BÀI GIẢNG 2:

ĐO LƯỜNG
QUY MÔ VÀ
GIỚI HẠN CỦA
KHU VỰC
CÔNG

ĐỖ THIÊN ANH TUẤN

1

ĐỊNH NGHĨA PHẠM VI KHU VỰC CÔNG
• Khu vực công gồm những khu vực nào dưới đây?
• Chính phủ, Quốc hội
• Tòa án, Viện kiểm sát
• Chính quyền các địa phương
• Các tổ chức đảng
• Mặt trận tổ quốc
• Các tổ chức/hiệp hội có liên quan
• Doanh nghiệp nhà nước
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ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC CÔNG
• Đo lường quy mô khu vực công như thế nào?
• Tổng số lao động làm việc trong khu vực công?
• Số đơn vị hành chính (tỉnh/thành, huyện, xã…)?
• Số bộ ngành, các cơ quan chính phủ?
• Tổng số thu thuế của khu vực công?
• Tổng số chi tiêu của khu vực công?

• Quy mô khu vực công của Việt Nam có lớn không?
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHU VỰC CÔNG
• Khuôn khổ chung
•
•
•
•

Kiến tạo hệ thống luật pháp
Sản xuất, tài trợ, mua hàng hóa của Chính phủ
Ảnh hưởng của chính phủ lên hoạt động của khu vực tư
Tái phân phối thu nhập

• Các hoạt động khu vực công ở VN?
• Giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, an ninh, quốc phòng, điện, nước, lương thực, năng
lượng…
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SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO HOẠT
ĐỘNG KINH TẾ
• Sử dụng các chính sách thuế và trợ cấp
• Chính phủ trực tiếp sản xuất và cung ứng thông qua các SOEs
• Chính phủ tài trợ để khu vực tư nhân cung ứng
• Chính phủ điều tiết thông qua các chính sách bảo hộ hoặc thúc đẩy cạnh
tranh

• Thảo luận vai trò và quy mô của SOEs ở Việt Nam
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