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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Khánh Hoà có vị trí ñịa lý thuận lợi ñể phát triển kinh tế và giao
lưu hàng hóa với các khu vực trong và ngoài nước; phía Nam tỉnh là
vịnh Cam Ranh có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh và phát
triển kinh tế; phía Bắc tỉnh là vịnh Vân phong thuận lợi cho việc ñầu
tư xây dựng Cảng trung chuyển Container Quốc tế và khu kinh tế
tổng hợp ña ngành;ở giữa là vịnh Nha Trang, ñược công nhận là một
trong các vịnh ñẹp nhất thế giới có ñiều kiện thiên nhiên ưu ñãi ñể
phát triển nhiều loại hình du lịch ña dạng.
Những năm qua, Khánh Hoà ñã huy ñộng nhiều nguồn vốn ñể
ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và ngày càng phát huy hiệu quả ñã tạo
ñộng lực mạnh mẽ ñể thúc ñẩy kinh tế - xã hội trong tỉnh phát triển.
Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, một số công trình và dự
án ñã ñược ñầu tư xây dựng nhưng còn nhiều thất thoát, lãng phí
nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước .

Làm thế nào ñể sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn vốn,
cho mục dích phát triển kinh tế là vấn ñề cần giải quyết trong
thời gian tới.
Đề tài «Các giải pháp hoàn thiện quản lý ñầu tư công
trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hoà » ñược lựa chọn nhằm ñánh giá
thực trạng ñầu tư công ñã ñạt ñược, những tồn tại, hạn chế cần khắc
phục và ñề xuất, bổ sung cho hoàn thiện các giải pháp ñể nâng cao
hiệu quả trong công tác quản lý ñầu tư, ứng dụng các giải pháp ñã ñề
xuất vào thực tiễn trong công tác ñiều hành quản lý ñầu tư, góp phần
nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước .

2. Nội dung nghiên cứu
Nội dung chính bao gồm:
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(1) Luận giải nội hàm của quản lý ñầu tư công.
(2) Thực trạng ñầu tư và quản lý ñầu tư công của tỉnh Khánh Hoà.
(3) Phân cấp quản lý ñầu tư công của tỉnh Khánh Hoà.
(4) Những tồn tại, vướng mắc về cơ chế chính sách khi áp dụng
trong quản lý ñầu tư công trên ñịa bàn của tỉnh Khánh Hoà.
(5) Những giải pháp cần hoàn thiện ñể tăng cường quản lý ñầu tư
công của tỉnh Khánh Hoà.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Là hệ thống các quy ñịnh
của pháp luật về công tác quản lý ñầu tư và việc áp dụng hệ thống
các quy trình ñó vào việc thực hiện quản lý ñầu tư công.
Phạm vi: Tập trung nghiên cứu ñầu tư công trong lĩnh vực xây
dựng cơ bản trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hoà trong thời gian từ năm
2001-2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, kết
hợp với việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia .
Kế thừa các công trình nghiên cứu trước ñó;
5. Tổng quan các nghiên cứu liên quan tới ñề tài
Ở Việt Nam, ñã có một số công trình nghiên cứu liên quan ñến
ñề tài của luận văn như:
Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Đại Dũng về ñề tài “Hiệu quả chi
tiêu ngân sách dưới sự tác ñộng của vấn ñề nhóm lợi ích ở một số
nước trên thế giới'' [6].
Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đẩu về ñề tài “Huy ñộng và
sử dụng vốn ñầu tư phát triển kinh tế Khánh Hoà Đà Nẵng – Thực
trạng và giải pháp” [6].
Cuốn sách “ Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam: Thực trạng và
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giải pháp” của tác giả Dương Thị Bình Minh.
Luận án tiến sĩ của NCS Phan Tất Thứ về ñề tài “ Hoàn thiện
công tác ñánh giá hiệu quả ñầu tư công cộng tại Việt Nam” Trường
Đại học kinh tế quốc dân Hà nội năm 2005.
Đề tài "Phân tích hiệu quả ñầu tư trên ñịa bàn thành phố Hồ
Chí Minh" của TS. Nguyễn Văn Phúc.
Ngoài ra, liên quan ñến vấn ñề luận văn nghiên cứu còn có các
bài viết ñăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Nghiên
cứu kinh tế, Tạp chí tài chính…
6. Điểm mới của luận văn
Chỉ ra các vấn ñề còn tồn tại trong hệ thống chính sách ñể làm cơ
sở cho việc tổng kết ñưa vào lý thuyết về quản lý kinh tế công.
Về mặt thực tiễn, giúp cho việc hoàn thiện các chính sách quản
lý ñầu tư công một cách hiệu quả hơn.
7. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo,
luận văn ñược cấu trúc thành ba chương:
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ CÔNG
Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ
Chương 3 - CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ.
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Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ ĐẦU
TƯ CÔNG
1.1. Khái niệm về ñầu tư công
Đầu tư công là hình thức ñầu tư vốn nhà nước vào các chương
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, không nhằm mục ñích kinh
doanh [3].
Với ñịnh nghĩa như trên, ñối tượng sử dụng nguồn vốn nhà nước
trong ñầu tư công rất ña dạng gồm: Chương trình mục tiêu, dự án
ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, các công trình công
cộng, quốc phòng, an ninh ...ñầu tư từ nguồn vốn thuộc phạm vi chi
ngân sách nhà nước cho ñầu tư phát triển…
1.2. Các lý thuyết về ñầu tư công
1.2.1. Quan ñiểm của trường phái tân cổ ñiển
1.2.2. Quan ñiểm ủng hộ sự can thiệp của nhà nước
1.2.3. Quan ñiểm về sự phát triển cân ñối hay không cân ñối
1.3. Quản lý ñầu tư công
1.3.1. Khái niệm quản lý ñầu tư công
Hoạt ñộng quản lý ñầu tư công là sự tác ñộng có tổ chức và ñiều
chỉnh bằng quyền lực nhà nước ñối với các quá trình xã hội và
hành vi hoạt ñộng của con người, do các cơ quan trong hệ thống
hành pháp và hành chính thực hiện nhằm hỗ trợ các chủ ñầu tư thực
hiện ñúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người ñại diện sở hữu
trong các dự án ñầu tư; ngăn ngừa các ảnh hưởng tiêu cực của các
dự án; kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong
việc sử dụng vốn ñầu tư nhằm tránh thất thoát, lãng phí các nguồn
vốn ñầu tư [9].
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1.3.2. Nội dung của Quản lý ñầu tư công
Tác giải công tác quản lý ñầu tư công thành 5 nội dung chính ñó là:
1) Quản lý công tác hoạch ñịnh ñầu tư;
2) Quản lý công tác chuẩn bị ñầu tư;
3) Quản lý công tác thực hiện ñầu tư;
4) Quản lý công tác vận hành và nghiệm thu công trình ñưa
vào sử dụng;
5) Quản lý công tác giá sát và ñánh giá hiệu quả ñầu tư.

