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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THI ẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN C ỨU 

Bình Sơn là huyện thuộc vùng ñồng bằng ven biển, nằm ở phía 

Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí của huyện hội ñủ ñiều kiện và cơ hội giao 

lưu, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, thu hút vốn ñầu tư cho 

phát triển các ngành KT-XH, phát triển KKT với các công trình trọng 

ñiểm của ñất nước trên ñịa bàn huyện; thúc ñẩy nhanh sự nghiệp CNH, 

HĐH ñể hình thành một trọng ñiểm phát triển ở phía Bắc tỉnh Quảng 

Ngãi trong tương lai.  

Xuất phát ñiểm kinh tế thấp, nguồn vốn ngân sách ñầu tư XDCB 

nhỏ, vốn ñầu tư huy ñộng hạn hẹp nhưng tình trạng thất thoát, lãng phí 

trong quản lý vốn diễn ra khá phổ biến. Đây là vấn ñề ngày càng trở nên 

bức xúc, luôn thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành huyện Bình 

Sơn  

Với mong muốn ñược vận dụng các kiến thức ñã học, tôi chọn ñề 

tài:“Hoàn thi ện công tác quản lý vốn ñầu tư xây dựng cơ bản từ ngân 

sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” ñể ñi sâu 

nghiên cứu những vấn ñề có liên quan, góp phần vào việc thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu KT-XH trên ñịa bàn huyện Bình Sơn.   

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHI ỆM V Ụ NGHIÊN CỨU  

Mục ñích nghiên cứu là góp phần làm rõ những vấn ñề lý luận về 

quản lý vốn ñầu tư; Phản ánh ñúng thực trạng, ñề xuất những giải pháp 

hoàn thiện quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn. 

Nhiệm vụ của ñề tài: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư XDCB 

từ NSNN, kinh nghiệm của một số ñịa phương trong ngoài nước. 

- Phân tích thực trạng về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN của huyện Bình Sơn. Rút ra nguyên nhân của những hạn chế. 

- Đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn 

ñầu tư XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn. 
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3. ĐỐI T ƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn dành sự quan tâm nhiều hơn ñến quá trình ñầu tư và 

công tác quản lý vốn trong quy trình ñầu tư XDCB từ NSNN huyện 

Bình Sơn. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2006 ñến năm 2010. 

- Nghiên cứu quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN của huyện.  

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vận dụng lý luận chung về quản lý kinh tế và kinh tế học phát 

triển, lý luận về vốn ñầu tư XDCB từ NSNN. Kế thừa có chọn lọc kết 

quả các công trình nghiên cứu trước ñây, ñồng thời sử dụng tổng hợp 

các phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, nguồn số liệu 

thực tế, kinh nghiệm thực tiễn quản lý...  

5. TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI  

Nhìn chung, chưa có tác phẩm luận giải một cách ñầy ñủ và có hệ 

thống quá trình quản lý, ñề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý 

vốn ñầu tư XDCB từ NSNN dành riêng cho huyện Bình Sơn. Vì vậy, 

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong lĩnh 

vực ñầu tư của ñơn vị hành chính cấp huyện. 

6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục, bảng biểu...kết cấu ñề 

tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số nội dung cơ bản về ñầu tư và quản lý vốn ñầu 

tư XDCB từ NSNN. 

Chương 2: Thực trạng công tác ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư 

XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn giai ñoạn 2006-2010. 

Chương 3: Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý 

vốn ñầu tư XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ 

VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

1.1. ĐẦU TƯ 

1.1.1. Khái niệm về ñầu tư  

"Đầu tư là ñem một khoản tiền ñã tích lũy ñược của cá nhân, của 

tập thể, của Nhà nước, sử dụng vào một việc nhất ñịnh ñể sau ñó thu lại 

một khoản tiền lớn hơn." [4, tr.13] 

Khi ñầu tư vào một quá trình sản xuất kinh doanh thì tính sinh lời 

dễ nhận thấy, trong một số trường hợp thì tính sinh lời không thể nhận 

thấy ñược một cách dễ dàng. Vì vậy, khái niệm về ñầu tư cần xác ñịnh 

một cách chung hơn như sau: "Đầu tư là việc sử dụng vốn vào quá trình 

tái sản xuất xã hội nhằm tạo ra tiềm lực lớn hơn" [4, tr.14].  

1.1.2. Nguồn vốn ñầu tư 

Xét trên tổng thể nền kinh tế thì nguồn vốn ñầu tư bao gồm: 

nguồn tiết kiệm trong nước và nguồn từ nước ngoài ñưa vào. Cũng có 

thể chia vốn ñầu tư làm 2 loại là ñầu tư của khu vực doanh nghiệp và cá 

nhân (khu vực tư) và ñầu tư của khu vực nhà nước (khu vực công). 

1.1.3. Đối tượng ñầu tư 

- Đầu tư vào tài sản cố ñịnh; 

- Đầu tư vào tài sản lưu ñộng; 

Xét trên tổng thể nền kinh tế, có một dạng ñầu tư vào các tài sản 

cố ñịnh rất quan trọng, ñó là ñầu tư vào cơ sở hạ tầng do Nhà nước 

ñảm nhận. 

1.1.4. Đầu tư công 

Theo dự thảo Luật Đầu tư công thì “ Đầu tư công là việc sử dụng 

vốn Nhà nước ñể ñầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp" [1].  

1.1.5. Lĩnh vực ñầu tư công 

- Chương trình mục tiêu, dự án ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
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kinh tế - xã hội chung.  

- Chương trình mục tiêu, dự án phục vụ hoạt ñộng của các cơ 

quan thụ hưởng NSNN.  

- Các dự án ñầu tư khác ñược NSNN hỗ trợ. 

- Chương trình mục tiêu, dự án ñầu tư khác theo quyết ñịnh.   

1.1.6. Nguyên tắc quản lý ñầu tư công  

- Thực hiện theo chương trình, dự án; phù hợp với chiến lược, 

quy hoạch phát triển, phù hợp kế hoạch ñầu tư công ñược duyệt.  

- Đầu tư ñúng mục tiêu, ñúng tiến ñộ, ñảm bảo chất lượng, tiết 

kiệm và có hiệu quả. 

- Bảo ñảm công khai, minh bạch theo quy ñịnh, phù hợp yêu cầu 

cải cách hành chính và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. 

- Thống nhất quản lý nhà nước, ñược phân cấp phù hợp với phân 

cấp quản lý theo quy ñịnh của pháp luật về NSNN. 

- Phân ñịnh rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên 

quan ñến các hoạt ñộng ñầu tư công.                    

