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MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Ngân sách Nhà nước là một phạm trù kinh tế gắn liền với sự 

ra ñời, tồn tại của Nhà nước và của sự phát triển kinh tế hàng hóa - 

tiền tệ. Ngân sách Nhà nước - bộ phận quan trọng hàng ñầu của lĩnh 

vực tài chính công, ngày càng trở thành cơ sở vật chất trọng yếu cho 

sự tồn tại của ñất nước và ñược Nhà nước sử dụng như là công cụ 

hữu hiệu ñể thúc ñẩy nền kinh tế phát triển. Song trước những ñòi hỏi 

ngày càng cao trên bước ñường phát triển và hội nhập thì không thể 

bằng lòng với những gì ñã ñạt ñược, cho nên trong lĩnh vực tài chính 

công nói chung và Ngân sách Nhà nước nói riêng cần thiết phải có 

những cải cách sâu và rộng hơn nữa trong quản lý Ngân sách Nhà 

nước. Một trong những khâu quan trọng ñể quản lý Ngân sách Nhà 

nuớc có hiệu quả, ñúng mục ñích sử dụng, giúp lãnh ñạo ñiều hành 

Ngân sách chủ ñộng là kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi 

Ngân sách Nhà nước, có vậy chúng ta mới huy ñộng ñược tối ña mọi 

nguồn lực của ñất nước và sử dụng các nguồn lực ñó ñạt hiệu quả cao 

nhất. 

Cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan công quyền trong 

bộ máy quản lý Nhà nước ñược Nhà nước ñảm bảo 100% kinh phí 

hoạt ñộng từ Ngân sách Nhà nước với biên chế do Nhà nước giao. Do 

ñó chi hành chính từ Ngân sách Nhà nước là khoản chi quan trọng ñể 

ñảm bảo duy trì hoạt ñộng thường xuyên liên tục của các cơ quan lập 

pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương ñến ñịa phương. Đối với các 

cơ quan hành chính ñịa phương cụ thể là các cơ quan hành chính 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là các cơ quan chuyên 

môn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý 

Nhà nước về các lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch ñầu tư, Tài nguyên 
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môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hoá, Thông tin… Đây là các ñơn vị 

dự toán nhận kinh phí từ Ngân sách ñịa phương. Quá trình sử dụng 

kinh phí ñược thể hiện qua 3 chu trình: 

+ Lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước. 

+ Chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước. 

+ Quyết toán Ngân sách Nhà nước. 

Tuy nhiên trên thực tế, dự toán chi Ngân sách hàng năm của 

một số cơ quan hành chính ñã ñược các cấp có thẩm quyền phê duyệt 

nhưng vẫn phát sinh các khoản chi bổ sung ngoài dự toán ngược lại 

một số cơ quan hành chính dự toán chi Ngân sách ñã ñuợc phê duyệt 

nhưng quá trình sử dụng lại không hiệu quả phải thu hồi nộp Ngân 

sách. Điều này thường làm bị ñộng trong quá trình ñiều hành Ngân 

sách thành phố, phá vỡ kế hoạch giao ñầu năm. Do ñó việc tăng 

cường công tác kiểm soát lập dự toán chi Ngân sách tại các cơ quan 

hành chính là cần thiết nhằm ñảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị, vừa ñảm bảo cân ñối Ngân sách giúp lãnh ñạo thành phố 

chủ ñộng trong trong công tác ñiều hành Ngân sách. 