- Quản lý hoạch ñịnh ñầu tư : Là quá trình quản lý các
hoạch ñịnh ñã ñược lựa chọn ñể hoàn thành mục tiêu ñầu tư ñã ñề
ra ( bao gồm cả mục tiêu gắn hạn và dài hạn).
- Quản lý công tác chuẩn bị ñầu tư bao gồm các nội dung:
+ Lập báo cáo ñầu tư
+ Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt báo cáo ñầu tư;
+ Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt tổng dự toán;
+ Quản lý công tác ñấu thầu, chỉ ñịnh thầu và, phê duyệt
kết quả ñấu thầu
- Quản lý công tác thực hiện ñầu tư:
+ Quản lý tiến ñộ thực hiện dự án
+ Quản lý chất lượng dự án;
+ Quản lý về nhân lực;
+ Quản lý môi trường của dự án
- Giai ñoạn bảo hành nghiệm thu ñưa vào sử dụng, bao
gồm: Là quá trình kết thúc ñầu tư, tiến hành nghiệm thu, bàn
giao công trình, thực hiện việc kết thúc xây dựng, vận hành
công trình và hướng dẫn sử dụng công trình, bảo hành công
trình, quyết toán vốn ñầu tư, phê duyệt.
- Giám sát và ñánh giá hiệu quả ñầu tư: Là công cụ quan
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trọng ñể theo dõi tiến ñộ thực hiện nhằm cung cấp cho nhà quản lý
và các bên liên quan xác ñịnh ñược mức ñộ phù hợp, mức ñộ hoàn
thành, tính hiệu quả, phù hợp hay không phù hợp của việc ñầu tư.
1.4. Đặc ñiểm và vai trò của ñầu tư công
1.4.1. Đặc ñiểm của ñầu tư công
- Hàng hóa công là loại hàng hoá không có tính cạnh tranh
trong tiêu dùng.
- Hàng hoá công có tính tiêu dùng chung, khi tăng thêm một
người tiêu dùng thì hàng hoá công sẽ không làm giảm ñi lợi ích
của những người tiêu dùng hiện có và chi phí ñáp ứng ñòi hỏi của
các ñối tượng tiêu dùng tăng thêm là bằng không.
- Đầu tư công là khoản chi tích lũy ngân sách nhà nước
- Quy mô và cơ cấu chi ñầu tư công của ngân sách nhà
nước không cố ñịnh và phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế
xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ và mức ñộ phát triển của
khu vực kinh tế tư nhân.
- Chi ñầu tư công phải gắn chặt chi thường xuyên nhằm nâng
cao hiệu quả vốn ñầu tư.
1.4.2. Vai trò của ñầu tư công với việc phát triển kinh tế - xã hội
Đầu tư công có ý nghĩa xã hội rất lớn trong ñịnh hướng phát triển
chung của ñất nước, do ñó, nếu chỉ tính hiệu quả kinh tế ñơn thuần
thì sẽ không chính xác, mà phải tính hiệu quả cả trong xóa ñói giảm
nghèo, phát triển giáo dục, an sinh xã hội...
- Kết cấu hạ tầng là ñối tượng chính của ñầu tư công và
ñóng vai trò ñặc biệt quan trọng ñối với sự phát triển kinh tế - xã
hội của một quốc gia, tạo ñộng lực cho sự phát triển. Hệ thống kết
cấu hạ tầng phát triển ñồng bộ, hiện ñại sẽ thúc ñẩy tăng trưởng
kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và góp