- Nhà nước khuyến khích các nhà ñầu tư bỏ vốn ñể nhận quyền 

kinh doanh, khai thác thu lợi các dự án ñầu tư công khi có ñiều kiện.  

1.2. VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

1.2.1. Khái niệm  

Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là việc sử dụng một phần vốn tiền tệ 

ñã tập trung vào NSNN ñể ĐTXD CSHT KT-XH, phát triển sản xuất 

nhằm thực hiện mục tiêu ổn ñịnh và tăng trưởng kinh tế. 

1.2.2. Phân loại nguồn vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

Theo cấp ngân sách, gồm nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách Trung 

ương và nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách ñịa phương. Theo tính chất kết 

hợp nguồn vốn, gồm nguồn ngân sách tập trung và vốn sự nghiệp có 

tính chất ñầu tư. Theo nguồn vốn, ñược chia thành vốn có nguồn gốc 

trong nước và vốn có nguồn gốc ngước ngoài.  

1.2.3. Đặc ñiểm của vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 
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- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là khoản chi gắn liền với ñịnh 

hướng phát triển KT-XH của ñất nước, của ñịa phương từng thời kỳ. 

- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN gắn với quyền lực Nhà nước. 

- Các tiêu chí ñánh giá của vốn ñầu tư XDCB từ NSNN ñược 

xem xét trên tầm vĩ mô các kết quả về KT-XH, an ninh quốc phòng...  

- Chủ yếu ĐTXD công trình CSHT không có khả năng thu hồi vốn.  

- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN  gắn với hoạt ñộng ĐTXD. 

1.2.4. Vai trò của vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

- Là công cụ ñể nhà nước tác ñộng ñến tổng cung, tổng cầu. 

- Tác ñộng ñến tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

- Là công cụ thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. 

- Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. 

- Góp phần phát triển con người, giải quyết các vấn ñề xã hội. 

- Tạo tiền ñề, ñiều kiện thu hút sử dụng các nguồn vốn khác. 

1.3. QUẢN LÝ V ỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN  

1.3.1. Khái niệm  

Quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 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 XDCB 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 vốn Nhà nước 

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 Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí NSNN [13]. 

1.3.2. Nguyên tắc quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

- Phân ñịnh rõ chức năng quản lý của Nhà nước và phân cấp quản 

lý về ñầu tư và xây dựng phù hợp với từng loại nguồn vốn.  

- Vốn ñầu tư XDCB phải ñược ñầu tư theo dự án, ñược cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, phải quản lý công khai, có kiểm tra, kiểm soát 

và sử dụng ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ theo quy ñịnh của pháp luật. 
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- Các dự án ñầu tư thuộc vốn NSNN phải ñược quản lý chặt chẽ 

theo trình, tự thủ tục về ĐTXD, quy chế ñấu thầu.  

- Việc giải ngân vốn ñầu tư phải ñảm bảo các hồ sơ, tài liệu pháp 

lý, thực hiện cấp vốn ñúng kế hoạch, ñúng nguồn vốn, ñúng mục ñích, 

trực tiếp cho người thụ hưởng theo khối lượng hoàn thành. 

- Phân ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 

nước, của chủ ñầu tư, của tổ chức tư vấn và nhà thầu . 

1.3.3. Trình tự quản lý vốn trong ñầu tư XDCB  

Được phân chia thành ba giai ñoạn chính: Giai ñoạn chuẩn bị ñầu 

tư; giai ñoạn thực hiện ñầu tư; giai ñoạn kết thúc ñưa dự án vào sử dụng. 

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác quản lý vốn ñầu tư 

XDCB từ NSNN 

- Nhân tố về cơ chế chính sách quản lý ñầu tư xây dựng; 

- Trách nhiệm của các cấp các ngành có liên quan; 

- Năng tổ chức thực hiện dự án của chủ ñầu tư, các ban quản lý;  

- Nhân tố về ñặc ñiểm của sản phẩm xây dựng; 

- Nhân tố về nguồn nhân lực. 

1.3.5. Tính tất yếu của việc hoàn thiện quản lý vốn ñầu tư XDCB 

Thứ nhất, ñể nâng cao lợi ích, tiết kiệm chi phí, ñảm bảo chất 

lượng và tiến ñộ thi công.  

Thứ hai, do môi trường pháp lý về ĐTXD ở nước ta còn chưa ñầy 

ñủ, việc thực hiện ñầu tư mang lại lợi ích KT-XH chưa cao. 

Thứ ba, là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố 

quyết ñịnh làm thay ñổi cơ cấu kinh tế, thúc ñẩy tăng trưởng, phát triển 

kinh tế. 

Thứ tư, nhằm ñịnh hướng hoạt ñộng ñầu tư.  

1.4. NỘI DUNG QUẢN LÝ V ỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

1.4.1. Công tác lập và quản lý quy hoạch  

Việc lập các dự án quy hoạch giúp chính quyền các cấp chỉ ñạo, 

ñiều hành thực hiện các nhiệm vụ ñột phá về ñầu tư XDCB phù hợp với 
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từng giai ñoạn; ñồng thời ñể ñịnh hướng cho hoạt ñộng ñầu tư của mọi 

thành phần kinh tế trong xã hội trên cơ sở hiểu rõ ñược tiềm năng, thế 

mạnh, cơ hội ñầu tư, khả năng hợp tác liên doanh, liên kết phát triển KT-

XH trên ñịa bàn.  

1.4.2. Về công tác kế hoạch vốn ñầu tư 

Bố trí và ñiều hành kế hoạch hàng năm, cần ưu tiên bố trí vốn cho 

các dự án chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành, còn lại ñược 

ưu tiên bố trí vốn cho công tác quy hoạch, cho các dự án khởi công mới. 

1.4.3. Phân cấp quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN  

Quy ñịnh các biện pháp, cách thức tổ chức vận hành các biện 

pháp nhằm phân ñịnh rõ thẩm quyền quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN của các cơ quan có thẩm quyền. 

1.4.4. Về công tác lập, thẩm ñịnh các dự án ñầu tư  

Các dự án ñầu tư từ nguồn vốn NSNN ñược lập phải ñúng với 

chủ trương ñầu tư; vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp với 

quy hoạch xây dựng ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi thẩm ñịnh 

dự án, cơ quan thẩm ñịnh và quyết ñịnh ñầu tư phải xem xét các yếu tố 

ñảm bảo tính khả thi gồm: sự phù hợp với quy hoạch, nhu cầu sử dụng 

ñất ñai, tài nguyên, khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy ñộng 

vốn, kinh nghiệm quản lý của chủ ñầu tư, giải pháp phòng cháy chữa 

cháy, các yếu tố ảnh hưởng như quốc phòng an ninh, môi trường...  

