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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  

Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đầu tư quan trọng, tạo ra 

hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề 

cơ bản tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những 

năm qua thực hiện chủ trương đưa nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế thị 

trường hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước đã không ngừng tăng cường đầu 

tư cho cơ sở hạ tầng và coi đó là điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tư. Bên 

cạnh những nguồn vốn khác huy động được, NSNN vẫn khẳng định vai trò 

chủ chốt trong đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Nguồn NSNN dành 

cho đầu tư XDCB luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách hàng 

năm. Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, còn nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều 

hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát vốn NSNN.  

Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả mọi 

nguồn vốn đầu tư, hạn chế rủi ro, sai sót trong công tác kiểm soát thanh 

toán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho 

các dự án XDCB. Trong đó tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có 

ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư. 

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, 

phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp 

lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng 

bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay. KBNN từ ngày 01 tháng 01 

năm 2000 thực hiện vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán đầu tư XDCB. 

Thời gian qua, KBNN đã thực hiện tốt vai trò của mình, tiết kiệm cho 

NSNN hàng ngàn tỷ đồng từ việc phát hiện và loại bỏ những khoản chi 

không đúng chế độ. Tuy nhiên, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

XDCB của KBNN vẫn chưa được quan tâm đúng mức, phạm vi và nội 

dung kiểm soát còn nhiều bất cập, quan hệ giữa các bộ phận trong quá 
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trình luân chuyển hồ sơ còn chưa rõ ràng. Vì vậy việc nghiên cứu một cách 

có hệ thống, toàn diện và cụ thể công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản của KBNN là một đòi hỏi rất cấp thiết hiện nay. 

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh 

toán nguồn vốn XDCB, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Đăk Nông”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:       

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư  xây 

dựng cơ bản tại KBNN. 

Phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán của KBNN đối 

với vốn đầu tư ở tỉnh Đắk Nông.  

Trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập và nguyên nhân của nó, đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư  XDCB của tỉnh Đắk Nông.  

3. Phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận về  công 

tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN và thực 

tiễn công tác Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN 

Đắk Nông. 

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Tiến hành nghiên cứu những nội 

dung cơ bản trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua 

Kho bạc Đăk Nông,  thu thập số liệu của Kho bạc nhà nước Đắk Nông 

trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Trên cơ sở phương pháp luận, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 

luận văn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát tình hình thực tế tại Kho 

bạc Nhà nước Đăk Nông, tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên 

quan để đi đến những kết luận đánh giá tình hình. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: 

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ 

bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước. 

Làm rõ thực trạng công kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản tại Kho bạc Nhà nước Đăk Nông trong thời gian qua. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế công tác kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Đăk Nông 

trong thời gian tới. 

6. Kết cấu của luận văn: 

Ngoài phần mở đầu,  phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn 

được kết cấu gồm 3 chương với nội dung cụ thể sau: 

Chương I. Cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước. 

Chương II. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản qua KBNN Đăk Nông. 

Chương III. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Đăk Nông.   

7. Tổng quan về tài liệu:  

Liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản thì có thể nêu một số nghiên cứu sau: 

Luận văn thạc sĩ kinh tế của Đoàn Kim Khuyên (2012) trường đại 

học kinh tế Đà Nẵng, về: “Hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng”. 

Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Lương Ngọc Tuyền, trường Đại học 

kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”. 
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Luận văn Thạc sĩ tài chính ngân hàng của Nguyễn Xuân Quảng, 

Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về “Hoàn thiện công 

tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”. 

Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Hoàng Thị Lan Phương (2010), trường 

Đại học kinh tế Đà Nẵng về: “Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu”. 

“Tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Quảng Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thúy Việt (2011) là đề tài luận 

văn thạc sỹ kinh tế. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU 

TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 
 

1.1. CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN 

 1.1.1. Ngân sách nhà nƣớc và phân loại chi ngân sách nhà nƣớc 

 a. Khái niệm ngân sách nhà nước 

NSNN, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành 

phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ "NSNN" được sử dụng rộng rãi 

trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về NSNN 

lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về NSNN tùy theo 

các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu.  