Trong công tác chấp hành dự toán chi Ngân sách, một số cơ 

quan hành chính sử dụng kinh phí không ñúng mục ñích ñã ñược phê 

duyệt trong dự toán. Chính vì vậy cần phải có công tác kiểm soát chi 

ñối với các cơ quan hành chính nhằm ñảm bảo các khoản chi ñúng 

mục ñích, tránh lãng phí và tổn thất trong quá trình quản lý Ngân 

sách Nhà nước 

Qua công tác kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán chi Ngân 

sách tại các cơ quan hành chính ñưa ra những giải pháp hoàn thiện và 

kiến nghị với các cơ quan chức năng về tăng cường công tác kiểm 

soát lập, chấp hành dự toán nhằm sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà 

nước có hiệu quả nhất. 
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Xuất phát từ những thực tế trên, tôi ñã chọn ñề tài: “Ki ểm 

soát công tác lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách tại các cơ 

quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu của ñề tài 

Mục tiêu của ñề tài là nghiên cứu vấn ñề kiểm soát công tác 

lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách tại các cơ quan hành chính 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ñể ñưa ra những giải 

pháp và kiến nghị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả, ñúng mục ñích 

sử dụng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là thực trạng kiểm soát lập, 

chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước tại các cơ quan hành 

chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên 

cứu giới hạn ở kiểm soát công tác lập dự toán chi Ngân sách năm 

2012 tại cơ quan hành chính do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

thẩm ñịnh và kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi Ngân sách 

Nhà nuớc do Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực hiện. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài ñã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương 

pháp phỏng vấn, quan sát nghiên cứu hồ sơ tài liệu ñể khảo sát thực 

trạng vấn ñề nghiên cứu từ ñó ñề xuất các giải pháp hoàn thiện. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Công tác kiểm soát quá trình lập, chấp hành dự toán chi 

Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho Uỷ ban nhân dân 

thành phố chủ ñộng trong công tác ñiều hành Ngân sách. Qua công 

tác kiểm soát, nhằm sửa chữa sai sót, vi phạm ñể chấn chỉnh công tác 

quản lý tài chính, kế toán của ñơn vị, kiến nghị với các cấp có thẩm 
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quyền xử lý những vi phạm chế ñộ kế toán, tài chính của Nhà nước, 

ñề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa ñổi, cải tiến cơ chế quản lý tài 

chính, kế toán cần thiết. 

Qua công tác kiểm soát nhằm ngăn ngừa và phát hiện các sai 

sót, gian lận, và rủi ro trong quá trình lập, chấp hành dự toán chi 

Ngân sách giúp các cấp lãnh ñạo có những quyết ñịnh xử lý kịp thời, 

hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Qua kiểm 

soát việc lập dự toán của ñơn vị, cắt giảm những khoản chi không 

cần thiết hoặc tăng cường bổ sung thêm ñối với những nhiệm vụ mới 

phát sinh ñảm bảo vừa cân ñối nguồn vừa ñáp ứng ñược nhu cầu thực 

hiện nhiệm vụ của các ñơn vị. 

Bố cục Đề tài gồm 3 Chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát công tác lập, chấp 

hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước. 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát công tác lập, chấp hành dự 

toán chi Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng. 

Chương 3: Định hướng và các giải pháp tăng cường kiểm 

soát công tác lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nuớc tại các 

cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KI ỂM SOÁT CÔNG TÁC L ẬP, CHẤP 

HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 

Ở nước ta hiện nay theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà 

nước (sửa ñổi) tại Điều 1 thì “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các 

khoản thu chi của Nhà nước ñã ñược cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong một năm ñể ñảm bảo thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”. 

1.1.2. Đặc ñiểm của Ngân sách Nhà nước 

- Ngân sách Nhà nước là một ñạo luật tài chính. 

- Ngân sách Nhà nước là dự toán thu chi của Nhà nước trong 

một thời gian nhất ñịnh (niên hạn hay ña niên). 

- Ngân sách Nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước 

nhằm phục vụ cho lợi ích cộng ñồng. 

1.1.3. Vai trò của Ngân sách Nhà nước 

- Huy ñộng nguồn tài chính ñảm bảo cho nhu cầu chi tiêu của 

Nhà nước. 

- Quản lý ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội. 