1.4.5. Công tác lập và quản lý dự toán xây dựng công trình  

Do ñặc ñiểm của sản phẩm xây dựng nên mỗi công trình có giá 

trị dự toán riêng biệt. Dự toán xây dựng ñược lập cho từng công trình, 

hạng mục công trình, bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi 

phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ĐTXD, chi phí khác và dự phòng chi. 

1.4.6. Về công tác ñấu thầu, chọn thầu và nghiệm thu công trình 

Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng phải ñáp ứng ñược các yêu cầu 

ñó là: Đảm bảo ñược hiệu quả của dự án ĐTXD công trình; Chọn ñược 

nhà thầu có ñủ ñiều kiện năng lực hoạt ñộng hành nghề xây dựng phù 
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hợp với yêu cầu của gói thầu, có phương án kỹ thuật, công nghệ tối ưu, 

có giá dự thầu hợp lý; Đảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, công khai, 

minh bạch; Không vi phạm các hành vi bị pháp luật cấm.   

Nghiệm thu công trình phải ñược tiến hành từng ñợt ngay sau khi 

làm xong khối lượng công trình khuất, những kết cấu chịu lực những bộ 

phận hay hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình.  

1.4.7. Công tác thanh toán vốn ñầu tư công trình xây dựng 

Quy ñịnh về thanh toán vốn ñầu tư theo khối lượng hoàn thành bao 

gồm ñối tượng, nội dung và hình thức thanh toán cho các khối lượng xây 

dựng, thiết bị, công tác tư vấn... theo các hình thức lựa chọn nhà thầu và 

các loại hợp ñồng. Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ, ñúng 

ñịnh mức và ñơn giá quy ñịnh ñảm bảo ñiều kiện cấp phát thanh toán.  

1.4.8. Về công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành 

Công tác thẩm ñịnh báo cáo quyết toán có tác dụng phản ánh 

chính xác, kịp thời, ñầy ñủ giá trị thực của một tài sản hữu hình thuộc 

sở hữu nhà nước; nó ñánh giá ñược chất lượng của dự án và là cơ sở 

tính toán ñồng vốn ñầu tư từ NSNN bỏ ra trong quá trình xây dựng. 

1.4.9. Thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng vốn ñầu tư XDCB 

Thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng vốn ñầu tư XDCB là một 

lĩnh vực vô cùng khó khăn và phức tạp; phải kiểm tra, kiểm soát tất cả 

các giai ñoạn của quá trình ñầu tư một dự án; phát hiện và xử lý kịp thời 

các hiện tượng gây thất thoát lãng phí trong quá trình ñầu tư. 

1.5. MỘT SỐ KINH NGHI ỆM QUẢN LÝ V ỐN ĐẦU TƯ XDCB 

TỪ NSNN 

1.5.1. Kinh nghiệm trong nước 

1.5.1.1. Kinh nghiệm quản lý vốn ñầu tư ở các KCN tỉnh Thanh Hoá 

Đến nay, Thanh Hoá ñã ñược Thủ tướng Chính phủ cho phép 

thành lập 4 KCN và ñược ñầu tư tương ñối ñồng bộ, ñã ñi vào hoạt ñộng, 

thu hút hàng trăm dự án ñầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu 

ngân sách, tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.  
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1.5.1.2. Kinh nghiệm  ñầu tư phát triển các KCN ở Bình Định 

Theo bài viết "Vận hội mới của Khu kinh tế Nhơn Hội"  [30] thì: 

Năm 2010, ñược Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định ñánh giá là năm 

thành công nhất trong việc thu hút vốn ñầu tư vào KKT Nhơn Hội.  

1.5.2. Kinh nghiệm nước ngoài 

- Đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp; 

- Đầu tư cho công nghiệp; 

- Đầu tư cho cơ sở hạ tầng;  

- Đầu tư cho khoa học kỹ thuật, giáo dục ñào tạo. 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ  

VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN CỦA HUY ỆN BÌNH SƠN GIAI 

ĐOẠN 2006-2010 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM T Ự NHIÊN, KT-XH HUY ỆN BÌNH SƠN 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

2.1.2. Thực trạng phát triển về cơ sở hạ tầng 

2.1.3. Khái quát tình hình KT-XH huyện Bình Sơn  

2.2. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN CỦA 

HUYỆN BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN 2006-2010 

2.2.1. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư khác  

2.2.2. Tác ñộng ñến tốc ñộ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Tổng GTSX của huyện năm sau cao hơn năm trước, từ 876,1 tỷ 

ñồng năm 2005 lên 2.040 tỷ ñồng vào năm 2010 (theo giá cố ñịnh năm 

1994), tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2006-2010 ñạt 18,4%. 

- Cơ cấu kinh tế của huyện Bình Sơn giai ñoạn 2006-2010 có sự 

chuyển dịch theo ñúng ñịnh hướng. Tỷ trọng các ngành: công nghiệp- 

xây dựng từ 21% năm 2006 tăng lên 27,4% vào năm 2010. Ngành 

thương mại- dịch vụ từ 23,8% năm 2006 tăng lên 37,7% vào năm 2010. 
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Ngành nông, lâm, ngư nghiệp từ 55,2% năm 2006 giảm xuống còn 

34,9% vào năm 2010.  

2.2.3. Tác ñộng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và  việc làm 

Do cơ cấu vốn ñầu tư ñược ñiều chỉnh, nên lực lượng lao ñộng 

giữa các khu vực cũng có nhiều thay ñổi theo hướng tích cực, tăng tỷ lệ 

lao ñộng trong các ngành công nghiệp, xây dựng từ 3,79% năm 2006 

lên 7,49% năm 2010; ngành thương mại, dịch vụ tăng từ 12,20% năm 

2006 lên 14,97% năm 2010; ngành nông, lâm, thủy sản giamr từ 

84,01% năm 2006 xuống 77,54% năm 2010. 

Tác ñộng tích cực của vốn ñầu tư toàn xã hội ñã trực tiếp và gián 

tiếp tạo ra bình quân một năm hơn 1.400 việc làm, ñó là con số có ý 

nghĩa xã hội rất lớn.  

Trong giai ñoạn 2006-2010, huyện ñã giải quyết việc làm mới và 

thêm việc làm tại chỗ cho 6.046 lao ñộng; tích cực trong việc phối hợp 

với các tổ chức, doanh nghiệp ñể tư vấn và giải quyết việc làm cho 

1.020 lao ñộng; xuất khẩu có thời hạn 197 lao ñộng. 