Luật NSNN của Việt Nam đã được Quốc hội Việt Nam thông qua 

ngày 16/12/2002 định nghĩa: NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của NN 

trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và được thực 

hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của 

NN. 

 b. Khái niệm và phân loại chi ngân sách nhà nước 

b1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước 
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Theo Luật ngân sách Nhà nước (Luật số 01/2002/QH11 được thông 

qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 11, ngày 16/12/2002) có định nghĩa 

"Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; 

chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định 

của pháp luật." 

b2. Phân loại chi ngân sách nhà nước 

- Căn cứ vào mục đích, nội dung: Chi tích luỹ của ngân sách nhà 

nước ; Chi tiêu dùng của ngân sách nhà nước  

- Căn cứ theo yếu tố thời hạn và phương thức quản lý: Chi thường 

xuyên ; Chi đầu tư phát triển; Chi trả nợ và viện trợ; Chi dự trữ  

1.1.2 Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc 

Dưới giác độ là một nguồn lực tài chính quốc gia, vốn đầu tư XDCB 

từ NSNN là một bộ phận của quỹ NSNN trong khoản chi đầu tư của 

NSNN hàng năm được bố trí cho đầu tư vào các công trình, dự án XDCB 

của Nhà nước. 

Gắn với hoạt động đầu tư XDCB, nguồn vốn này chủ yếu được sử 

dụng để đầu tư phát triển tài sản cố định trong nền kinh tế. Khác với các 

loại đầu tư như đầu tư chuyển dịch, đầu tư cho dự phòng, đầu tư mua sắm 

công,.v.v…, đầu tư XDCB là hoạt động đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà 

xưởng, kết cấu hạ tầng… Đây là hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư cơ bản 

và chủ yếu có tính chất dài hạn. 

Gắn với hoạt động của NSNN, vốn đầu tư XDCB từ NSNN được 

quản lý và sử dụng đúng luật, theo những quy trình rất chặt chẽ. Khác với 

đầu tư trong kinh doanh, đầu tư từ NSNN chủ yếu nhằm tạo môi trường, 

điều kiện cho nền kinh tế, trong nhiều trường hợp không mang tính sinh lãi 

trực tiếp. 

1.1.3. Phân loại chi đầu tƣ XDCB  

- Theo tính chất công trình, chi đầu tư XDCB bao gồm: 
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  Chi xây dựng mới; Chi cải tạo, mở rộng, trang bị lại kỹ thuật ; Chi 

khôi phục tài sản cố định 

- Theo cấu thành vốn đầu tư, chi đầu tư XDCB bao gồm: 

  Chi xây lắp; Chi mua sắm máy móc thiết bị ; Chi XDCB khác:  

- Theo trình tự xây dựng cơ bản, chi đầu tư xây dựng cơ bản bao 

gồm: 

  Chi chuẩn bị đầu tư ; Chi chuẩn bị thực hiện đầu tư ; Chi thực hiện 

đầu tư:  

1.1.4. Nguồn hình thành vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước : Vốn 

huy động của nhân dân ;  Nguồn vốn huy động trong nước thông qua hình 

thức phát hành trái phiếu; Nguồn vốn từ vay nợ, viện trợ của nước ngoài, 

vốn huy động của dân cư như công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ, vốn 

Nhà nước và nhân dân cùng làm, nguồn vốn quốc hội để lại, nguồn vốn đổi 

đất lấy công trình…  

1.2. KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO 

BẠC NHÀ NƢỚC  

1.2.1. Khái quát về Kho bạc Nhà nƣớc 

a. Các mô hình KBNN trên thế giới 

b. Lịch sử hình thành KBNN Việt Nam 

c. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của KBNN 

Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của KBNN thực hiện theo Theo 

quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009. 

1.2.2. Khái niệm và mục tiêu của kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tƣ XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc 

a. Khái niệm kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN 

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN là việc cơ quan 

cấp phát kinh phí NSNN cho đầu tư XDCB thực hiện vai trò kiểm tra, 

giám sát toàn bộ các hoạt động, các khoản chi từ NSNN cho đầu tư xây 

file:///E:/dien/cao%20hoc/luan%20van%20tot%20nghiep/Luan%20van%20hoan%20chinh%201%5b1%5d.doc%23_Toc325042160
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dựng công trình, mua sắm, lắp đặt thiết bị gắn với công trình XDCB…đảm 

bảo chi đúng đối tượng, mục tiêu của dự án được phê duyệt, các khoản chi 

phải theo đúng chế độ quản lý hiện hành, đúng định mức, đơn giá XDCB 

được cấp có thẩm quyền ban hành. 

b. Mục tiêu và yêu cầu kiểm soát  thanh toán vốn đầu tư XDCB qua 

KBNN 

- Mục tiêu kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN 

+ Thông qua kiểm soát thanh toán sẽ đảm bảo nguồn vốn NSNN cho 

đầu tư XDCB được sử dụng đúng mục đích, và có hiệu quả.  

+ Kiểm soát thanh toán góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án 

đầu tư, hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết của chủ đầu tư.  

- Yêu cầu của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN.  

+ Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được mở tài khoản thanh toán 

vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho việc kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước và thuận tiện cho giao dịch của chủ 

đầu tư 

+ Các dự án phải có đủ thủ tục Đầu tư và xây dựng, có kế hoạch vốn 

đầu tư hàng năm và số vốn thanh toán cho dự án trong năm không vựơt kế 

hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án.  

