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NGÀNH TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH CẦN PHÁT HUY 

TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, TIẾP 
TỤC VƯƠN LÊN HƠN NỮA ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG 
GIAI ĐOẠN MỚI1. 

   
ự ra đời và phát triển suốt 55 năm qua của 
ngành Tài chính Việt Nam đã gắn liền với sự 

nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân  
ta. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8, giành được 
độc lập, Chính quyền non trẻ đứng trước những thử 

thách to lớn: Thù trong, giặc ngoài; kinh tế kiệt quệ, ngân quỹ trống rỗng; nạn đói 
khủng khiếp hoành hành,… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm  giải quyết 
vấn đề tài chính cuả đất nước. Chính phủ Lâm thời chỉ đạo và Bộ Tài chính lúc bấy 
giờ do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Bộ trưởng, đã phát động phong trào quyên góp 
trong nhân dân để giải quyết những khó khăn trước mắt về tài chính. Chỉ riêng Tuần 
Lễ Vàng đã thu được 20 triệu đồng và 370 kg vàng, chứng tỏ sự ủng hộ nhiệt tình của 
nhân dân dành cho Chính quyền Cách mạng. Từ khi ra đời, suốt trong ba mươi năm, 
ngành Tài chính Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu phương vững chắc về tài 
lực, cùng với quân dân cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến chống lại thực dân, đế 
quốc, giành thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975. 

Từ ngày đất nước thống nhất, bước vào kỷ nguyên xây dựng  và bảo vệ tổ quốc 
Xã hội Chủ nghĩa, ngành Tài chánh cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng đã có những đóng góp to lớn trong việc hoàn thiện thể chế tài chánh, tạo ổn định 
cho kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện các chánh sách xã hội. 

Trải qua thời gian quản lý nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan 
liêu bao cấp; ngành Tài chánh có vai trò then chốt trong sự nghiệp đổi mới toàn diện 
về kinh tế, chính trị , xã hội do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo thực hiện, nhằm đưa đất 
nước mau chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế thị trường theo 
định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Trong đó, các cấp, các ngành của Thành phố nói chung 
và ngành Tài chánh nói riêng luôn luôn năng động, tìm tòi những cơ chế mới nhằm 
giải phóng sức sản xuất, khai thác mặt tích cực của kinh tế thị trường… giữ vững được 
vai trò trung tâm kinh tế của khu vực .Tính từ năm 1990 đến năm 1999, đóng góp của 
thành phố vào sự phát triển kinh tế cả nước ngày càng tăng, trên nhiều chỉ tiêu như 
GDP, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, nhất là đóng góp vào nguồn thu ngân sách. 
         Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người 
dân thành phố ngày càng được nâng cao. GDP tính bình quân đầu người dân Thành 
phố tăng từ 583 USD năm 1990  lên 1365 USD năm 2000. Trong những năm qua, 
                                                 
1 Phát biểu của Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố - 
Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành Ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Điển 
hình tiên tiến và kỷ niệm 55 năm ngành Tài Chính Việt Nam. 
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Thành phố rất chú trọng tích lũy cho đầu tư và phát triển nhằm nuôi dưỡng, tạo nguồn 
thu lâu dài. Năm 1990, tỷ lệ tích lũy so với GDP là 13,4%, đến năm 1995 là 29,2% và 
năm 1999 là 31,1%. Các nguồn thu trên địa bàn đóng góp đến 36% tổng thu ngân sách 
của cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  

 Trong thành tích chung về kinh tế – xã hội của thành phố, ngành tài chính đã 
có những đóng góp đáng kể. Nhiều chính sách mới về tài chính được vận dụng sáng 
tạo đã thúc đẩy việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của thành phố phục 
vụ phát triển. Việc triển khai Luật Ngân sách từ năm 1997 dã được ngành Tài chánh 
thực hiện tốt, công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn dần dần đi vào nền 
nếp; quy trình lập, quyết định và quyết toán ngân sách nhìn chung đã được tiến hành 
đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ. Công tác thu thuế theo các Luật 
Thuế mới đang nảy sinh rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng ngành Thuế đã có 
những nỗ lực để đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, tháo 
gỡ tích cực như phụ thu để cải tạo hệ thống điện - nước; thu phí cầu đường; hình thành 
các định chế tài chính mới phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng như Quỹ Đầu tư phát triển 
đô thị; …. Quá trình xã hội hóa cũng diễn ra rất mạnh mẽ trong các lĩnh vực giáo dục, 
y tế, văn hóa và thể thao, nhằm huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện quyền và 
nghĩa vụ được chăm sóc và hưởng thụ của người dân. Đặc biệt, thị trường chứng 
khoán lần đầu tiên đã được chính thức vận hành tại thành phố Hồ Chí Minh từ cuối 
tháng 7 năm 2000 đã tạo ra một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp 
cũng như hình thức đầu tư mới của người dân thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò 
trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính của thành phố. 

 Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới và hòan thiện cơ chế quản lý kinh tế, sự vận 
hành ngày càng phức tạp của kinh tế thị trường, sự phát triển của nền kinh tế càng đi 
vào chiều sâu, nhiều vấn đề kinh tế - tài chánh đang đặt chúng ta trước những thử 
thách to lớn, đòi hỏi  được khắc phục một cách căn bản. Nền kinh tế mở của thành phố 
rất nhạy cảm với khủng hoảng kinh tế trong khu vực.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
thành phố trong vài năm gần đây bị chậm lại và đang hồi phục. Vấn đề kiểm soát sự 
tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính của các doanh nghiệp còn yếu kém. Luật 
Doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện, nhưng chưa hình thành cơ chế hậu kiểm 
nói chung và cơ chế giám sát về tài chính doanh nghiệp nói riêng. Vấn đề quản lý công 
sản, mặt bằng, kho bãi, ngân sách còn  lãng phí, sử dụng nguồn vốn kinh doanh của 
Nhà nước chưa mang lại hiệu quả cao. 

Để thực hiện tốt vai trò trung tâm kinh tế, trung tâm tài chính của cả nước, phát 
huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những yếu kém; trong thời gian tới, 
lãnh đạo thành phố mong ngành Tài chính thành phố phấn đấu hơn nữa, năng động 
sáng tạo hơn nưã trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đặt ra cho từng cán 
bộ đảng viên, công chức và ở mỗi đơn vị tài chính trong ngành. Yêu cầu cụ thể đặt ra 
đối với ngành Tài chính trong thời gian tới : 
 Một là, thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự 

toán thu chi ngân sách năm 2000, tổ chức việc xây dựng dự toán ngân sách năm 
2001, vưà mang tính sáng tạo, huy động tốt các nguồn lực trong xã hội, vưà 
vững chắc, khả thi; đồng thời, tập trung đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ 
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thực hiện các dự án đã bố trí vốn kế hoạch năm 2000, thúc đẩy triển khai nhanh 
và có hiệu quả các dự án kích cầu đầu tư;  
 Hai là, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực tài chính trong xã hội, đề xuất các khoản phụ thu hợp lý, đẩy 
mạnh và mở rộng xã hội hoá các lãnh vực xã hội, tạo điều kiện cho mọi thành 
phần kinh tế tích cực tham gia vào các lãnh vực dịch vụ công, phục vụ cho yêu 
cầu đầu tư phát triển. 
 Ba là, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, đảm bảo 

kiểm soát hoạt động lành mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn; góp phần cải 
tiến quy trình thủ tục cổ phần hóa, đặc biệt là việc xác định giá trị doanh 
nghiệp. Triển khai cơ chế tài chính đối với việc giao, bán, khoán, cho thuê 
doanh nghiệp để thúc đẩy tiến độ cải cách doanh nghiệp Nhà nước . 
 Bốn là, tăng cường công tác quản lý tài sản Nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính theo chương trình kế hoạch và 
các yêu cầu mới phát sinh; 
 Năm là, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất và 

công tác quản lý giá trên địa bàn trong điều kiện kinh tế thị trường là vấn đề cần 
đặc biệt quan tâm, ngành Tài chính thành phố cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai 
trò tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong lĩnh vực này. 
Chúng ta có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, 

đồng thời cũng dũng cảm nhìn nhận các thiếu sót, tồn tại để tìm biện pháp khắc phục, 
đáp ứng nhiều hơn nữa sự mong mỏi của nhân dân, của Đảng bộ và Chính quyền về 
vai trò nặng nề nhưng rất vẻ vang của ngành tài chính thành phố trong sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng đất nước. Uûy ban Nhân dân thành phố biểu dương và đánh giá cao 
những đóng góp, những nỗ lực của cán bộ công chức toàn ngành Tài chính thành phố 
trong thời gian qua và tin tưởng rằng: với tinh thần đoàn kết, thi đua, vượt khó ngành 
Tài chính thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, lập thành tích xuất sắc hơn nữa ở mọi 
vị  trí công tác để chào mừng Đại hội thi đua thành phố, kỷ niệm 55 năm ngày thành 
lập ngành; chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, chào mừng 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, góp phần tạo ra những tiền đề để 
thành phố vững chắc tiến bước vào thế kỷ 21./. 

  
 
 