2.2.4. Đầu tư CSHT phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH 

- Giao thông vận tải; 

- Thuỷ lợi,  cấp nước; 

- Giáo dục - Đào tạo; 

- Hạ tầng y tế; 

- Văn hóa, thông tin liên lạc, thể dục thể thao; 

- Khoa học công nghệ và môi trường. 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ V ỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

CỦA HUY ỆN BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược  

2.3.1.1. Công tác huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư XDCB 

Tổng vốn ñầu tư xã hội trên ñịa bàn trong giai ñoạn 2006-2010 

ñạt khoảng 7.407,52 tỷ ñồng chiếm tỷ lệ bình quân 40,91% GTSX , gấp 

2,4 lần thời kỳ 2001- 2005. Tổng vốn ñầu tư XDCB từ NSNN của 
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huyện là 660,069 tỷ ñồng và ñược bố trí tăng lên qua các năm; từ 

85,171 tỷ ñồng năm 2006; tăng lên 191,924 tỷ ñồng vào năm 2010. Tỷ 

trọng vốn NSNN trong tổng vốn ñầu tư xã hội chiếm 8,91 % và có xu 

hướng giảm dần; từ 12,38% năm 2006 xuống còn 7,73% năm 2010.  

2.3.1.2. Kết quả về kế hoạch hoá vốn ñầu tư  

Chủ trương của huyện là loại bỏ các dự án ñầu tư không ñúng 

quy hoạch, các dự án mới không ñủ thủ tục pháp lý, ưu tiên tập trung 

vốn ñầu tư hoàn thành các công trình quan trọng có sức thu hút ñầu tư. 

Do ñó, công tác kế hoạch vốn ñầu tư của huyện Bình Sơn ñược chấp 

hành tương ñối nghiêm túc, có sự tính toán cân nhắc và có phần tiến bộ 

hơn thời kỳ trước.  

- Cơ cấu phân bổ vốn ñầu tư XDCB từ NSNN  theo ngành 

Tổng vốn ĐTXD các công trình phục vụ phát triển KT-XH của 

huyện trong 5 năm qua hơn 848 tỷ ñồng. Nhiều công trình, dự án lớn 

ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và vốn thuộc các chương 

trình mục tiêu 134, 135, bãi ngang ven biển, kiên cố hóa trường lớp học, 

dự án CSHT nông thôn dựa vào cộng ñồng ñã góp phần phát triển 

CSHT, ñáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của huyện.  

- Cơ cấu phân bổ vốn ñầu tư XDCB từ NSNN theo khoản mục chi phí 

Trong giai ñoạn 2006-2010, có sự chênh lệch khá cao giữa các 

khoản mục chi phí. Vốn xây lắp chiếm tỷ lệ quá lớn 63,78%; năm 2006 

chiếm tới 74,2%; năm 2007 là 71,44%; năm 2008 là 65,01%; năm 2009 

là 60,33% và năm 2010 là 58,06%.  

2.3.1.3. Công tác phân cấp và ñiều hành nguồn vốn ñầu tư 

- Về phân cấp vốn ñầu tư 

UBND huyện Bình Sơn ñã chấp hành nghiêm việc phân cấp 

quyết ñịnh ñầu tư các dự án thuộc ngân sách huyện ngân sách xã.  

- Về ñiều hành nguồn vốn ñầu tư 

Các ñơn vị và ñịa phương trong huyện ñã có nhiều nỗ lực phấn ñấu 

hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về dự toán thu ngân sách, khai thác, tập 
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trung ñầy ñủ và kịp thời các nguồn thu vào NSNN; tổ chức quản lý và 

ñiều hành các nguồn vốn ñầu tư ñúng quy ñịnh, ñáp ứng tiến ñộ thực hiện 

và tiến ñộ thanh toán vốn của các dự án ñược thông báo kế hoạch vốn.  

2.3.1.4. Quản lý công tác ñấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

Với kết quả thực hiện công tác ñấu thầu giai ñoạn 2006-2010 tuy 

tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm trong ñấu thầu chưa nhiều (khoảng từ 1,56% - 

2,83%), nhưng ñây là kết quả bước ñầu, thể hiện việc thực hiện và áp 

dụng nghiêm túc các quy ñịnh về quản lý ñấu thầu.  

2.3.1.5. Kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư 

Trong giai ñoạn từ năm 2006-2010, tỷ lệ vốn giải ngân của dự án 

XDCB từ NSNN ñến 31/12 hàng năm ñạt trung bình 83,48%. Do áp 

dụng những biện pháp linh hoạt trong KSTTVĐT XDCB từ NSNN nên 

tình hình giải ngân so với kế hoạch vốn của huyện Bình Sơn ñã ñược 

cải thiện một bước, hạn chế bớt tình trạng vốn chờ công trình. 

Bảng 2.12. Giải ngân thanh toán vốn ñầu tư XDCB từ NSNN huyện 

Năm 
Kế hoạch vốn  

(triệu ñồng) 

Vốn giải ngân  

(ñến 31/12 hàng 

năm)  

 (triệu ñồng) 

Tỷ lệ giải ngân so  

với kế hoạch vốn 

(%) 

2006 120.065 96.400 80,29 

2007 122.009 91.983 75,39 

2008 153.052 124.232 81,17 

2009 224.867 207.665 92,35 

2010 228.425 187.994 82,30 

Tổng 848.418 708.274 83,48 

(Nguồn: Kho bạc Nhà nước huyện Bình Sơn) 

Việc phân giao kế hoạch và phân cấp quản lý vốn triệt ñể hơn, 

giúp việc triển khai thực hiện kế hoạch ñược sớm, tuân thủ thời gian và 

chất lượng quản lý vốn ñầu tư ñã thể hiện trong công tác giải ngân ñược 

nhanh chóng, kịp thời.  
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2.3.1.6. Thẩm tra, phê duyệt  quyết toán vốn ñầu tư 

Từ năm 2006 ñến năm 2010 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bình Bơn ñã thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 551 dự án hoàn thành 

với tổng giá trị quyết toán là: 355.542 triệu ñồng. Quá trình thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư ñã loại bỏ những giá trị khối lượng 

không ñúng của chủ ñầu tư và ñơn vị thi công góp phần giảm trừ thanh 

toán và tiết kiệm cho NSNN là: 4.608 triệu ñồng.  