9
phần giải quyết các vấn ñề xã hội.
Ngược lại, một hệ thống kết cấu hạ tầng kém phát triển là một
trở lực lớn ñối với sự phát triển. Ở nhiều nước ñang phát triển hiện
nay, kết cấu hạ tầng thiếu và yếu ñã gây ứ ñọng trong luân
chuyển các nguồn lực, khó hấp thụ vốn ñầu tư, gây ra những “nút
cổ chai kết cấu hạ tầng” ảnh hưởng trực tiếp ñến tăng trưởng kinh tế.
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý ñầu tư công [15]
- Năng lực của cơ quan nhà nước: Đây là yếu tố mang tính
quyết ñịnh ñến kết quả ñạt ñược của dự án.
- Kinh phí: Đây là nhân tố không thể thiếu, khi muốn thực hiện
công việc nhìn chung ñều cần phải lên kế hoạch chuẩn bị bảo ñảm
ñáp ứng ñầy ñủ kinh phí cho hoạt ñộng ñó.
- Thủ tục hành chính và các quy ñịnh pháp luật: V iệc thực
hiện ñầu tư công liên quan ñến một loạt các quy chế và thủ tục
hành chính trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân
sách.
- Bối cảnh thực tế: Các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, tiến bộ
khoa học - công nghệ… ñều có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng, kết quả
ñạt ñược của dự án ñầu tư. Những biến ñộng này ñôi khi phải dẫn
ñến việc ñiều chỉnh dự án, hoặc ngưng không thực hiện dự án nữa do
không còn phù hợp.
- Công luận và thái ñộ của các nhóm có liên quan: Sự ủng hộ
hay phản ñối của công luận có tác ñộng không nhỏ ñến việc thực
hiện dự án.
1.6. Hệ thống chính sách ñầu tư công
Hoạt ñộng ñầu tư nói chung ở nước ta, trong ñó có ñầu tư sử dụng
vốn nhà nước trong thời gian vừa qua ñược quản lý theo quy ñịnh
của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: Luật Ngân
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sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật
Đất ñai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, v.v.. Riêng hoạt ñộng ñầu tư từ nguồn vốn nhà nước
không nhằm mục ñích kinh doanh ñược ñiều chỉnh bằng các nghị
quyết của Quốc hội, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật liên
quan hoặc các nghị ñịnh của Chính phủ
Các luật và văn bản quy phạm pháp luật nói trên là cơ sở pháp lý
ñể quản lý ñầu tư nói chung, hoạt ñộng ñầu tư công nói riêng trên
toàn quốc và ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh trong việc quản lý
sử dụng các nguồn vốn ñầu tư của nhà nước.
Chương 2- THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ
2.1. Tổng quan chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh
Khánh Hoà
2.1.1. Tăng trưởng kinh tế
Trong giai ñoạn 2001- 2010 tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân
của Khánh Hòa tăng nhanh hơn tốc ñộ tăng trưởng bình quân của cả
nước ( Khánh Hòa tăng trưởng ñạt 10,7%/năm; cả nước ñạt 7,17,2%/năm);ttrong ñó giai ñoạn 2001-2005 tăng bình quân
10,8%/năm ( cả nước tăng 7,51%); giai ñoạn 2006-2010 bình quân
tăng bình quân khoảng 10,6%/năm (cả nước tăng 7,07%).
2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa ñã chuyển dịch tích cực theo
hướng tăng tỷ trọng khu vực Dịch vụ , Du lịch ; Công nghiệp - Xây
dựng giảm tỷ trọng Nông , Lâm, Thuỷ sản. Cụ thể :
- Tỷ trọng của khu vực Dịch vụ - Du lịch tăng từ 37,8% năm
2000, lên 40,5% năm 2005 và ước tăng lên 44,2% năm 2010;
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- Tỷ trọng Công nghiệp – Xây dựng tăng từ 35,3% năm 2000 lên
41,6% năm 2005 và 42,22 % năm 2010 ;
- Giảm tỷ trọng Nông – Lâm – Thuỷ sản từ 26,9% năm 2000
xuống còn 17,9% năm 2005 và 13,6% năm 2010.
Đồ thị 2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa
Cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hoà giai ñoạn 2000-2010
41.6

45

40.5

43.3 42.22 44.2
41.6 41.9 41.7

37.8

40
35.3
35
30

26.9

25
Cơ cấu (%)

17.9

20

16.7

15

13.6

15
10
5
0
Năm

2000

2005

2008

2009

2010

- Nông, lâm, thủy sản
- Công nghiệp, xây dựng
- Dịch vụ, du lịch

2.2. Thực trạng ñầu tư công trên ñịa bàn Khánh Hoà
2.2.1. Tình hình thực hiện ñầu tư
Tổng vốn ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hoà giai ñoạn 20012010 ñạt 62.442 tỷ ñồng; trong ñó của nhà nước là 24.546 tỷ ñồng,
chiếm 39,3% tổng vốn ñầu tư toàn xã hội của tỉnh. Vốn tư nhân và
các doanh nghiệp ngoài nhà nước ñạt 31.936 tỷ ñồng, chiếm 51,1%
vốn ñầu tư phát triển; vốn ñầu tư của nước ngoài là 5.960 tỷ ñồng,
chiếm 9,5% tổng vốn ñầu tư ( xem bảng 2.1).
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Bảng 2.1. Vốn ñầu tư ñoạn 2001-2010
Đvt: tỷ ñồng

Năm

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tổng

Tổng
2.126
2.404
2.895
3.546
3.981
5.176
6.819
8.480
11.515
15.500
62.442

Phân theo nguồn vốn
Vốn dân
Vốn nhà
cư và DN
nước
ngoài nhà
nước
949
837
924
1.070
1.315
1.120
1.760
1.153
1.859
1.344
2.114
2.873
3.022
3.447
3.405
4.475
3.855
7.110
5.342
8.508
24.546
31.936

Vốn nước
ngoài
340
410
460
633
778
189
350
600
550
1.650
5.960

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà

2.2.2. Mức ñộ ñầu tư từ ngân sách nhà nước vào các ngành
Qua bảng 2.2 cho thấy cơ cấu vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước
tập trung cho lĩnh vực phục vụ cá nhân - công cộng và công
nghiệp, ñầu tư cho khoa học công nghệ, quản lý nhà nước, y tế có
tỉ lệ ñầu tư thấp, ñặc biệt là ñối với lĩnh vực quản lý nhà nước. Vì
vậy, bộ máy cơ quan nhà nước trên ñịa bàn Khánh Hòa thường
ñược phản ánh là gặp phải tình trạng quá tải, dẫn ñến thời gian
giải quyết công việc kéo dài.
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Bảng 2.2: Cơ cấu vốn ñầu tư xây dựng cơ bản sử dụng
ngân sách nhà nước
Đvt: (%)
Hạng mục
20012006 2007 2008 2009 2010
2005
1.Nông - lâm - thủy sản
2.Công nghiệp
3.Vận tải kho bãi và
thông tin liên lạc
4.Khoa học công nghệ
5.Kinh doanh tài sản và
tư vấn
6.Quản lý nhà nước
7.Giáo dục và ñào tạo
8.Y tế và cứu trợ xã hội
9.Văn hóa thể thao
10.Phục vụ cá nhân –
cộng ñồng
11.Các ngành khác
Tổng

10.5
14.1

11.5
21.6

6.2
42.7

5.0
32.5

3.9
24.8

4.3
26.9

35.4

8.0

6.7

10.6

3.2

3.6

0.4

0.4

1.6

2.9

2.9

3.1

3.7
4.3
7.8
3.6
2.9

3.1
3.3
5.5
2.5
1.9

4.3
2.6
5.2
3.9
1.4

8.5
2.7
4.3
5.3
2.5

7.2
4.8
3.9
5.6
3.6

7.8
3.9
4.3
6.0
3.8

16.4

42.0

24.5

25.4

39.8

36.0

0.9
100

0.2
100

0.8
100

0.2
100

0.2
100

0.3
100

Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2001 – 2010.

