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Tóm tắt: 

gân sách xã là nguồn tài chính chủ yếu để đảm bảo cho chính quyền 

cấp xã thực thi các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn. Do vậy khả 

năng đảm bảo nguồn tài chính từ ngân sách xã như thế nào sẽ có ảnh 

hưởng không nhỏ đến mức độ thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội của chính 

quyền cấp xã. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, qua đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự cân đối ngân sách cấp xã trên 

địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. Dữ liệu nghiên cứu 

được thu thập trực tiếp và bằng thư tín từ 75 cán bộ quản lý tài chính tại của 17 

xã phường, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Bình và một số cán bộ quản lý tài 

chính tại huyện, tỉnh. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 5 nhóm nhân tố ảnh 

hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, 

gồm phân cấp nguồn thu, chính sách động viên-khen thưởng, nhóm các yếu tố 

bên ngoài, nhóm quản lý đối tượng nộp thuế và cuối cùng là quản lý ngân sách 

cấp xã. 
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Abstract: 

Commune budget is the main source of finance to ensure that commune 

governments implement socio-economic tasks in the area. Hence, the ability 

to secure financial resources from commune budgets will have a considerable 

impact on the level of implementation of socio-economic tasks of commune 

governments. The study aims to identify the factors that affect the self-balancing 

of commune budget in Tam Binh district, thereby suggesting some solutions to 

improve the self-balancing capacity of the Commune budget in Tam Binh district, 

Vinh Long province in the coming time. The research data was collected directly 

and by correspondence from 75 financial managers in 17 communes, wards, 

communes in Tam Binh District and some financial managers in the district and 

province. The regression analysis shows that there are five groups of factors that 

influence the self-balancing of commune budget in Tam Binh District, including 

revenue hierarchy, incentive-reward policy, group of external factors, taxpayer 

management group and finally the commune budget management group. 
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