Bảng 2.13. Kết quả thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Đơn vị tính: Triệu ñồng 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2006-
2010 

1. Số dự án thẩm   
    tra (dự án) 

105 100 80 114 152 551 

2. Giái trị ñề nghị  
    quyết toán 

63.560 68.242 55.232 65.598 107.518 360.150 

3. Giá trị ñược  
thẩm tra, phê 
duyệt 

62.230 67.360 54.888 65.164 105.900 355.542 

4. Giảm so với số   
 ñề nghị quyết 
toán 

1.330 882 344 434 1.618 4.608 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Bình Sơn) 

2.3.2. Những tồn tại hạn chế  

2.3.2.1. Bố trí kế hoạch vốn ñầu tư XDCB hàng năm vẫn còn dàn trải  

Tuy bước ñầu ở huyện Bình Sơn ñã có những chuyển biến tích 

cực trong việc kế hoạch hóa vốn ñầu tư; song việc phân bổ vốn vẫn còn 

dàn trải, thiếu tính tập trung cho các mục tiêu quan trọng; chưa gắn 

công tác quy hoạch với kế hoạch ĐTXD, ghi vốn cho một số dự án 

chưa sát với thực tế dẫn ñến ñiều chỉnh kế hoạch nhiều lần.  

2.3.2.2. Công tác lập dự án ñầu tư xây dựng 

Qua 5 năm số dự án phải ñiều chỉnh TMĐT lên tới 60 dự án, với 

tổng số vốn phải ñiều chỉnh tăng thêm là 42.829 triệu ñồng. Riêng năm 
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2008, số lượng dự án phải ñiều chỉnh TMĐT tăng cao ñến 18 dự án, 

chênh lệch sau ñiều chỉnh lên tới 12.367 triệu ñồng;  

2.3.2.3. Thẩm ñịnh và phê duyệt dự án sử dụng vốn ngân sách  

Ngoài việc lập dự án ñầu tư chưa ñảm bảo chất lượng, còn do 

công tác thẩm ñịnh, phê duyệt dự án tại một số các phòng chức năng 

của huyện chưa tốt; chưa tính toán kỷ khối lượng dự toán; phải thay ñổi, 

bổ sung, ñiều chỉnh gây nên lãng phí, thiệt hại NSNN. 

2.3.2.4. Quản lý công tác ñấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

- Giai ñoạn 2006-2010, kết quả thực hiện công tác ñấu thầu của 

huyện Bình Sơn có tổng số 199 gói thầu, trong ñó ñấu thầu rộng rãi 79 

gói thầu chiếm 39,7%, ñấu thầu hạn chế 37 gói thầu chiếm 18,59%, 

chào hàng cạnh tranh 22 gói thầu chiếm 11,06% và chỉ ñịnh thầu 61 gói 

thầu chiếm 30,65%. Qua 5 năm thực hiện, các gói thầu áp dụng ñấu 

thầu rộng rãi chiếm tỷ lệ bình quân ổn ñịnh ở mức 39,7%; trong khi ñó, 

các gói thầu áp dụng hình thức ñấu thầu hạn chế có xu hướng tăng, 

chiếm tỷ lệ từ 14,63% năm 2006 tăng lên 21,43% năm 2010.  

- Công tác ñấu thầu ñầu tư xây dựng của huyện Bình Sơn trong 

thời gian qua vẫn tồn tại những hạn chế: Công tác phê duyệt kế hoạch ñấu 

thầu và hồ sơ mời thầu còn lúng túng, chất lượng chưa cao, còn nhiều hồ 

sơ có nội dung mời thầu không thống nhất. Đánh giá hồ sơ dự thầu không 

tuân thủ theo hồ sơ mời thầu ñược duyệt, làm cho việc ñánh giá, thẩm 

ñịnh hồ sơ kéo dài, hoặc phải huỷ kết quả ñấu thầu. Vẫn còn có hiện 

tượng thông thầu, dàn xếp trong ñấu thầu ñể ñược "trúng thầu lần lượt", 

kiểu "quân xanh - quân ñỏ", kiểu "bỏ thầu" hoặc kiểu "thầu phụ"...  

- Việc áp dụng những qui ñịnh cụ thể trong Luật Đấu thầu và các 

văn bản hướng dẫn thi hành cũng còn nhiều bất cập. 

2.3.2.5. Việc xác ñịnh chủ ñầu tư trong quản lý dự án 

Theo qui ñịnh, các cơ quan hành chính của huyện cũng ñược làm 

chủ ñầu tư các công trình do mình quản lý, vì cho rằng chủ ñầu tư là 

người quản lý cũng ñược hoặc là người sử dụng cũng ñược. Như vậy 
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không tách bạch chức năng quản lý nhà nước với quản lý thi công của 

hoạt ñộng xây dựng, nên việc chống khép kín trong ñầu tư XDCB 

không ñược thực hiện triệt ñể.  

2.3.2.6. Giải ngân thanh toán vốn ñầu tư XDCB 
Bảng 2.17. Cấp phát vốn qua kho bạc nhà nước các tháng trong năm 

Vốn cấp phát  
trong năm 

Vốn cấp phát  
11 tháng  

Vốn cấp phát  
tháng 12 

Năm 

Kế 
hoạch 
vốn  

(triệu 
ñồng) 

Tổng số  
(triệu 
ñồng) 

so với  
kế 

hoạch 
vốn 
(%)  

Tổng số  
(triệu 
ñồng) 

so với  
vốn 
cấp 
phát  
trong 
năm 
(%)  

Tổng số  
(triệu 
ñồng) 

so với  
vốn 
cấp 
phát  
trong 
năm 
(%)  

2006 120.065 96.400 80,29 24.717 25,64 71.683 74,36 
2007 122.009 91.983 75,39 29.683 32,27 62.300 67,73 
2008 153.052 124.232 81,17 34.276 27,59 89.956 72,41 
2009 224.867 207.665 92,35 63.338 30,50 144.327 69,50 
2010 228.425 187.994 82,30 63.241 33,64 124.753 66,36 
Tổng 

số 848.418 708.274 83,48 215.255 30,39 493.019 69,61 

(Nguồn: Kho bạc Nhà nước huyện Bình Sơn) 
Trên ñịa bàn huyện, tình trạng tập trung giải ngân thanh toán vốn 

vào tháng cuối năm (tháng 12) tương ñối lớn chiếm 69.61% vốn cấp 
phát, trong khi vốn thanh toán của 11 tháng chỉ ñạt 30,39% vốn cấp 
phát. Khối lượng kiểm soát, thanh toán của KBNN huyện tập trung vào 
thời ñiểm cuối năm gây nên tình trạng quá tải và ảnh hưởng dẫn ñến 
chất lượng kiểm soát thanh toán không cao. 
2.3.2.7. Công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành 