+ Tài liệu, hồ sơ chứng từ thanh toán vốn đầu tư do chủ đầu tư gửi 

Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo đúng quy định.  

+ Số vốn thanh toán  cho từng công việc, hạng mục công trình, công 

trình không được vượt giá trị hợp đồng, không được vượt dự toán hoặc giá 

trúng thầu, tổng dự toán của dự án. Tổng số vốn thanh toán cho dự án 

không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.  

+ Kho bạc kiểm soát thanh toán trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán 

của chủ đầu tư và căn cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định 

trong hợp đồng  để thanh toán theo đề nghị của chủ đầu tư. 

+ Cán bộ thanh toán của Kho bạc Nhà nước khi kiểm soát thanh toán 
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vốn cho dự án phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình, kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ trong quá trình thanh toán, đảm bảo thanh toán vốn kịp thời, đầy 

đủ, không gây phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền đối với Chủ đầu tư. 

1.2.3 Bộ máy kiểm soát 

- Kho bạc Nhà nước thống nhất quản lý quỹ ngân sách trung ương 

trong toàn hệ thống KBNN.  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các 

khoản chi của ngân sách tỉnh và các khoản chi của ngân sách trung ương 

theo ủy quyền hoặc các nhiệm vụ chi do KBNN thông báo; đồng thời thực 

hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách huyện, xã; 

tổng hợp và kiểm tra công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN của các 

KBNN huyện trực thuộc. 

- Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả 

cho các khoản chi thuộc ngân sách huyện, xã và các khoản chi của ngân 

sách trung ương, ngân sách tỉnh theo ủy quyền. 

1.2.4. Quy trình và nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ  

XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc 

a. a. Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN 

Hệ thống KBNN thực hiện Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo Quyết định số 282/QĐ-KBNN 

ngày 20/04/2012 của Tổng Giám đốc KBNN.  

b. Nội dung công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư  XDCB qua 

KBNN 

Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN bao gồm: 

b1. Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ :  

Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, 

chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán 

các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao 
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có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi 1 lần cho đến khi kết 

thúc dự án đầu tư, trừ trưởng hợp phải bổ sung điều chỉnh) 

b2. Tiến hành kiểm soát thanh toán : 

 Công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát chi tiến hành kiểm tra các 

điều kiện thanh toán trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu và chứng từ thanh toán 

của chủ dự án gửi cơ quan KBNN 

b3. Quyết định sau kiểm soát thanh toán:  

Trên cơ sở đó, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn của 

chủ đầu tư theo các chế độ, quy định của Nhà nước. Nếu đủ các điều kiện 

như nêu trên thì KBNN thực hiện thanh toán vốn đầu tư (gồm tạm ứng, 

thanh toán khối lượng hoàn thành) cho đơn vị thụ hưởng theo quy định. 

Trường hợp không đủ điều kiện thanh toán, thì cơ quan KBNN có quyền từ 

chối thanh toán các khoản thanh toán mà đơn vị sử dụng vốn đầu tư thuộc 

NSNN không chấp hành đúng các quy định. Và KBNN làm thủ tục thông 

báo từ chối thanh toán, từ chối tạm ứng, đồng thời chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình. 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả công tác kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tƣ  XDCB qua KBNN. 

- Vốn đầu tư được kiểm soát thanh toán so với kế hoạch vốn được 

giao 

- Giá trị vốn đầu tư và số hồ sơ từ chối trong kiểm soát thanh toán  

- Tỷ lệ hồ sơ được kiểm soát bảo đảm đúng thời gian quy định 

1.2.6. Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác kiểm soát thanh toán 

vốn đầu tƣ  XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc 

a. Nhân tố bên ngoài 

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan  

- Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, ban 

QLDA   

- Ý thức và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án   
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b. Nhân tố bên trong 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy, phân cấp kiểm soát 

- Quy trình nghiệp vụ  

- Yếu tố con người 

- Hiệu quả ứng dụng công nghệ  

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ  XÂY 

DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Kho bạc Nhà nƣớc Đăk 

Nông 

Tái lập ngày 01/01/2004, tỉnh Đăk Nông có 7 huyện và 1 thị xã được 

chia tách từ tỉnh Đăk Lăk, cùng với sự ra đời của tỉnh, Kho bạc Nhà nước 

Đăk Nông được thành lập theo Quyết định số 233/2003/QĐ-BTC ngày 

29/12/2003 của Bộ Tài chính và chính thức đi vào hoạt động ngày 

15/01/2004.  

b. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của KBNN Đắk Nông    

Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-KBNN ngày 17/03/2010 của Tổng 

Giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức của 

các phòng thuộc KBNN tỉnh, theo đó KBNN Đăk Nông gồm có 10 phòng 

chức năng 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Kiểm soát chi NSNN có 

nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn 

NSNN, vốn CTMTQG được giao quản lý tại KBNN tỉnh; thực hiện báo 

cáo và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có 

tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn CTMTQG và 

các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định với KBNN. 
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2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn KBNN Đăk Nông 

a. Chức năng của Kho bạc Nhà nước Đăk Nông 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Đăk Nông 

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK 

NÔNG 

2.2.1. Phân cấp kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ 

bản tại KBNN Đăk Nông 

Tại KBNN Đăk Nông việc phân cấp thực hiện như sau: Phòng Kiểm 

soát chi NSNN (thuộc KBNN Đăk Nông) thực hiện kiểm soát thanh toán 

đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên 

địa bàn; KBNN các  huyện trực thuộc trực tiếp kiểm soát thanh toán các dự 

án, công trình sử dụng vốn ngân sách  huyện và ngân sách xã, phường. 

2.2.2. Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ 

bản qua KBNN Đăk Nông 

Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB thực hiện theo 

Quy trình 12, Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính kèm theo 

quyết định số 142 ngày 30/07/2012 Quyết định Ban hành Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Kho bạc Nhà 

nước Đăk Nông. Quy trình này được xây dựng dựa trên Quyết định 

282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 của Tổng giám đốc KBNN để phù hợp với 

thực tế tại đơn vị.  

2.2.3. Tình hình thực hiện các nội dung công tác kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Nông 

Công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán tiến hành kiểm 

tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ chứng từ; kiểm tra số dư dự 

toán, số dư kế hoạch vốn, kiểm tra mẫu dấu chữ ký, các điều kiện thanh 

toán, chi trả đối với từng nội dung chi. Cụ thể như sau: 
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c. Kiểm soát hồ sơ ban đầu 

Giai đoạn này chính là kiểm soát trước, sau khi được phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư năm, chủ đầu tư phải đến mở tài khoản giao dịch và gửi 

hồ sơ tài liệu 1 lần của dự án cho Phòng hoặc bộ phận kiểm soát thanh toán 

vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước. Tùy vào từng giai đoạn của dự án mà 

có các hồ sơ khác nhau như: Hồ sơ thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư ; hồ sơ 

thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư.  

Cán bộ kiểm soát chi nhận hồ sơ, tài liệu và thực hiện kiểm tra tính 

hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, sự lô gích về thời gian các văn bản, tài liệu; số 

lượng và loại hồ sơ; lập phiếu giao nhận hồ sơ với chủ đầu tư. 

d. Kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Ngoài tài liệu gửi 1 lần như nêu trên khi tạm ứng vốn, chủ đầu tư còn 

phải gửi đến Kho bạc Nhà nước các tài liệu sau: Giấy đề nghị thanh toán 

vốn đầu tư;  Giấy rút vốn đầu tư; Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà 

thầu. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi cán bộ kiểm soát chi nhận 

đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tư, KBNN các cấp hoàn thành thủ tục tạm ứng 

vốn. Cán bộ kiểm soát chi căn cứ hồ sơ đề nghị tạm ứng của chủ đầu tư 

thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để làm thủ tục 

thanh toán. 

e. Kiểm soát hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành 

Ngoài tài liệu gửi 1 lần như nêu trên khi thanh toán khối lượng hoàn 

thành, chủ đầu tư còn phải gửi đến Kho bạc Nhà nước các tài liệu sau: 

Bảng xác định khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (hoặc bảng kê xác 

nhận khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng đã thực hiện); Giấy đề nghị 

thanh toán vốn đầu tư; Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu 

có); Giấy rút vốn đầu tư 

Cán bộ kiểm soát chi căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư 

thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để làm thủ tục 
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thanh toán. Trình tự các bước công việc và thời gian thanh toán khối lượng 

hoàn thành: 3 ngày làm việc đối với hồ sơ thanh toán trước - kiểm soát sau 

; 7 ngày làm việc đối với hồ sơ kiểm soát trước – thanh toán sau. 

f. Kiểm soát hồ sơ thanh toán khi quyết toán hoàn thành được 

duyệt 

Khi có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành được duyệt, chủ 

đầu tư gửi đến KBNN quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành. Cán bộ 

kiểm soát chi căn cứ vào số vốn đã thanh toán, và quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành, tiến hành thanh toán cho đơn vị hưởng. Cán bộ 

kiểm soát chi căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư thực hiện 

kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ, của hồ sơ, đối chiếu mức vốn đề 

nghị thanh toán, đối chiếu chi phí thanh toán lớn hơn, hay nhỏ hơn số được 

quyết toán, nếu chi phí thanh toán đã cấp lớn hơn quyết toán thì thu hồi 

không làm thủ tục cấp tiếp, nếu nhỏ hơn thì cấp tiếp nhưng không được 

vượt số được quyết toán. 

