự quản lý vốn một cách hiệu quả và minh bạch. Các nguồn ñể ñánh giá cần phải sẵn có và chịu
trách nhiệm về việc ñánh giá và kiểm chứng các thông tin khi cần làm rõ.
Liên quan ñến việc sử dụng quỹ CDF, nhìn chung có thể nói rằng CDF ñược quản lý hiệu quả và
ñem lại lợi ích cho nhiều người theo nhiều cách khác nhau. Việc phân bổ ngân sách ñược thực
hiện có sự tham gia và có tính minh bạch. Thực hiện các hoạt ñộng cho thấy mức sở hữu cao và
có sự ñóng góp của ñịa phương, ñặc biệt ñối với các dự án về cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ là tương
ñối cao trung bình là 30% ñôi khi ñạt tới 50%.
ðể nâng cao hơn nữa việc sử dụng quỹ các ñề xuất sau cần ñược ñưa ra:
• Tác ñộng của các hoạt ñộng về các nguồn thu nhập của hộ gia ñình và tình hình sinh kế
nói chung sẽ cần phải ñược ñánh giá trong những năm tới; việc sử dụng CDF cung cấp
ñầu vào trực tiếp tới hộ gia ñình nên ñược xem xét ñánh giá kỹ hơn;
• Các hệ thống chi trả theo kết quả ñầu ra (OPS) cần phải ñược áp dụng và hướng dẫn bởi
ñội ngũ cán bộ cấp huyện ñể từ ñó nâng cao công việc quản lý và ghi chép số liệu nói
chung; cụ thể tại tỉnh Hòa Bình việc thu thập thông tin số người hưởng lợi, thực trạng ñói
nghèo của hộ và sự tham gia của phụ nữ cần phải ñược nâng cao.
•

Cần tổ chức các hội thảo lấy ý kiến phản hồi với sự tham gia của các ñại diện Ban quản
lý xã ở mỗi huyện ñể trình bày các phát hiện và thảo luận về hiệu quả của công tác quản
lý CDF.

Với sự phân bổ hiện tại về quỹ phát triển xã chỉ trong một năm, công tác quản lý của xã không
ñảm bảo về nguồn vốn trong tương lai và thói quen quản lý thiên về phân bổ các nguồn vốn ít
hoặc nhiều ñồng ñều trong cộng ñồng. Thói quen này chỉ thúc ñẩy việc phân bổ nguồn trợ cấp
ñầu vào chứ không khuyến khích tính chủ ñộng. Do ñó, cần xem xét về cam kết quỹ CDF cho
các xã trong 3 ñến 5 năm liên tiếp ñể ñẩy mạnh việc lập kế hoạch chiến lược và hỗ trợ các giải
pháp nâng cao sinh kế bền vững.
Bên cạnh ñó, cho ñến nay số lượng vốn ñược cấp là khá thấp và hầu hết là cho các dự án cơ sở
hạ tầng quy mô nhỏ và do người dân ñịa phương tự thực hiện. ðiều này không phải là một vấn
ñề tiêu cực vì thường những dự án sửa chữa nâng cấp về hệ thống thủy lợi hay ñường sá nhỏ
không nhận ñược sự quan tâm ñúng mức của các chương trình ñầu tư, nhưng lại rất quan trọng
và là ưu tiên của người dân ñịa phương (ñể giúp họ có thêm thu nhập). Tuy nhiên, các hướng dẫn
của PS-ARD về CDF gặp phải những phản hồi cho rằng những hướng dẫn này quá ñơn giản và
không áp dụng ñược cho các dự án khác ở quy mô lớn hơn, nghĩa là những dự án có các nhà thầu
bên ngoài tham gia. Chính vì vậy, nên cung cấp nhiều các nguồn vốn hơn nữa và nên kiểm
nghiệm nhiều hơn nữa về cách tiếp cận ñơn giản trong việc lập kế hoạch, giám sát và ñánh giá có
sự tham gia ñã ñược Helvetas xây dựng. Việc này bao gồm lắng nghe/tiếp thu ý kiến của người
dân, ñánh giá và kiểm toán công khai như là công cụ ñể ñảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm
giải trình.
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PHỤ LỤC I: ðánh giá việc thực hiện hướng dẫn Quản lý tài chính xã
Danh mục

Cao Bang

Các nguồn lực tài chính xã ñược thống nhất qua UBND xã
Nguồn ngân sách xã
Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa
Quỹ an ninh quốc phòng
Các loại quỹ khác, ñầu tư từ các khoản ñóng góp
Các khoản thu sự nghiệp
Các nguồn dự án
Kế toán xã mở sổ sách theo dõi các nguồn lực tài chính xã
Nguồn ngân sách xã
Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa
Quỹ an ninh quốc phòng
Các loại quỹ khác, ñầu tư từ các khoản ñóng góp
Các khoản thu sự nghiệp
Các nguồn dự án
Công tác lập dự toán
Lập dự toán theo ñúng thời gian theo quy trình
Thực hiện ñúng các bước lập dự toán
Lập dự toán với tất cả các nguồn lực tài chính xã
Công tác chấp hành dự toán ñã áp dụng theo quy trình
ðối với ngân sách xã
Quỹ công chuyên dùng
Nguồn việc trợ
Các nguồn lực khác
Hạch toán và quyết toán ngân sách và các nguồn lực tài chính xã

Hoa Binh

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
38%
2%
38%
18%
86%

92%
62%
62%
62%
0%
92%

100%
15%
2%
32%
8%
82%

92%
100%
97%

41%
83%
62%

100%
100%
100%

100%
76%
76%

Nguồn ngân sách xã ñã thực hiện hạch toán trên phần mềm

46%

67%

Tất cả các nguồn lực tài chính ñược hạch toán tài khoản kế toán ngân
sách xã và trên cùng một hệ thống sổ kế toán tổng hợp

46%

17%

100%

98%

Báo cáo tổng hợp quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước
Báo cáo tổng hợp toàn bộ các nguồn lực tài chính
Kiểm tra, giám sát ngân sách và các nguồn lực tài chính
ðối với nguồn ngân sách xã ñã áp dụng theo quy trình

0%

9%

100%

100%

ðối với các quỹ công chuyên dùng ñã áp dụng theo quy trình

100%

ðối với nguồn viện trợ ñã áp dụng theo quy trình
Các nguồn lực khác
Công khai ngân sách và các nguồn lực tài chính

100%

Trung bình tại Cao Bang
Niêm yết tại trụ sở UBND xã
Niêm yết tại nhà VH xóm
Thông báo trong các cuộc họp xã, họp thôn bản
Số câu hỏi/ chỉ báo
Số chỉ báo có hơn 50% xã tuân theo
Hơn 50% xã hoàn thành ñầy ñủ các tiêu chí

81%
81%
62%
100%
26
22
85%

15

71%
80%

25
13
52%

Phụ lục II: Tổng hợp ñánh giá sử dụng quỹ CDF năm 2008 và 2009 ( tháng 1 năm 2010)
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