Giai ñoạn 2006 - 2010 số dự án hoàn thành ñược thẩm tra quyết 
toán có tổng số 551 dự án, bình quân mỗi năm 110 dự án và mỗi cán bộ 
phải thẩm tra 55 dự án/năm. Nếu trừ ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật; thì 
thời gian thẩm tra mỗi dự án dưới 5 ngày. Với thời gian quá ít, chắc 
chắn không thể thẩm tra hết các hồ sơ chi tiết như: văn bản pháp lý, hợp 
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ñồng kinh tế, biên bản nghiệm thu giai ñoạn, nghiệm thu hoàn thành, hồ 
sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ ñấu thầu, dự toán thiết kế và các 
hồ sơ chứng từ thanh toán. Dẫn ñến chất lượng công tác thẩm tra quyết 
toán không cao, số chênh lệch giảm 4.608 triệu so với số ñề nghị quyết 
toán 360.150 triệu chỉ chiếm 1,28% là quá thấp. Phần lớn là chấp nhận 
giá trị khối lượng xây lắp, thiết bị và chỉ cắt giảm các khoản ở chi phí 
XDCB khác.   

Bảng 2.18. Dự án hoàn thành chưa ñược quyết toán qua các năm 
2006-2010 

Năm Số dự án ñược quyết 
toán  

Số dự án 
chưa ñược 
quyết toán 

Tỉ lệ chưa 
quyết toán so 

với quyết 
toán 

2006 105 32 30,47% 
2007 100 32 32,00% 
2008 80 23 28,75% 
2009 114 25 21,93% 
2010 152 40 26,32% 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Bình Sơn) 

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế  
2.3.3.1. Quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư chưa 
thống nhất 

 - Về tổng thể, hoạt ñộng ñầu tư ở nước ta trong thời gian qua 
ñược quản lý theo quy ñịnh của nhiều văn bản luật như: Luật NSNN, 
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,... Riêng 
hoạt ñộng ñầu tư XDCB từ NSNN 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 và các nghị ñịnh của Chính phủ.  

- Tuy nhiên, tổng kết, ñánh giá thực tế thời gian qua công tác quản 
lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN bằng các luật liên quan, các nghị ñịnh của 
Chính phủ ñã bộc lộ vướng mắc chưa ñược giải quyết và chưa ñáp ứng 
yêu cầu quản lý, cần phải ñược xem xét, bổ sung hoàn chỉnh hơn trong 
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một văn bản luật thống nhất ñó là Luật Đầu tư công, ñảm bảo sự nhất 
quán và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ñầu tư công hiện nay.  
2.3.3.2. Các biện pháp chế tài chưa ñủ mạnh 

Mặc dù những năm gần ñây Nhà nước ñã quan tâm thay ñổi bổ 
sung cơ chế chính sách quản lý ñầu tư XDCB tương ñối ñầy ñủ. Tuy 
nhiên, vẫn chưa quy ñịnh chi tiết về mức ñộ vi phạm và hình thức xử lý 
trong một số trường hợp cụ thể. 
2.3.3.3. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý  

- Công tác kế hoạch vốn ñầu tư chưa gắn với quy hoạch xây dựng; 
- Còn biểu hiện cơ chế "xin - cho"  trong bố trí kế hoạch vốn ñầu tư;  
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; 
- Kế hoạch vốn ñầu tư hàng năm thường hay ñiều chỉnh. 

2.3.3.4. Nguồn vốn NSNN hạn hẹp và tiến ñộ giải ngân vốn chậm  
Nguồn vốn ñầu tư từ NSNN hàng năm thường chiếm khoảng 15-

20% tổng vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội, trong ñó NSNN của huyện 
chỉ chiếm 8,91%, nên có nhiều hạn chế trong việc bố trí vốn ñầu tư.  

Tiến ñộ giải ngân vốn ñầu tư có ảnh hưởng rất lớn ñến công tác 
quản lý vốn ñầu tư XDCB. Vì khi tiến ñộ giải ngân vốn chậm, thời gian 
thi công dự án kéo dài, chậm ñưa vào sử dụng, gây lãng phí.  
2.3.3.5. Nguyên nhân về nguồn lực con người 

- Nguyên nhân của những tồn tại phải kể ñến yếu tố con người. 
Có thể kể một số nguyên nhân: Làm việc thiếu trách nhiệm; thiếu năng 
lực công tác và thiếu phẩm chất ñạo ñức. 

 
CHƯƠNG 3 

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN CỦA HUYỆN BÌNH SƠN 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CSHT CỦA HUYỆN BÌNH SƠN  
3.1.1. Những lợi thế, hạn chế trong phát tri ển của huyện Bình Sơn 
3.1.1.1. Lợi thế so sánh 
3.1.1.2. Những hạn chế và khó khăn 
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện   
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Phấn ñấu tổng GTSX ñến năm 2015 ñạt khoảng 4.372 tỷ ñồng (giá 
cố ñịnh năm 1994), tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân ñạt từ 16-
17%/năm. Bình quân thu nhập ñầu người ñến năm 2015 khoảng 28 - 30 
triệu ñồng. Cơ cấu kinh tế ñến năm 2015: nông - lâm - ngư nghiệp từ 20-
21%; công nghiệp và xây dựng từ 36-37%, thương mại - dịch vụ từ 42-43%. 
3.1.3. Quan ñiểm ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng  

- Xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng ñồng bộ, hiện ñại. Quy 
hoạch kết cấu hạ tầng giai ñoạn 10 năm và tầm nhìn 20 năm. 

- Huy ñộng tốt hơn các nguồn lực xã hội cho ñầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng KT-XH. Xây dựng cụ thể các danh mục công trình quan 
trọng.  

- Tập trung ñầu tư hệ thống các công trình lớn một cách ñồng bộ, 
ñạt chuẩn  quốc gia, thật sự có ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế xã hội   

- Tạo tiền ñề về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội, ñẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh và bền vững, phấn ñấu xây 
dựng huyện Bình Sơn ñến năm 2015 trở thành huyện khá nhất trong 
tỉnh. 
3.1.4. Phương hướng ñầu tư có tính ñột phá trong giai ñoạn 2011- 
2015  

- Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các CSHT 
thiết yếu khác ñể thu hút ñầu tư với các nhóm ngành có lợi thế cao và 
thế mạnh của ñịa phương  

- Mở rộng không gian và ñầu tư hạ tầng ñô thị thị trấn Châu Ổ 
ñến năm 2015 ñạt một số tiêu chí của ñô thị loại IV. 

- Phat triển thương mại dịch vụ như du lịch, dịch vụ vận tải, xây 
dựng trung tâm thương mại, dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, 
dịch vụ tài chính.  