1.2. LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC 

1.2.1. Khái niệm lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước 

Lập dự toán chi Ngân sách là việc lập kế hoạch của Nhà 

nước về quy mô nguồn lực cần phải huy ñộng trong xã hội ñể sử 

dụng cho các nhu cầu chi tiêu nhằm thực thi chức năng, nhiệm vụ của 

mình. 

1.2.2. Vai trò của lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước 
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- Lập dự toán chi Ngân sách tạo khuôn khổ cho việc chấp 

hành Ngân sách Nhà nước. 

- Lập dự toán chi Ngân sách giúp Chính phủ không bị ñộng 

trong hành ñộng.  

1.2.3. Các yêu cầu cơ bản ñối với lập dự toán chi Ngân 

sách Nhà nước 

           Dự toán Ngân sách của ñơn vị dự toán các cấp phải lập theo 

ñúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn và phải thể hiện ñầy ñủ các khoản 

chi theo Mục lục Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài 

chính.  

  1.2.4. Căn cứ lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước 

- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

             - Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà nước. 

            - Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán 

chi Ngân sách. 

             - Tình hình thực hiện Ngân sách các năm trước. 

1.2.5. Hướng dẫn lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước 

           Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 

hướng dẫn, số kiểm tra về dự toán Ngân sách của Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn và 

thông báo số kiểm tra về dự toán Ngân sách cho các ñơn vị trực 

thuộc. 

 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán 

chi Ngân sách các cấp ở ñịa phương phù hợp với yêu cầu, nội dung 

và thời gian lập dự toán Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

1.2.6. Quyết ñịnh, phân bổ, giao dự toán chi Ngân sách 

Nhà nước 
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           Căn cứ vào Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh, Sở 

Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh giao nhiệm vụ 

chi Ngân sách cho từng cơ quan hành chính. 

1.3. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 

1.3.1. Bản chất chi Ngân sách Nhà nước 

Bản chất chi Ngân sách Nhà nước là hệ thống những quan hệ 

phân phối lại các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình sử dụng 

nhằm thực hiện chức năng tăng trưởng kinh tế, mở mang các sự 

nghiệp văn hóa, xã hội, duy trì hoạt ñộng của bộ máy quản lý Nhà 

nước và bảo ñảm an ninh, quốc phòng. 

1.3.2. Vai trò chi Ngân sách Nhà nước 

           - Thứ nhất: Chi Ngân sách cung cấp phương tiện tài chính 

cho sự tồn tại và hoạt ñộng của bộ máy quản lý Nhà nước. 

 - Thứ hai: Chi Ngân sách là một trong những công cụ quan 

trọng ñể Nhà nước thực hiện quản lý vĩ mô nền kinh tế.  

          1.3.3. Đặc ñiểm chi Ngân sách Nhà nước 

 Thứ nhất: Chi Ngân sách Nhà nước gắn liền với Nhà nước 

và những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.  

Thứ hai: Quốc hội là chủ thể duy nhất quyết ñịnh cơ cấu, nội 

dung, mức ñộ các khoản chi của Ngân sách Nhà nước.. 

1.3.4. Chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước 

          Quá trình sử dụng là quá trình trực tiếp chi dùng các khoản từ 

NSNN cho các mục ñích ñã ñịnh như: trực tiếp dùng mua sắm các 

hàng hóa, dịch vụ, trả lương… Quá trình sử dụng NSNN có thể khái 

quát thành chu trình gồm lập dự toán NSNN, chấp hành NSNN và 

quyết toán NSNN. 
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1.4. KIỂM SOÁT CÔNG TÁC L ẬP, CHẤP HÀNH DỰ 

TOÁN CHI NGÂN SÁCH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC 

1.4.1. Khái niệm, ñặc ñiểm cơ quan hành chính Nhà nước 

1.4.1.1. Khái niệm của cơ quan hành chính Nhà nước 

Cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan công quyền trong 

bộ máy quản lý Nhà nước ñược Nhà nước ñảm bảo 100% kinh phí 

hoạt ñộng từ Ngân sách Nhà nước với biên chế do Nhà nước giao.  