2.2.3. Kết quả ñầu tư công
- Đầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm bám sát vào 10 chương
trình kinh hội trọng ñiểm của t ỉnh; bước ñầu cơ sở hạ tầng ngày
càng ñược cải thiện tạo ñiều kiện thuận lợi thúc ñẩy các ngành, lĩnh
vực và các ñịa phương có bước phát triển mới, tạo chuyển biến trên
một số lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.
- Nổi bật nhất là chương trình phát triển du lịch, ñào tạo nghề,
giải quyết việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội - miền núi
ñặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho 3 vùng kinh tế trọng
ñiểm.
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2.2.4. Hiệu quả quản lý ñầu tư công
2.2.4.1. Hệ số ICOR .
Đồ thị 2.4: Biến ñộng hộ số ICOR giai ñoạn 2001-2010

Hệ số ICOR giai ñoạn 2001-2010

4.03

4.50
4.00

4.44

3.48

ICOR toàn quốc
3.07

3.50
3.00
ICOR(lần)

2.45

3.12

2.23

2.26 2.48

2.50
2.00

ICOR toàn tỉnh khánh hòa
ICOR của NSNN tỉnh Khánh Hòa

1.44

1.50

ICOR của kinh tế ngoài nhà
nước tỉnh Khánh Hòa

1.00
0.50

ICOR của kinh tế nước ngoài
tỉnh Khánh Hòa

2001-2005

2006-2010

So sánh hiệu quả giữa ñầu tư từ ngân sách nhà nước của Khánh
Hòa cho thấy giai ñoạn 2006 -2010 hiệu quả gấp 1,29 lần và giai ñoạn
2001-2005. Các hệ số này có nghĩa là: Trong giai ñoạn 2001-2005 phải
ñầu tư 4,03 ñồng ñể tạo thêm một ñồng GDP thì giai ñoạn 2006-2010
chỉ cần ñầu tư 3,07 ñồng ñể tạo thêm một ñồng GDP.
So sánh hiệu quả ñầu tư từ khu vực nhà nước và hiệu quả
ñầu tư của khu vực ngoài nhà nước cho thấy hiệu quả ñầu tư của
khu vực ngoài nhà nước có hiêu quả cao hơn. Cụ thể giai ñoạn
2001-2005 khu vực nhà nước phải ñầu tư 4,03 ñồng ñể tạo thêm 1
ñồng GDP tăng thêm thì khu vực ngoài nhà nước chỉ mất 1,44 ñồng
tạo ra 1 ñồng GDP tăng thêm. Giai ñoạn 2006-2010 khu vực nhà
nước ñầu tư 3,07 ñồng ñể tạo thêm 1 ñồng GDP tăng thêm thì khu
vực tư nhân mất 2,23 ñồng tạo ra 1 ñồng GDP tăng thêm.
2.2.4.2. Tỷ lệ ñầu tư công so với GDP
Qua bảng 2.3 cho thấy thấy tỉ lệ ñầu tư công/GDP của Khánh
Hòa g i a i ñ o ạ n 2 0 0 1 - 2 0 1 0 khoảng từ 11-16%, thấp hơn so
với mức tỷ lệ 14-20,6% của cả nước, trong khi ñó ñầu tư của
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kinh tế ngoài nhà nước có tỷ lệ từ 10- 25% cao hơn so với toàn quốc
từ 8-18%. Nguyên nhân của ñiều này là do ở Khánh Hòa việc ñầu tư
thu hút các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia xây dựng
các công trình công cộng phuc vụ mục ñích kinh doanh du lịch.
Nhờ vậy, giảm nguồn ñầu tư từ ngân sách của tỉnh cho ñầu tư
công trong lĩnh vực phúc lợi công cộng.
Bảng 2.3: Tỷ lệ ñầu tư công/ GDP giai ñoạn 2001-2010
Đvt: %
Khánh hòa

Năm

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Kinh tế
Nhà
nước

13.03
11.01
13.50
15.36
13.88
13.55
16.17
14.55
13.72
15.58

Kinh
tế
ngoài
nhà
nước
11.48
12.75
11.50
10.06
10.03
18.40
18.44
19.12
25.30
24.81

Toàn quốc
Khu
vực có
vốn
ñầu tư
nước
ngoài
4.7
4.9
4.7
5.5
5.8
1.2
1.9
2.6
2.0
4.8