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng tiềm lực 
khoa học công nghệ.  
3.1.5. Nhu cầu vốn ñầu tư giai ñoạn 2011-2015 

Nhu cầu vốn ñầu tư xã hội của huyện Bình Sơn giai ñoạn 2011-
2015 khoảng 30.200 tỷ ñồng, tăng bình quân 31%/năm và tăng gấp 4 
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lần so với giai ñoạn 2006-2010, trong ñó nguồn vốn ñầu tư từ NSNN 
chiếm gần 9% tổng vốn ñầu tư toàn xã hội trên ñịa bàn.    
3.1.6. Xác ñịnh những dự án quan trọng, chủ yếu  
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN CỦA HUYỆN BÌNH SƠN 
3.2.1. Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng 

- Công tác quy hoạch phải ñi trước một bước ñảm bảo tính ñồng 
bộ, thống nhất và phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH với 
quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng ñất.   

- Đảm bảo các quy hoạch KT-XH, quy hoạch xây dựng sau khi 
ñược phê duyệt phải ñược chỉ ñạo thực hiện thống nhất.  

- Đổi mới phương pháp quy hoạch, lựa chọn các ñơn vị tư vấn có 
chất lượng chuyên môn cao ñể thực hiện các ñồ án quy hoạch.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy 
hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép không theo quy hoạch 
ñược duyệt. 
3.2.2. Đổi mới công tác kế hoạch hóa vốn ñầu tư 

- Công khai, minh bạch trong phân bổ vốn ñầu tư từ NSNN 
huyện;  

- Tập trung xử lý dứt ñiểm nợ ñọng kéo dài trong XDCB;  
- Phân cấp hơn nữa trong quản lý vốn ñầu tư từ NSNN huyện; 
- Tuân thủ nguyên tắc bố trí vốn ngân sách. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng lập, thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư  
- Các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án phải tham khảo ñầy ñủ thông 

tin về năng lực hành nghề của các ñơn vị tư vấn xây dựng ñể quyết 
ñịnh.  

- Các tổ chức tư vấn lập dự án ñầu tư cần phải nâng cao trình ñộ 
chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp của ñội ngũ làm công tác tư 
vấn và thẩm tra dự án.   

- Khi phê duyệt dự án ñầu tư, cơ quan thẩm ñịnh và phê duyệt 
cần ñánh giá ñúng tính cấp thiết, luận chứng các phương án kinh tế- kỹ 
thuật, ñánh giá hiệu quả KT-XH, tác ñộng môi trường của dự án.  
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- Đánh giá ñầu tư, xác ñịnh rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan 
của việc ñiều chỉnh dự án và biện pháp xử lý của các bên có liên quan 
trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ñiều chỉnh dự án.   

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng tư vấn ñối 
với các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng, phát hiện và xử lý 
kịp thời các vi phạm theo quy ñịnh. 
3.2.4. Tăng cường quản lý công tác lựa chọn nhà thầu  

- Nâng cao nghiệp vụ, tiến tới chuyên môn hoá công tác ñấu thầu 
cho các ñối tượng tham gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu gồm: 
Người có thẩm quyền, chủ ñầu tư, tổ chuyên gia ñấu thầu, nhà thầu 
tham dự, cơ quan thẩm ñịnh...cung cấp thông tin kịp thời, ñầy ñủ giúp 
cho quá trình ñấu thầu ñược thông suốt.  

- Thực hiện tốt quy ñịnh về trình tự thực hiện ñấu thầu; cương 
quyết chống các hình thức khép kín trong ñấu thầu; bảo ñảm tính công 
khai minh bạch ñược quy ñịnh trong Luật Đấu thầu. Chấm dứt trình 
trạng chọn thầu với giá quá thấp sau ñó tìm cách phát sinh, nâng giá hợp 
ñồng. 

- Xử lý các tình huống trong ñấu thầu theo nguyên tắc ñảm bảo 
cạnh tranh công bằng. 

- Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các hành vi bị cấm 
trong ñấu thầu (có 17 hành vi bị cấm ñược quy ñịnh tại Điều 12 Luật 
Đấu thầu).   
3.2.5. Tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình 

 Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý khối 
lượng xây dựng, chất lượng xây dựng, quản lý tiến ñộ xây dựng, quản 
lý an toàn lao ñộng trên công trường và quản lý môi trường xây dựng. 
3.2.6. Quản lý nghiệm thu, bàn giao ñưa công trình vào sử dụng 

Công trình sau khi xây dựng hoàn thành, phải ñược nghiệm thu, 
bàn giao ñưa vào sử dụng. Công tác nghiệm thu bao gồm: kiểm tra việc 
xây dựng và lắp ñặt thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, tài liệu 
chỉ dẫn kỹ thuật; kết quả thử nghiệm chất lượng vật liệu, thiệt bị lắp ñặt; 
công tác hoàn thiện ... 
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3.2.7. Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư 
- KBNN chủ ñộng hướng dẫn các chủ ñầu tư hoàn tất các hồ sơ 

pháp lý ñể làm cơ sở tạm ứng và KSTTVĐT. 
- Niêm yết công khai Quy trình KSTTVĐT theo hướng dẫn của 

Bộ Tài chính. 
- Tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân vốn theo từng dự án, tổ chức 

kiểm tra thực tế hiện trường.  
- Tăng cường hướng dẫn thực hiện tạm ứng cho các dự án ñấu 

thầu, các công trình thủy lợi, ñê ñiều vượt lũ theo ñúng chế ñộ quy ñịnh.   
- Đề xuất UBND huyện ñiều chuyển kịp thời kế hoạch vốn từ các 

công trình vào cuối năm. 
- Đôn ñốc các chủ ñầu tư xử lý công nợ và tất toán tài khoản ñúng 

quy ñịnh ñối với dự án hoàn thành ñã ñược phê duyệt quyết toán.  
- Tiếp tục triển khai tốt công tác tin học hoá trong KSTTVĐT. 
- Chú trọng công tác ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng 

cao chất lượng ñội ngũ cán bộ công chức và bộ máy KSTTVĐT.  
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong KSTTVĐT.  

3.2.8. Giải pháp về công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành 
- Xử phạt nghiêm chủ ñầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn 

có hành vi vi phạm.  
- Chỉ ñạo các ngành, nắm chính xác số lượng dự án ñầu tư hoàn 

thành chưa quyết toán, ñể có giải pháp xử lý cụ thể.  
- Tuỳ theo quy mô và tính chất phức tạp của từng dự án, phòng 

Tài chính- Kế hoạch huyện trực tiếp thẩm tra hoặc trình UBND huyện 
thành lập Tổ tư vấn thẩm tra báo cáo quyết toán.   