1.4.1.2. Đặc ñiểm của cơ quan hành chính Nhà nước 

          Cơ quan hành chính Nhà nước hoạt ñộng theo dự toán ñược 

cấp có thẩm quyền giao và ñược Ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ 

kinh phí. Các cơ quan hành chính trong cùng một ngành theo hệ 

thống dọc ñược chia thành các ñơn vị dự toán các cấp. 

1.4.2. Kiểm soát trong quản lý và các loại hình kiểm soát 

 1.4.2.1. Kiểm soát trong quản lý 

Kiểm soát là một chức năng của quản lý, do vậy ñể hiểu 

ñược khái niệm về kiểm soát, chúng ta cần phải tìm hiểu về quản lý 

nói chung và quản lý Nhà nước nói riêng. 

1.4.2.2. Các loại hình kiểm soát 

         - Kiểm soát hành chính và kiểm soát kế toán:  

 Ki ểm soát hành chính tập trung vào các thể thức kiểm tra 

nhằm ñảm bảo cho việc ñiều hành công tác ở ñơn vị có nề nếp, 

nghiêm minh và hiệu quả. 

 Ki ểm soát kế toán bao gồm lập kế hoạch tổ chức và thực 

hiện các trình tự cần thiết cho việc bảo vệ tài sản và ñộ tin cậy của sổ 

sách tài chính kế toán và do ñó phải ñảm bảo hợp lý rằng. 

- Ki ểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát 

ñiều chỉnh: 
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 Ki ểm soát ngăn ngừa là kiểm soát tập trung vào việc ngăn 

chặn các sai phạm hoặc các ñiều kiện dẫn ñến sai phạm. 

 Ki ểm soát phát hiện tập trung vào việc phát hiện các gian 

lận, sai sót, sai lầm và rủi ro trong quá trình tác nghiệp một cách 

nhanh chóng, nhằm giúp các cấp lãnh ñạo có những quyết ñịnh xử lý 

kịp thời. 

 Ki ểm soát ñiều chỉnh hướng tới việc cung cấp những thông 

tin cần thiết cho việc ra quyết ñịnh ñiều chỉnh các sai sót ñược phát 

hiện. 

- Ki ểm soát trước, kiểm soát hiện hành và kiểm soát sau: 

 Ki ểm soát trước hay còn gọi là kiểm soát lường trước, kiểm 

soát hướng về tương lai, nhằm khắc phục ñộ trễ thời gian trong kiểm 

soát thực hiện.  

Ki ểm soát hiện hành hay kiểm soát tác nghiệp là hoạt 

ñộng kiểm soát ñược tiến hành ngay trong quá trình tác nghiệp nhằm 

ngăn ngừa, phát hiện sai lầm kiểm tra việc thi hành các quyết ñịnh.  

Ki ểm soát sau khi tác nghiệp hay còn gọi là kiểm soát 

thông tin phản hồi (còn gọi là kiểm soát thông tin trở về trước) là 

hoạt ñộng kiểm soát thông dụng nhất hiện nay.  

Ki ểm soát nội bộ 

1.4.3. Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi 

Ngân sách tại các cơ quan hành chính Nhà nước 

1.4.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác kiểm soát 

lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách 

 - Cơ chế quản lý 

- Môi trường kiểm soát 

 - Hệ thống kế toán 

 - Các thủ tục kiểm soát 
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 1.4.3.2. Kiểm soát lập dự toán chi Ngân sách 

Chủ thể kiểm soát: Cơ quan Tài chính. 

Khách thể kiểm soát: Các cơ quan hành chính thụ hưởng 

Ngân sách. 

Căn cứ kiểm soát: Để tiến hành kiểm soát công tác lập dự 

toán cần phải dựa trên các căn cứ sau ñây: 

- Nghị ñịnh 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, các Thông tư 

83/2011/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán 

- Dự toán của các ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước 

Đối tượng kiểm soát: Bảng tổng dự toán chi NS 

Phương thức kiểm soát quá trình lập dự toán chi NS 

 Kiểm soát việc lập dự toán cho các cơ quan hành chính là 

kiểm soát tuân thủ, ngăn ngừa và ñiều chỉnh. Qua kiểm soát việc lập 

dự toán của ñơn vị, cắt giảm những khoản chi không cần thiết. 