2.2.4. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông. 

a. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB qua các năm tại 

KBNN Đăk Nông  

- Về kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản : Trên cơ 

sở số liệu cho thấy tỷ lệ giải ngân qua các năm đều được tăng lên theo các 

năm ( năm 2011: 95% ; năm 2012: 96% ; năm 2013 : 101% ), trong năm 

2013 tỷ lệ giải ngân vượt trên 100% là do số vốn ngoài nước được phép 

thanh toán vượt so với kế hoạch vốn năm được giao (Số kế hoạch vốn 

ngoài nước ngân sách trung ương (NSTW) giao chỉ 10.050 triệu đồng 

nhưng đã thực hiện giải ngân lên đến 35.932 triệu đồng).  

b. Kết quả từ chối thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua các 

năm tại KBNN Đăk Nông 
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- Về kết quả từ chối thanh toán trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 

Theo số liệu cho thấy số tiền bị từ chối thanh toán qua các năm đã giảm 

hẳn (năm 2011 số tiền từ chối thanh toán là 34.330 triệu đồng; năm 2012 là 

23.794 triệu đồng; năm 2013 là 6.125 triệu đồng). Sai sót thường gặp trong 

giai đoạn này chủ yếu chỉ là do cộng sai số học, do khối lượng không có 

trong hợp đồng, dự toán…   

c. Bảng thống kê kết quả giải quyết hồ sơ về mặt thời gian tại Kho 

bạc Nhà nước Đăk Nông  

Qua kết quả đánh giá việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008  từ năm 2013 đến nay cho thấy kết quả như sau: 

- Về kết quả giải quyết hồ sơ về mặt thời gian : Đơn vị đã thực hiện 

nghiêm túc các bước theo quy trình, và nỗ lực hoàn thành theo thời gian đã 

quy định trong quy trình, có những hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy 

định, tuy nhiên vẫn còn những hồ sơ chậm so với quy định. Theo bảng số 

2.3 cho thấy kết quả đánh giá 5 tháng đầu năm 2014, số lượng hồ sơ được 

giải quyết 100% , tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy định 33%; tỷ 

lệ hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định 50%; tỷ lệ hồ sơ chậm so với 

quy định 17%. Với mục tiêu chất lượng được đặt ra từ đầu năm là 100% hồ 

sơ được giải quyết đúng thời gian quy định ( bao gồm cả hồ sơ giải quyết 

sớm quy định) thì cán bộ, công chức KBNN làm nhiệm vụ kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư cần phải phấn đầu, nổ lực hơn nữa trong thời gian tới để 

đạt được mục tiêu đặt ra. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN 

VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐĂK NÔNG 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

KBNN Đắk Nông đã đạt được những kết quả nhất định về quản lý 

thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân NSNN qua KBNN thể 

hiện qua các nội dung sau: 
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- Về mô hình tổ chức quản lý: Công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư của KBNN bắt đầu được coi trọng và kiện toàn phát triển. Với sự 

thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc 

KBNN tỉnh thì nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

được giao tập trung về Phòng kiểm soát chi NSNN, theo đó nhiệm vụ kiểm 

soát chi được giao tập trung hơn, giảm đầu mối trong kiểm soát chi, tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức công tác kiểm soát chi, hướng tới 

chuyên môn hóa trong kiểm soát chi, đồng thời tạo điều kiện thuận cho 

khách hàng tới giao dịch, thời gian giải ngân ngày càng được rút ngắn, đảm 

bảo tiến độ của dự án, hạn chế thất thoát lãng phí trong lĩnh vực đầu tư. 

- Về chế độ hướng dẫn kiểm soát thanh toán vốn đầu tư: KBNN Đăk 

Nông đã ban hành khá nhiều các văn bản, chế độ hướng dẫn hoạt động 

nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu quản lý của KBNN trong kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư.   

- Về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB: Quy trình 

kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 282/QĐ-KBNN 

ngày 20/04/2012 của Tổng Giám đốc KBNN về việc Quy trình kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua 

hệ thống KBNN. Có nhiều cải tiến trong công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư, đã giúp cho KBNN chủ động trong kiểm soát thanh toán, rút ngắn 

thời gian kiểm soát, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 

- Về ứng dụng công nghệ tin học: Cùng với chủ trương hiện đại hoá 

ngành KBNN, KBNN đã nghiên cứu và đưa vào triển khai ứng dụng thành 

công bước đầu chương trình quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên 

mạng máy tính TABMIS, đưa công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn 
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đầu tư vào nề nếp, theo dõi một cách khoa học, chặt chẽ, hạn chế những sai 

sót có thể xảy ra trong quá trình theo dõi thủ công trước đây. 