Kinh
tế
Nhà
nước
20.2
21.2
21.4
20.6
19.5
19.3
19.0
17.3
14.1
17.3

Kinh
tế
ngoài
nhà
nước

Khu vực
có vốn
ñầu tư
nước
ngoài

8.0
9.4
12.1
15.3
15.5
15.8
17.9
14.6
14.5
15.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa 2001-2010
- Trang web Tổng cục Thống kê.
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2.3. Kết quả và hạn chế trong quản lý ñầu tư công
2.3.1. Kết quả và hạn chế về cơ chế chính sách và các quy ñịnh
pháp luật
Chưa có một văn bản luật thống nhất về ñầu tư công làm cơ sở
pháp lý triển khai thực hiện.
Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa xác ñịnh rõ yêu
cầu quản lý nhà nước về hoạt ñộng ñầu tư công, ñối tượng và nội
dung quản lý trong các khâu quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị ñầu tư,
triển khai thực hiện dự án, quản lý sử dụng vốn, quản lý khai thác dự
án và một số vấn ñề khác.
Trong một số quy ñịnh hiện hành chưa ñảm bảo sự rõ ràng, chặt chẽ
và hiệu quả ñối với từng nhiệm vụ cụ thể trong quản lý ñầu tư công.
Thiếu các chế tài cụ thể ñể ñảm bảo chấp hành kỷ cương, kỷ luật
trong ñầu tư.
2.3.2. Kết quả và hạn trong hoạch ñịnh ñầu tư
Quyết ñịnh ñầu tư ở nhiều nơi chủ yếu vẫn chạy theo số lượng mà
chưa chú trọng ñến khả năng bố trí nguồn vốn, chưa chú trọng ñến hiệu
quả ñầu tư hoạch không theo danh mục ưu tiên ( từ năm 2005-2007
theo ñánh giá giám sát của HĐND tỉnh có 30 công trình ñã có quyết
ñịnh ñầu tư nhưng không theo ñúng mục tiêu ưu tiên của ñịa phương).
2.3.3. Kết quả và hạn chế trong phân cấp quản lý ñầu tư công
Năng lực quản lý ñầu tư cấp xã còn hạn chế, còn nhiều xã chưa
ñáp ứng yêu cầu công việc ñược giao.
Việc phân cấp nhiệm vụ chi chưa rõ ràng và chưa thực sự phù
hợp thẩm quyền quả lý của cấp xã.
Nguồn vốn bố trí cho nhiệm vụ chi phân theo cấp nhưng chưa
tương xứng. Ví dụ:Đối với nhiệm vụ chi cho xây dựng trường Mầm
non cấp xã ñể ñạt tiêu chuẩn cần 2-3 tỷ ñồng, nhưng với nguồn vốn
ñầu tư ñược phân bổ khoảng 700 triệuñ/năm/xã thì việc thực hiện
nhiệm vụ này rất khó khả thi.

17
2.3.4Kết quả và hạn chế trong công tác quy hoạch
Thiếu các văn bản pháp lý ñể Quản lý nhà nước về về quy hoạch.
Công tác quy hoạch chưa ñi trước một bước, tầm nhìn thiếu tính
chiến lược, chưa ñánh giá hết các yếu tố khách quan nên tính ñịnh
hướng của quy hoạch còn yếu. Nhiều quy hoạch, kế hoạch còn mang
tính chủ quan, chưa gắn với việc nghiên cứu quy luật thị trường,
thiếu tính kế thừa trong công tác quy hoạch và kế hoạch.
2.3.5. Kết quả và hạn chế trong công tác thẩm ñịnh và phê duyệt dự
án, phê duyệt tổng dự toán

Công tác thẩm ñịnh, phê duyệt dự án; thiết kế kĩ thuật - tổng
dự toán; còn bị buông lỏng dẫn ñến chất lượng công tác thẩm
ñịnh thiết kế, dự toán có nhiều sai sót.
2.3.6. Kết quả và hạn chế trong ñấu thầu và chỉ ñịnh thầu
Hiện tượng thông thầu và chia nhỏ gói thầu ñể chỉ ñịnh thầu khá
phổ biến; nhiều dự án ñấu thầu nhưng hiệu quả không cao, tỉ lệ giảm
thầu không ñáng kể.
Chủ ñầu tư thực hiện không ñúng kế hoạch ñấu thầu, vi phạm
quy ñịnh về xét chọn nhà thầu, bán thầu hưởng chênh lệch.
Công tác ñánh giá hồ sơ dự thầu chưa phát hiện ñược sự không nhất
quán giữa bảng giá dự thầu chi tiết và bảng giá dự thầu tổng hợp.
Chế tài xử phạt các vi phạm hành chính trong ñấu thầu hiện nay
chưa ñầy ñủ, mức phạt còn thấp, khiến cho việc thực hiện các quy
ñịnh về ñấu thầu chưa nghiêm.
2.3.7. Kết quả và hạn chế về vốn ñầu tư
Việc bố trí vốn ñầu tư thuộc ngân sách Nhà nước còn dàn trải thiếu
tập trung, số lượng các dự án năm sau lớn hơn năm trước là ñiểm yếu
và lặp ñi lặp lại nhiều năm nay.
2.3.8. Kết quả và hạn chế trong công tác chuẩn bị ñầu tư
Công tác ñền bù giải phóng mặt bằng chưa chấp hành ñúng các qui
ñịnh của nhà Nước.Ở nhiều dự án, chủ ñầu tư ñã ñền bù, chuyển
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nhượng ñất trước khi có qui ñịnh hay qui hoạch, chưa có phương án
ñền bù ñược duyệt và chưa có quyết ñịnh giao ñất. Điều này dẫn ñến
việc nhiều tổ chức, cá nhân ñứng ra chuyển nhượng ñất trao tay trực
tiếp với dân, mua ñi bán lại nhiều lần, làm tăng giá ñất một cách giả
tạo, phát sinh khiếu kiện.
2.3.9. Kết quả và hạn chế trong công tác Quản lý thực hiện ñầu tư
Năng lực của các cơ quan thay mặt cho chủ ñầu tư còn nhiều hạn
chế, thiếu chuyên môn về quản lý XDCB.
Hoạt ñộng của các Ban quản lý dự án hiện nay thiếu sự ổn ñịnh,
chế ñộ ñãi ngộ thấp, chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực nên
phần lớn những cán bộ có năng lực, trình ñộ chuyên môn ñều chuyển
công tác khác.
Năng lực của các nhà thầu tư vấn thiếu và yếu, trong khi số lượng
dự án ñầu tư XDCB của các cấp tỉnh, huyện, xã rất nhiều, nên chưa
ñáp ứng ñược yêu cầu về thời gian.