1.4.3.3. Kiểm soát chấp hành dự toán chi Ngân sách 

           Chủ thể kiểm soát: Kho bạc Nhà nước. 

 Khách thể kiểm soát: Các cơ quan hành chính  

Căn cứ ñể kiểm soát: Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 

15/3/2006, các chính sách chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước 

Đối tượng kiểm soát: Hồ sơ, chứng từ thanh toán. 

 Phương thức kiểm soát quá trình chấp hành Ngân sách 

 Theo quy ñịnh hiện hành thì kiểm soát của Kho bạc Nhà 

nước là kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa và ñiều chỉnh. Kho bạc Nhà 

nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, ñiều kiện chi và 

cấp phát thanh toán kịp thời các khoản chi Ngân sách Nhà nước theo 

ñúng quy ñịnh. 

 



 

 

13 

 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong Chương I, luận văn ñã khái quát các vấn ñề về cơ sở lý 

luận về công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà 

nước. Nêu lên các khái niệm, nội dung và loại hình kiểm soát ñối với 

các cơ quan hành chính Nhà nước. 

Luận văn ñã nêu cụ thể về chủ thể, ñối tượng cũng như 

phương pháp kiểm soát các khâu của quá trình chi tiêu Ngân sách 

Nhà nước là lập dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chấp hành dự toán 

chi Ngân sách Nhà nước. Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán chi 

Ngân sách giúp cho ñơn vị chủ ñộng trong việc sử dụng kinh phí. 

Kiểm soát chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước là một khâu 

không thể tách rời trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước, hiệu quả 

công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước phụ thuộc vào hiệu quả của 

công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách của cơ quan 

hành chính Ngân sách Nhà nước. Nói cách khác nếu tiến hành tốt 

công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước 

sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý chi Ngân sách Nhà 

nước. Cụ thể sẽ làm cho các nội dung chi ñược thực hiện ñúng như 

mục tiêu của dự toán ñề ra, không gây tình trạng dự toán quá cao so 

với thực hiện, tạo cơ sở cho công tác chấp hành kế toán, quyết toán 

Ngân sách Nhà nước tốt hơn. Trong chấp hành dự toán chi Ngân sách 

sẽ hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí, tiết kiệm ñược kinh phí cho 

Nhà nước, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ tài chính, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm của các cấp quản lý và sử dụng Ngân sách 

Nhà nước, ñề cao tinh thần tự kiểm soát của các cơ quan hành chính 

trực tiếp sử dụng Ngân sách Nhà nước. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KI ỂM SOÁT CÔNG TÁC L ẬP, CHẤP HÀNH 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 

2.1.1. Giới thi ệu các cơ quan hành chính thuộc UBND 

TPĐN 

Cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng là các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Tài chính, Kế 

hoạch ñầu tư, Tài nguyên môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hoá, 

Thông tin…  

2.1.2. Những ñặc trưng cơ bản về hoạt ñộng tại các cơ 

quan hành chính thuộc UBND TPĐN 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của các cơ quan 

hành chính thuộc UBND TPĐN 

Là những cơ quan quản lý Nhà nước nên cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan hành chính có những ñặc thù riêng ñối với từng lĩnh vực 

ñược giao quản lý. Nhìn chung ñược tổ chức theo mô hình trực tuyến 

chức năng, tuân thủ nguyên tắc chế ñộ một thủ trưởng, bộ máy quản 

lý gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu quản lý, tạo ñiều kiện thuận lợi trong 

công tác chỉ ñạo ñiều hành.  
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2.1.2.2. Tổ chức kế toán tại các cơ quan hành chính thuộc 

UBND TPĐN 

Tổ chức kế toán căn cứ chế ñộ kế toán hành chính sự nghiệp 

ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 

185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

2.1.3. Quy trình lập dự toán chi Ngân sách tại các cơ 

quan hành chính thuộc UBND TPĐN 

2.1.3.1. Căn cứ lập 

Nghị ñịnh số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 

phủ, Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012. 

