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GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU MÔN HỌC

01
Môn học xem xét vai trò và
các lựa chọn can thiệp của
chính phủ cũng như chính
quyền các cấp vào nền kinh tế
nhìn ở phương diện huy động
và phân bổ nguồn lực tài
chính công.

02

03

04

Trang bị cho học viên các
kiến thức mang tính nền
tảng cho việc phân tích các
chính sách liên quan đến quá
trình huy động và phân bổ
nguồn lực của khu vực công.

Hướng dẫn học viên vào trọng
tâm phân tích, thảo luận
những tình huống có tính
đánh đổi giữa hiệu quả kinh
tế và công bằng xã hội, vận
dụng các nguyên lý nhằm đưa
ra sự lựa chọn và quyết định
phù hợp

Cung cấp cho học viên các
công cụ và khuôn khổ phân
tích, đánh giá các chương
trình đầu tư và chi tiêu công
của chính phủ.
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NỘI DUNG
I.

Sự can thiệp của khu vực công

•
•
•
•

II.

•
•
•
•
•

Vai trò và quy mô của khu vực công
Kinh tế chính trị học của khu vực công
Sự tham gia của khu vực tư nhân và mô hình đối tác công
tư
Chu kỳ tuyệt vọng: Từ thất bại thị trường đến thất bại nhà
nước

Phân bổ ngân sách và các vấn đề liên quan

•
•
•

III. Huy động ngân sách và thuế khóa

Khung phân tích và đánh giá chính sách chi tiêu công
Chính sách xã hội của chính phủ

IV.

Các nguồn thu của chính phủ
Kinh tế học về thuế
Phân bổ gánh nặng thuế

Hiệu quả kinh tế và lý thuyết thuế tối ưu
Khuyến khích ưu đãi và cưỡng chế thuế

Phân công chức năng và quan hệ giữa các cấp chính quyền

•

Phân cấp ngân sách, chuyển giao nguồn lực và trợ cấp
chéo giữa các địa phương

•

Hợp tác vùng trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công

Phân bổ ngân sách và đầu tư công
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ĐỂ HOÀN THÀNH MÔN HỌC
•
•
•
•

2 bài tập
4 bài viết chính sách

Bài viết chính sách cuối kỳ
Đánh giá và xếp loại

•
•
•
•

Tham dự lớp và thảo luận

20%

Bài tập

20%

Bài viết chính sách

20%

Bài viết cuối kỳ

40%
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