- Kho bạc Nhà nước Đăk Nông luôn có sự phối hợp tốt với các sở, 

ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải đáp đầy đủ, kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc, khiếu nại  liên quan đến nội dung quản lý thanh toán vốn 

đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN.  

- Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, đã  rà 

soát đối chiếu số vốn đầu tư đã giải ngân của các dự án, từ đó có kế hoạch 

điều chỉnh vốn đầu tư cho phù hợp với tình hình thực hiện của dự án. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế 

a. Hạn chế  

- Quy trình giao dịch “một cửa” trong Kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản tại KBNN Đăk Nông là cán bộ Kiểm soát chi vừa tiếp 

nhận hồ sơ, chứng từ vừa xử lý hồ sơ, chứng từ đó. 

- Cơ chế “thanh toán trước, kiểm soát sau” chưa hướng dẫn rõ ràng về 

phạm vi kiểm soát, nội dung kiểm soát, đặc biệt là điều kiện tối thiểu về hồ 

sơ để được thanh toán trước, kiểm soát sau 

- Các bước xử lý công việc còn nhiều ảnh hưởng đến thời gian thanh 

toán.  

- Hạn chế về quy trình cam kết chi : Đây là quy định mới nên việc 

thực hiện quy trình này còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng tới thời gian 

kiểm soát chi. 

- Năng lực cán bộ làm công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư : 

Trình độ năng lực của đội ngũ thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ  bản không đồng đều, chưa chuyên nghiệp nên dễ xảy 

ra sai sót.  

- Hạn chế hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vẫn còn nhiều hạn chế về tính 

năng, lỗi phần mềm, các thao tác còn nhiều và trùng lặp dẫn đến mất nhiều 
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thời gian 

- Về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm: Do việc bố trí kế hoạch vốn cho 

các dự án trong năm diễn ra rất chậm, đặc biệt là những tháng đầu năm.  

- Việc phân bổ và chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản:  Nguồn vốn 

NSNN cho các dự án đầu tư còn phân tán, dàn trải, tình trạng vốn chờ dự 

án vẫn còn nhiều, trong khi nhiều dự án có khối lượng thực hiện hoặc đã 

triển khai thi công nhưng lại không được bố trí đủ vốn để thanh toán . 

 - Năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư và ban QLDA 

còn yếu kém nên gây ra sự phi hiệu quả của đồng vốn do Nhà nước bỏ ra.  

- Tình trạng các dự án chậm tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị 

đầu tư của các dự án còn thấp, công tác khảo sát thiết kế tính toán chưa đầy 

đủ 

b. Nguyên nhân hạn chế 

- Về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng và quản lý vốn đầu tư 

XDCB: Cơ chế chính sách của Nhà nước thường thay đổi và không đồng 

bộ, mặc dù nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã ra đời để điều chỉnh hoạt 

động này, nhưng vẫn chưa đầy đủ và chưa có chế tài đủ mạnh để hạn chế 

các sai phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động này.  

- Số lượng công chức của Phòng Kiểm soát chi NSNN còn thiếu hụt 

(về cả lãnh đạo phòng và cán bộ chuyên môn), trong khi khối lượng công 

việc ngày càng tăng làm ảnh hưởng tới thời gian giải quyết hồ sơ chậm so 

với quy định. 

- Chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB chưa đồng đều 

do trình độ cán bộ còn nhiều bất cập, một số công chức năng lực trình độ 

còn hạn chế, chưa kịp thời nắm bắt được những cơ chế chính sách mới liên 

quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong việc cải cách thủ tục 

hành chính. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm trong quản lý và kiểm 

soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều hạn chế về tính 

năng, lỗi phần mềm…, chưa hỗ trợ tốt cho công chức trong việc theo dõi, 

báo cáo số liệu.  

- Với quy trình vận hành Hệ thống Tabmis hiện nay thì Sở Tài chính 

sẽ là cơ quan nhập dự toán, kế hoạch vốn trên Hệ thống Tabmis, do vậy 

nếu Sở Tài chính chậm trễ trong việc nhập dự toán, kế hoạch vốn cũng sẽ 

ảnh hưởng tới công tác thanh toán vốn đầu tư.  

- Thời gian thanh toán thường dồn vào cuối năm nên gây khó khăn 

cho Kho bạc trong việc kiểm soát thanh toán.  