Tổ chức quản lý dự án còn chậm ñổi mới, một số bộ phận
quản lý còn sa ñà vào các chi tiết kỹ thuật, chưa chú trọng ñến
các vấn ñề có tính chất vĩ mô.
2.3.10. Kết quả và hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát quá trình
thực hiện ñầu tư
Hệ thống thông tin phục vụ giám sát ñánh giá chưa tốt. Chưa chủ
ñộng trong việc tổ chức giám sát, ñánh giá, chủ yếu dựa vào báo cáo
của cấp dưới nên chất lượng các báo cáo giám sát ñánh giá ñầu tư
còn sơ sài.
Công tác giám sát cộng ñồng chưa ñược chú trọng, các ngành, ñịa
phương còn thiếu ñội ngũ cán bộ chuyên môn và công ty tư vấn có
ñủ năng lực cho việc ñánh giá dự án.
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2.3.11. Kết quả và hạn chế trong công tác nghiệm thu và thanh
quyết toán công trình
Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn mang nặng tính
hình thức, chưa tuân thủ chặt chẽ theo các quy ñịnh quản lý chất
lượng công trình theo luật ñịnh
Vẫn còn tình trạng công trình ñã hòan thành nhưng chủ ñầu tư
không thực hiện quyết toán, hiện nay toàn tỉnh còn 114 dự án chậm
phê duyệt quyết toán, trong ñó cấp tỉnh chậm 4 dự án, cấp huyện
chậm 100 dự án; 281 dự án chậm ñược lập hồ sơ báo cáo quyết toán.
2.3.12. Kết quả và hạn chế trong công tác ñánh giá hiệu quả sử dụng
công trình
Hiện nay ña số công trình ñầu tư xây dựng cơ bản sau khi hoàn
thành nghiệm thu, bàn giao ñưa vào sử dụng không ñược ñánh giá
hiệu quả sử dụng công trình một cách nghiêm túc.
2.4. Nguyên nhân hạn chế
2.4.1. Từ phía các cơ quan có thẩm quyền
- Đối với Chính phủ:
+ Trong ñiều hành kế hoạch ñầu tư phát triển, chưa chú trọng
thích ñáng ñến chương trình ñầu tư dài hạn; xem nhẹ tính cân ñối
trong kế hoạch ñầu tư, cho phép các ñịa phương quyết ñịnh ñầu tư
một số trường hợp chưa theo khả năng huy ñộng nguồn lực.
+ Chính phủ chưa có một chương trình toàn diện, quyết liệt, hiệu
quả trong việc chống tham nhũng, lãng phí.
- Đối với UBND tỉnh Khánh Hoà :
+ Công tác quản lý của ñịa phương chưa thực hiện ñầy ñủ các
nhiệm vụ ñã ñược phân cấp.
+ Trong quy hoạch, thiếu sự phối hợp liên ngành, liên vùng; chưa
quan tâm ñúng mức ñến công tác lập, ñiều chỉnh quy hoạch, nên nhiều
khi lúng túng trong chủ trương ñầu tư, quyết ñịnh các dự án ñầu tư.
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+ Quyết ñịnh ñầu tư một số dự án chưa gắn với trách nhiệm huy
ñộng vốn thực hiện, nhiều trường hợp phê duyệt dự án có tổng mức
ñầu tư vượt quá khả năng nguồn vốn ñịa phương.
+ Công tác quản lý ñầu tư :Thiếu kiểm tra, kiểm soát, giám sát
thường xuyên. Chậm xử lý hoặc xử lý không nghiêm các sai phạm.
- Đối với các chủ ñầu tư, Ban quản lý dự án và các tổ chức tư vấn:
Thiếu năng ñộng, năng lực và trách nhiệm của các chủ ñầu tư, các
ban quản lý dự án và các tổ chức tư vấn là thực trạng hiện nay cần
ñược sớm khắc phục.
- Đối Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Chậm ñề xuất những giải pháp ñồng bộ ñể khắc phục những yếu
ñiểm về công tác quy hoạch, ñặc biệt là quản lý nhà nước về quy
hoạch và kế hoạch ñầu tư.
+ Công tác giám sát, thanh tra chậm ñược chú ý, còn lúng túng
trong thực hiện.
2.4.2. Hệ thống văn bản pháp luật
Hệ thống văn bản pháp luật về ñầu tư và xây dựng trải qua nhiều
lần bổ sung, sửa ñổi nhưng vẫn còn mang nặng tính chắp vá, thiếu
ñồng bộ.
- Một số chính sách hiện hành chưa ñủ mạnh.

