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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 18/08/2020 

                                    Môn: TÀI CHÍNH CÔNG 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

Chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi: 

- Thất bại thị trường 

- Tái phân phối thu nhập 

 

0,5 

 

Thất bại thị trường dẫn đến kinh tế thị trường không đạt mức tối 

đa hóa hiệu quả 

Ví dụ: Thị trường bảo hiểm y tế….. 

 

 

1.25 

 

Tái phân phối thu nhập là một sự chuyển giao nguồn lực từ nhóm 

người này trong xã hội đến  nhóm người khác. 

Ví dụ: Thuế trực thu đánh vào người giàu để tái phân phối cho 

người nghèo thông qua các chương trình phúc lợi xã hội …. 

 

 

1.25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

 Vai trò của chi tiêu công:  

 

 

 

1.0  

- Thu hút vốn đầu tư của khu vực tư và chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế.  

- Góp phần điều chỉnh chu kỳ kinh tế. 

- Góp phần tái phân phối thu nhập xã hội giữa các tầng lớp dân 

cư, thực hiện công bằng xã hội. 

 Nhân tố ảnh hưởng tới chi tiêu công:  

 

 

 

1.0  

- Sự phát triển về vai trò Chính phủ trong nền kinh tế thị trường 

hiện đại. 

+ Gánh vác thêm nhiệm vụ mới. 

+ Xã hội hóa các rủi ro: rủi ro của cá nhân được chia sẽ nhiều 

hơn. 

 
- Sự thay đổi quan niệm tổng quát về tài chính công  

1.0 
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+ Chi tiêu công không chỉ tài trợ cho các hoạt động hành chính 

của Chính phủ mà còn tài trợ cho các hoạt động kinh tế và ổn 

định xã hội. 

+ Phối hợp giữa bàn tay Chính phủ và bàn tay thị trường: quy mô 

chi tiêu công có sự giới hạn.  

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

 

Khái niệm: Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) là 

xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền Nhà 

nước các cấp trong việc quản lý ngân sách, nhằm tập trung đầy 

đủ, kịp thời, đúng chính sách các nguồn thu của Nhà nước 

và phân phối, sử dụng công bằng, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cao, 

phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

 

 

 

1.0 

 

Các nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN: 

+ Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế, xã hội của đất nước, 

được tiến hành đồng bộ với phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy 

hành chính. 

 

 

0.75 

 

+ Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, tập trung các nguồn  

lực cơ bản để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trọng yếu trên 

phạm vi cả nước.  

 

 

0.75 

 

+ Phân định rõ nhiệm vụ thu, chi giữa các cấp và ổn định tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các khoản thu, số bổ sung từ ngân sách 

cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cố định từ 3 đến 5 năm... 

 

 

0.75 

 

+ Đảm bảo công bằng trong phân cấp ngân sách. Phân cấp ngân  

sách phải căn cứ vào yêu cầu cân đối chung của cả nước, cố gắn  

hạn chế thấp nhất sự chênh lệch về văn hoá, kinh tế, xã hội giữa  

các vùng lãnh thổ. 

 

 

0.75 

 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 