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT  

THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

ĐĂK NÔNG 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN 

VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 

3.1.1. Định hƣớng, mục tiêu chung của ngành KBNN  

Theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg với mục tiêu tổng quát là: 

“Xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và 

phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn 

thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn 

nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước 

và các quỹ tài chính Nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; 

tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý 

các nguồn lực tài chính của Nhà nước trên cơ sở thực hiện tổng kế toán 

Nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực 

hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện 

tử.” 
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3.1.2. Định hƣớng và quan điểm hoàn thiện công tác Kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tƣ XDCB tại KBNN Đăk Nông 

a. Định hướng hoàn thiện công tác Kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tư XDCB tại KBNN Đăk Nông 

- Về thể chế, chính sách, các văn bản chế độ quy định về quản lý, 

kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB phải tiếp tục được nghiên cứu để 

ban hành đầy đủ, đồng bộ, mang tính nhất quán. 

- Cán bộ là công tác kiểm soát thanh toán phải được tiêu chuẩn hóa, 

có trình độ chuyên môn giỏi, có kiến thức quản lý kinh tế, nắm chắc chế 

độ quản lý đầu tư XDCB và là người có đức tính liêm khiết, trung thực có 

phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự. 

- Về cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc phải được tăng 

cường, bổ sung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện cải cách nền tài 

chính công. 

- Đảm bảo các khoản chi tiêu đúng đối tượng, đúng nội dung của dự 

án đã được phê duyệt, góp phần chống lãng phí, thất thoát trong công tác 

quản lý, chi đầu tư XDCB, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

b. Quan điểm hoàn thiện công tác Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản 

- Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB phải đảm bảo tính 

đồng bộ và nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội  

- Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trong 

điều kiện hội nhập và mở cửa phải bảo đảm phù hợp với điều kiện trong 

nước, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Đổi mới công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN phải theo 

hướng hiện đại và góp phần thực hiện cải cách hành chính của Nhà nước  

- Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 

XDCB qua KBNN chi tiết cho từng loại nguồn vốn đầu tư phù hợp với 

chương trình quản lý vốn đầu tư XDCB trong hệ thống TABMIS. 
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH 

TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK 

NÔNG 

3.2.1. Hoàn thiện quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nƣớc Đăk 

Nông 

 Kho bạc Nhà nước Đăk Nông cần phải tách bạch giữa người giao 

dịch và người xử lý công việc, khách hàng đến chỉ liên hệ với bộ phận giao 

dịch một cửa.  

Để giải quyết vấn đề này thì Kho bạc Nhà nước Đăk Nông cần thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Kho bạc Nhà nước Đăk Nông cần ứng dụng chương trình quản lý 

giao nhận hồ sơ “một cửa” trên máy tính. 

- Cần bố trí công chức có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách 

nhiệm và phẩm chất đạo đức phải đảm bảo không để xảy ra cửa quyền 

nhũng nhiễu từ những cán bộ này để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, 

tài liệu. Phải trang bị đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ, tài liệu. 

3.2.2. Hoàn thiện các bƣớc thực hiện quy trình kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản. 

- Hoàn thiện cơ chế “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát 

trước, thanh toán sau”. Quy định cần hướng dẫn rõ ràng hơn phạm vi kiểm 

soát cũng như nội dung kiểm soát, đặc biệt là điều kiện tối thiểu về hồ sơ 

để được thanh toán trước, kiểm soát sau.  

- Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ: Để giảm thời gian giải 

quyết hồ sơ phải giảm bớt sự chồng chéo trong kiểm soát chứng từ, đồng 

thời tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các công đoạn trong quy trình luân 

chuyển chứng từ.  
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3.2.3. Tăng cƣờng về công tác phổ biến quy trình kiểm soát 

thanh toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN: 

Các văn bản pháp quy được ban hành về quy trình kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN cũng như các quy trình của 

KBNN về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ngoài việc 

phổ biến trong toàn hệ thống KBNN, thì KBNN cũng cần phải công bố 

rộng rãi cho các đơn vị khác như các Chủ đầu tư, nhà thầu, các Ban quản 

lý dự án,.v.v…  

3.2.4. Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất 

lƣợng chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ 

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của KBNN thể hiện ở các 

tiêu chí giải ngân nhanh, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, đúng chế độ, 

bảo đảm liên hoàn và thuận tiện.  

Nâng cao chất lượng cán bộ để đảm bảo kiểm soát thanh toán chính 

xác, an toàn, tiết kiệm chi cho NSNN.  

Để làm đuợc điều đó KBNN cần thực hiện các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, 

tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. 

- Thực hiện chế độ thi đua khen thưởng nghiêm minh, tăng cường 

động viên, khuyến khích cán bộ tâm huyết với công việc và hoạt động có 

hiệu quả.     

- Thực hiện thi tuyển công chức; thực hiện tốt cơ chế luân chuyển, 

điều động cán bộ trẻ.  