- Chưa có chế tài nghiêm khắc về xử phạt, cưỡng chế khi có
các sai phạm ñể xử lý các cá nhân tham gia dự án
2.4.3. Nguồn vốn Ngân sách hạn hẹp
2.4.4. Cơ chế quản lý
- Cơ chế quản lý còn buông lỏng
- Có sự vi phạm các nguyên tắc trong quản lý
2.4.5. Cơ chế làm việc
- Thiếu sự thống nhất
- Không phát huy ñược tính dân chủ
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2.4.6. Yếu tố con người
- Làm việc thiếu trách nhiệm
- Thiếu năng lực
- Phẩm chất ñạo ñức kém.
Chương 3 - CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU
TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ
3.1. Đầu tư công trong chiến lược phát triển kinh tế của Khánh Hòa
Định hướng Chiến lược phát triển nền kinh tế của tỉnh Khánh Hoà
từ nay ñến năm 2015 và tầm nhìn 2020 như sau:
Tốc ñộ tăng trưởng GDP thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 12,5 % và
thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 13,0% [1].
GDP/người ñạt khoảng 3000 USD vào năm 2015 tăng gấp 2 lần
hiện nay, năm 2020 tăng khoảng gần 3 lần so với năm 2010[1]..
Tỷ lệ huy ñộng vào ngân sách thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 22 23% GDP và thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 24% so với GDP [1]..
Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội 5 năm trên 175 nghìn tỷ ñồng; Huy
ñộng qua các dự án ñầu tư trong nước thì ñạt khoảng 40 - 45% so với
nhu cầu ñầu tư. Phần còn lại 55 - 60% nhu cầu cần huy ñộng từ nhiều
nguồn vốn khác gồm kêu gọi ñầu tư nước ngoài FDI, ODA và các tổ
chức quốc tế.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý ñầu tư công
3.2.1. Hoàn thiện việc tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong
ñầu tư công
- Nâng cao chất lượng quy hoạch
Quy hoạch phải ñược hiệu chỉnh kịp thời, ñáp ứng sự thay ñổi
nhu cầu của thị trường. Phải gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội với quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng ñô thị.
Chuyển mạnh từ lối quy hoạch hành chính, áp ñặt và thiếu khả thi,
không tính ñến nhu cầu của thị trường sang quy hoạch xuất phát từ
yêu cầu của thị trường.
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Công tác quy hoạch phải luôn ñi trước một bước. Các ngành,
các cấp cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác
quy hoạch, coi trọng chỉ ñạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy
hoạch, phải coi quy hoạch là cơ sở xuất phát ñể xây dựng các kế
hoạch ñầu tư phát triển của ngành, của ñịa phương.
- Đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính trong quản lý ñầu tư công
Khắc phục ngay tình trạng vốn chờ dự án, dự án chờ thủ tục bằng giải
pháp cơ bản là xây dựng chương trình ñầu tư công cộng trung hạn.
Tăng cường sự phối hợp triển khai giữa các ñơn vị trong tất cả các
hoạt ñộng có liên quan ñến dự án, ñặc biệt là vấn ñề giải phóng mặt bằng,
ñể ñẩy nhanh tiến ñộ giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chủ yếu kéo dài
thời gian thực hiện các dự án hiện nay.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các
cơ quan nhà nước thường xuyên hơn, liên tục hơn ñể chống
thất thoát lãng phí trong ñầu tư công
+ Một là, xây dựng các thể chế quản lý chi tiêu công trong
từng thời kỳ cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của ñất
nước.
+ Hai là, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán các dự án ñầu tư công:
Tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm toán các dự án, công trình, tập
trung vào những khâu yếu kém, dễ xảy ra tiêu cực, phát hiện và làm rõ,
xử lý nhanh, dứt ñiểm, nghiêm minh các sai trái, vi phạm.
Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử, của tổ chức nghề
nghiệp, của ñoàn thể quần chúng trong giám sát, phát hiện và
ñánh giá hoạt ñộng ñầu tư.
+ Ba là, sử dụng nguồn vốn Ngân sách tập trung, chống dàn
trải,chống thất thoát, thực hiện tiết kiệm, chống tiêu cực và lãng phí:
Xử lý kịp thời, nghiêm minh trong việc sử dụng lãng phí ngân
sách nhà nước cho ñầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của từng tổ
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chức, cá nhân và thực hiện chế ñộ trách nhiệm ñối với thủ trưởng
ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước trong quản lý ñiều hành
ngân sách khi ñể xảy ra thất thoát, lãng phí và chi tiêu không
ñúng mục ñích. Phải kiên quyết ñình hoãn những dự án không
hiệu quả, không bố trí vốn những dự án không ñủ thủ tục ñầu
tư, không phê duyệt dự án nếu không xác ñịnh ñược nguồn vốn
thực hiện cho việc ñầu tư mới.
+ Bốn là, có chế tài ñủ mạnh ñể nâng cao trách nhiệm của
người quyết ñịnh ñầu tư.
+ Năm là, cần nâng cao chất lượng sử dụng vốn ñầu tư phát
triển hạ tầng hơn nữa.
- Cần ñiều chỉnh cơ cấu ñầu tư:
Giải pháp này dựa vào bằng chứng về sự thiếu tập trung trong
phân bổ ñầu tư công. Cần khắc phục tư duy ñầu tư dàn trải cho
tất cả các ngành với tỷ lệ ñều nhau. Nên tập trung ñầu tư cho kết
cấu hạ tầng phục vụ cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh tạo cú
hích tác ñộng lan toả ñến các ngành khác ñể thúc ñẩy tăng trưởng
kinh tế trong dài hạn.
3.2.2. Giải pháp ñẩy mạnh thu hút ñầu tư khu vực tư
Đẩy mạnh huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư ña dạng cho phát
triển kết cấu hạ tầng ñược coi là giải pháp mang tính ñột phá, với
lợi thế phát triển, tỉnh Khánh Hoà có nhiều cơ hội huy ñộng ñủ
nguồn vốn ñáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng.
Cần nghiên cứu thực hiện hình thức hợp tác ñầu tư công tư
(Public Private Partnership - PPP). Đây là hình thức giảm ñược
chi phí thực hiện và san sẻ rủi ro.
3.2.3. Mở rộng cạnh tranh trong hoạt ñộng bảo trì các công trình
Nhiệm vụ sửa chữa lớn công trình cần ñược xác ñịnh rõ ràng và
ñược kiểm soát thông qua cơ chế ñấu thầu ñược tiến hành trong ñiều
kiện cạnh tranh nhiều hơn, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế
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tham gia ñấu thầu.