- Bố trí cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán phải có ñủ năng lực.  
- Trong thẩm tra quyết toán phải chú ý ñến ñơn giá, khối lượng, 

chất lượng, chủng loại vật liệu, ñối chiếu với dự toán ñược duyệt và các 
ñiều kiện nêu trong hợp ñồng, biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công.  

- Khi thanh tra nếu phát hiện cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành sai quy ñịnh gây lãng phí vốn ñầu tư, phải xử lý 
nghiêm theo quy ñịnh hiện hành.  
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- Xử lý trách nhiệm những người không lưu trữ hồ sơ, hoặc lập 
phương án sửa chữa, cải tạo không căn cứ vào hồ sơ pháp lý ban ñầu. 
3.2.9. Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát cộng ñồng và công khai 
tài chính  

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công trình ñược ñầu tư từ NSNN 
huyện; tập trung vào những khâu yếu kém có nhiều dư luận xã hội và 
phản ánh của cộng ñồng. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện quyền kiểm tra 
giám sát ñầu tư cộng ñồng và công khai tài chính. 
3.2.10. Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ quản lý vốn ñầu tư 

- Sắp xếp, bố trí lại ñội ngũ cán bộ cho hợp lý, bố trí ñúng người 
ñúng việc, phù hợp với khả năng và trình ñộ chuyên môn của cán bộ.  

- Có kế hoạch cụ thể cho chiến lược ñào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ 
ñội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐTXD tại các ban quản 
lý dự án, các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn. 

 
KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KẾT LU ẬN 
Đầu tư XDCB là một hoạt ñộng ñầu tư vô cùng quan trọng tạo ra 

hệ thống CSHT phục vụ cho sự phát triển KT -XH, là tiền ñề cơ bản ñể 
thực hiện CNH, HĐH ñất nước. Quản lý vốn ñầu tư XDCB là một hoạt 
ñộng quản lý kinh tế ñặc thù, rất phức tạp và luôn biến ñộng trong ñiều 
kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý ñầu tư còn chưa 
hoàn chỉnh, thiếu ñồng bộ và luôn thay ñổi hiện nay. 

 Vấn ñề tăng cường quản lý vốn ñầu tư là một tất yếu khách 
quan trong ñiều kiện nền kinh tế ñang hội nhập và phát triển ở nước ta, 
việc tăng tích lũy vốn ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho ñầu tư 
XDCB còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn còn hạn chế. Các chủ thể 
tham gia hoạt ñộng quản lý vốn ñầu tư luôn tìm mọi cách lợi dụng kẽ hở 
của pháp luật, của cơ chế chính sách ñể trục lợi cá nhân. Vấn ñề ñặt ra 
là phải biết quản lý tốt mọi nguồn vốn dành cho ñầu tư XDCB từ 
NSNN, nhằm ñáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ñầu tư XDCB cho sự 
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nghiệp phát triển KT-XH, hạn chế và ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng 
phí, thất thoát vốn Nhà nước, góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, 
văn hóa, xã hội, xóa ñói giảm nghèo, nâng cao ñời sống vật chất tinh 
thần cho nhân dân. 

 Với ñề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ñầu tư xây dựng cơ 
bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”. Trên cơ 
cở tìm hiểu một số nội dung cơ bản về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư XDCB 
từ NSNN. Đề tài ñã tập trung phân tích ñánh giá kết quả ñầu tư và thực 
trạng quản lý vốn ñầu tư giai ñoạn 2006-2010 của huyện Bình Sơn, tìm ra 
những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế ñó. Đồng 
thời ñề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ñầu tư 
XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn một cách hợp lý.  
2. KIẾN NGHỊ 

- Đối với Chính phủ và Bộ ngành Trung ương 
Hiện nay cơ chế chính sách về quản lý ñầu tư xây dựng ñã ñược 

Nhà nước ban hành, sửa ñổi, bổ sung tương ñối kịp thời, ñáp ứng yêu 
cầu quản lý ñiều hành các hoạt ñộng ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư dần ñi 
vào nề nếp. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách này không có tính ổn ñịnh 
lâu dài, thường xuyên thay ñổi gây ra nhiều khó khăn và bất cập cho 
những người làm công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN. Do ñó, 
việc tiếp tục sửa ñổi, bổ sung hoàn thiện về cơ chế chính sách quản lý 
ñầu tư có tính thống nhất và ổn ñịnh lâu dài, trên cơ sở phân tích căn 
nguyên ñã dẫn ñến lãng phí, thất thoát vốn ñầu tư từ NSNN.  

- Đối với tỉnh Quảng Ngãi 
Xây dựng và ban hành Quyết ñịnh sửa ñổi bổ sung Quy ñịnh một 

số nhiệm vụ quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với 
cơ chế chính sách hiện hành và áp dụng thống nhất trên ñịa bàn tỉnh.  

Thực hiện phân cấp ngân sách ñối với nguồn vốn ñầu tư XDCB 
tập trung từ NSNN của tỉnh theo hướng phân cấp mạnh về cơ sở và áp 
dụng ổn ñịnh cho giai ñoạn 2011-2015.  

Ủy quyền cho UBND huyện quyết ñịnh mức giá khởi ñiểm ñể ñấu 
giá quyền sử dụng ñất ở các khu dân cư trên cơ sở tính toán ñủ chi phí ñầu 
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tư ñảm bảo có lãi và không thấp hơn mức giá do UBND tỉnh qui ñịnh.  
- Đối với Chính quyền ñịa phương (huyện và xã) 
Xây dựng và quyết ñịnh ban hành Bảng quy trình và phân công 

trách nhiệm trong quản lý ñầu tư XDCB trên ñịa bàn huyện ñể thống 
nhất chỉ ñạo, ñiều hành. 

Chỉ ñạo các ngành chức năng của huyện, hàng năm tổ chức bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý ñầu tư XDCB cho ñội ngũ công 
chức từ huyện ñến cơ sở. 

- Đối với Chủ ñầu tư, ñơn vị tư vấn và nhà thầu xây dựng 
Các chủ ñầu tư, ñơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trong quá trình 

quản lý, thực hiện dự án ñầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh 
của pháp luật về ñầu tư và xây dựng, tuân thủ trình tự ñầu tư và xây 
dựng, quy trình, quy phạm kỹ thuật khi xây dựng công trình. Khi dự án, 
công trình hoàn thành phải khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn ñầu 
tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 