- Thường xuyên tổ chức học tập, thảo luận các chế độ mới nhằm 

nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, 

nghề nghiệp cho cán bộ công chức.  

- Định kỳ hoặc theo tiến trình sửa đổi các quy định của Nhà nước về 

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập hợp các văn bản chế độ về quản lý đầu 
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tư, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, in thành các cuốn sách để dễ tra cứu, 

sử dụng. 

3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác  

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát chi NSNN.  

- Phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan: Để kịp thời giải quyết 

các khó khăn vướng mắc để thanh toán vốn đầu tư được kịp thời, nhằm đẩy 

nhanh tiến độ, và đưa công trình vào sử dụng khai thác. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ: Việc thường xuyên 

kiểm tra, kiểm soát nội bộ sẽ kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai 

phạm.  

- Tăng cường kỷ luật thanh toán tạm ứng 

- Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm 

soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính 

- Quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể, thống nhất. Bởi theo quy 

định , trường hợp tạm ứng chưa đủ tỷ lệ quy định trong hợp đồng thì chỉ 

cần nhà thầu có thanh toán hoàn ứng thì hiển nhiên năn sau nhà thầu vẫn 

được tiếp tục tạm ứng, nhưng do số hoàn ứng cho năm trước quá thấp mà 

năm sau vẫn được tạm ứng tiếp nên kéo theo số dư tạm ứng tồn đọng.  

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc 

- Cần ban hành thống nhất Quy trình kiểm soát thanh toán vốn 

ĐTXDCB. 

- Hoàn thiện mô hình phòng Kiểm soát chi NSNN với chức năng 

chính là kiểm soát thanh toán tất cả các khoản chi tiêu từ NSNN. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tiên tiến, nâng cấp các chương 

trình hỗ trợ công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB để đáp ứng hiện đại hoá 

công nghệ thông tin của KBNN. 
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- Phát triển và cung cấp dịch vụ công điện tử: Thực hiện mục tiêu 

chung là xây dựng nền hành chính công phục vụ người dân và doanh 

nghiệp, KBNN tăng cường nghiên cứu và triển khai các dịch vụ công điện 

tử.  

- Tăng cường kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin: Liên kết, tích 

hợp, trao đổi thông tin giữa các ứng dụng CNTT trong nội bộ KBNN, giữa 

KBNN với các đơn vị có liên quan. 

3.3.3. Đối với chính quyền địa phƣơng 

- Chỉ đạo các sở ban ngành tham mưu, bố trí vốn đầy đủ, kịp thời, 

tránh việc nợ đọng trong XDCB, nhằm kịp thời đưa công trình vào khai 

thác sử dụng.   

- Chỉ đạo các đơn vị  được giao là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo 

dõi sát tình hình thanh toán vốn của dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ 

chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sư thanh toán gửi cơ quan 

Kho bạc Nhà nước để thực hiện kiểm soát, thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân, tránh tình trạng dồn ép hồ sơ vào cuối năm, đồng thời nhằm 

sử dụng nguồn vốn được giao có hiệu quả, tránh kế hoạch đã được giao mà 

ko sử dụng hết phải chuyển năm sau hoặc hủy bỏ. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, sở Tài chính nghiêm chỉnh thực hiện tốt 

công tác quyết toán dự án hoàn thành, tránh tình trạng quyết toán chậm 

như hiện nay 

3.3.4. Đối với chủ đầu tƣ.  

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản 

lý điều hành, đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc tốt hơn 

để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Chấp hành, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đầu tư 

xây dựng, trình tự đầu tư và xây dựng, công tác quyết toán.  

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan KBNN trong quá trình giải 

ngân các nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát 
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sinh, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các quy định liên quan đến thủ tục 

cam kết chi, việc thanh toán tạm ứng,... nhằm triển khai tốt các dự án, 

nhiệm vụ được giao. 

KẾT LUẬN 

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua 

KBNN đã và đang là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình 

cải cách hệ thống tài chính tiền tệ của nước ta hiện nay. Kết quả nghiên 

cứu của chuyên đề đã nghiên cứu, làm sáng tỏ các nội dung cơ bản: 

Thứ nhất, đã hệ thống hóa tổng quan về những nội dung cơ bản của 

hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN; cũng như 

vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính của nước ta 

Thứ hai, chuyên đề đã đưa ra các phân tích sát thực về thực trạng 

công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trong giai đoạn 2011-

2013 tại  KBNN Đăk Nông và có những đánh giá về hạn chế, cũng như 

nguyên nhân dẫn tới các hạn chế đó. 

Thứ ba, dựa trên những phân tích, chuyên đề đã đưa ra một số giải 

pháp cũng như một số kiến nghị của cá nhân trong việc hoàn thiện công 

tác, nhiệm vụ thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN.  