Từng bước nâng cao các chỉ tiêu chất lượng về bảo trì, tăng
chi phí cho công tác bảo trì, tăng cường các biện pháp huy ñộng
vốn, bảo trì cơ sở hạ tầng.
3.3. Đề xuất một số kiến nghị của tỉnh ñối với Trung ương
trong quản lý ñầu tư công
3.3.1. Sớm thông qua và ban hành Luật ñầu tư công
3.3.2. Rà soát, ñiều chỉnh bổ sung các văn bản hướng dẫn
thực hiện các quy ñịnh của Trung ương về lĩnh vực ñầu tư
xây dựng cơ bản
Kiến nghị chính phủ rà soát lại các luật quản lý ñầu tư xây dựng
cơ bản, chỉnh sửa các ñiều luật còn nhiều cách hiểu và áp dụng
khác, các ñiều luật còn chưa phù hợp.
3.3.3. Về phân cấp ñầu tư
- Cần phân cấp nhiệm vụ chi trong ñó chú trọng ñánh giá tính
ñồng bộ giữa phân cấp nhiệm vụ chi với khả năng ngân sách, trình
ñộ năng lực, thẩm quyền quản lý của các cấp ngân sách.
- Có cơ chế phân cấp rõ ràng ñối với cấp xã gắn với sự quản lý
của cộng ñồng dân cư.
3.3.4. Mở rộng ràng buộc về ngân sách chi cho ñầu tư công
Đề nghị Trung ương ñiều chỉnh lại tỉ lệ ñiều tiết ngân sách
ñược giữ lại cho ñịa phương theo hướng khuyến khích, khen
thưởng. Những ñịa phương thực hiện tốt việc tăng nguồn thu, cần
ñược cho phép giữ nguyên tỉ lệ ñược giữ lại ñể tiếp tục tái ñầu tư,
nâng cao chất lượng tăng trưởng thay cho việc càng làm tốt công
tác thu – chi ngân sách thì càng có xu hướng bị giảm tỉ lệ ñược giữ
lại.
3.3.5. Tổ chức quản lý các dự án
Kiến nghị chính phủ áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau
theo khu vực ñối với bộ máy hành chính – sự nghiệp.
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Kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng ñịnh mức thưởng cho các cá
nhân có các biện pháp giảm chi phí cho các dự án công.
Đối với tỉnh phải cơ cấu lại mô hình tổ chức ñối với các Ban quản
lý dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.
3.3.6 . Về cải cách thủ tục ñầu tư xây dựng cơ bản:
Đẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các thủ tục phê duyệt quyết ñịnh ñầu
tư, quy ñịnh cụ thể về thời gian, cách thức luân chuyển văn bản…
Quy ñịnh rõ trách nhiệm của chủ ñầu tư trong việc chậm tiến ñộ
ñầu tư xây dựng cơ bản, trong công tác giải ngân, thanh, quyết toán.
Đối với những chủ ñầu tư chưa ñủ ñiều kiện, năng lực, cần kiên
quyết chuyển chủ ñầu tư cho các Ban quản lý dự án.
3.3.7 . Về quản lý tài sản sau ñầu tư
Chỉ ñạo các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa ñến việc bàn giao
công trình sau ñầu tư gắn với việc phân bổ ngân sách hợp lý ñể thực
hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình.
Đầu tư ñúng mức hơn cho công tác ñào tạo, nâng cao năng lực, lực
lượng làm công tác kiểm tra, thanh tra.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Với nội dung nghiên cứu của luận văn ñược trình bày ở các phần
trên ñã minh chứng rằng, trong thời gian qua công tác quản lý
ñầu tư công ñã có tác ñộng tích cực không những ñến tăng trưởng
kinh tế của Khánh Hoà mà cả trong lĩnh vực an sinh xã hội, thu hút
ñầu tư.
Tuy nhiên ñể ñáp ứng ñòi hỏi ñặt ra cho phát triển kinh tế - xã
hội của Khánh Hoà, công tác quản lý ñầu tư công cần phải có hiệu
quả cao hơn nữa. Để giải quyết ñược vấn ñề này, thông qua việc
ñánh giá, phân tích tình hình quản lý ñầu tư công trên ñịa bàn
Khánh Hoà tác giả nhận thấy hiệu quả quản lý nhà nước của các
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cơ quan Khánh Hoà chưa cao. Có thể tổng kết một số hạn chế
chính trong quản lý ñầu tư công là: N ăng lực bộ máy cơ quan nhà
nước còn yếu do không có ñộng lực thúc ñẩy và cơ chế giám sát ñủ
mạnh; quy ñịnh về cách thức thẩm ñịnh, lựa chọn dự án công còn
ñơn giản chưa ñịnh lượng ñược lợi ích kinh tế - xã hội; các chế tài
xử lý vi phạm không ñủ mạnh; cơ chế quản lý kinh phí cho ñầu
tư chưa phù hợp, ñây chính là những nguyên nhân gây ra các tiêu
cực trong giai ñoạn vừa qua.
Bên cạnh ñó, luận văn cũng nêu một số kiến nghị cần ñề xuất
với Trung ương ñể làm nền tảng cho hoạt ñộng quản lý ñầu tư
công trong ñó quan trọng nhất là: hoàn thiện hệ thống luật; cho
phép áp dụng hệ thống lương thưởng theo kết quả công việc và
không giảm tỉ lệ ngân sách ñược giữ lại của Khánh Hoà.
2. Một số kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo
Trên thực tế, những kiến nghị ñưa ra một loạt giải pháp trình
lên các cấp lãnh ñạo thường ít ñược chấp nhận áp dụng do nhiều
nguyên nhân như là vướng các cơ chế, chính sách ñã tồn tại từ rất
lâu, không muốn làm trái ý cấp trên, ñộng chạm ñến quyền lợi của
một số nhóm người hoặc làm cho họ thêm vất vả hơn… Chính vì
vậy, bước nghiên cứu tiếp theo của tác giả sẽ là từng bước chia
nhỏ các kiến nghị nêu trên vào trong nội dung các văn bản khác
nhau dưới những ñiều kiện thích hợp trình lãnh ñạo tỉnh Khánh Hoà
nhằm giúp việc thực hiện các cải cách này có thể ñạt ñược. Đây
thực sự là một vấn ñề khó khăn, không ñơn giản do ngay cả các
công trình nghiên cứu khoa học tầm cỡ quy mô lớn, cũng rất ít khi
ñược ñưa vào áp dụng mà thường ñược ñưa vào tủ lưu trữ sau khi
công bố.