           2.1.3.2. Quy trình lập dự toán chi Ngân sách  

Bước 1: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi Ngân 

sách Nhà nước năm 2011. 

Bước 2: Xây dựng dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 

2012. 

Bước 3: Chính thức giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước. 

Bước 4: Duyệt dự toán chi tiết. 

2.2. THỰC TRẠNG KI ỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, 

CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH T ẠI CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 

2.2.1. Thực trạng kiểm soát công tác lập dự toán chi Ngân 

sách tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN 

2.2.1.1. Nội dung kiểm soát công tác lập dự toán chi Ngân 

sách tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN do Sở Tài 

chính thực hiện 

Để minh hoạ tình hình kiểm soát việc lập dự toán chi Ngân 

sách ñối với các cơ quan hành chính, tác giả xin trình bày công tác 
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kiểm soát việc lập dự toán chi thường xuyên tại Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.  

Chủ thể kiểm soát: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

Khách thể kiểm soát: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố Đà Nẵng 

Nội dung kiểm soát công tác lập dự toán chi Ngân sách 

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng gửi bảng tổng hợp dự toán chi Ngân sách ñến Sở Tài chính 

thì ñược giao cho phòng chuyên môn (Phòng Tài chính Hành chính 

sự nghiệp) thẩm ñịnh theo 4 nội dung chi như sau: 

 Đối với khoản chi cho con người:  

Căn cứ Quyết ñịnh số 540/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của 

UBND TPĐN trong ñó giao chỉ tiêu biên chế cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn là 44 người. Căn cứ bảng lương của cán bộ công 

chức và hợp ñồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tính 

theo số biên chế ñược giao), cán bộ chuyên quản ñược phân công 

thẩm ñịnh sẽ tính ñủ tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ 

công chức của Sở. 

Đối với chi hành chính: 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 

Cán bộ chuyên quản sẽ căn cứ vào ñịnh mức ñược phân bổ và số biên 

chế ñược duyệt, tính kinh phí chi hành chính cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn TPĐN. 

Đối với khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: 

Cán bộ chuyên quản thuộc phòng Tài chính hành chính sự 

nghiệp phải nắm rõ các chế ñộ chính sách mới của Trung ương ban 

hành và những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm dự toán của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ñể trên cơ sở ñó tính toán sát ñúng 
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vừa ñảm bảo tiết kiệm chi tiêu nhưng cũng vừa phải ñáp ứng ñược 

yêu cầu nhiệm vụ ñược giao. 

 Đối với khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản: 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những 

giải pháp chủ yếu chỉ ñạo ñiều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, trong ñó nêu các 

biện pháp tiết kiệm mua sắm nhằm kiềm chế lạm phát. 

Căn cứ Quyết ñịnh 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy ñịnh một số vấn ñề về mua 

sắm quản lý ñầu tư và xây dựng trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ vào ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TPĐN. 

Dựa vào các căn cứ trên, xét tính chất và nhiệm vụ ñược giao 

Sở Tài chính sẽ tính toán lại và cân ñối trong tổng mức chi ñã ñược 

phân bổ. 

2.2.1.2. Các mặt hạn chế tồn tại trong công tác kiểm soát 

lập dự toán chi Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc 

UBND TPĐN 

- Trong quá trình xây dựng dự toán, các ñơn vị chưa thật sự 

căn cứ vào ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ ñể lập dự toán. 

 - Đối với các khoản chi mua sắm, sửa chữa ñơn vị chưa xây 

dựng ñược kế hoạch chi dài hạn, chưa thuyết minh, giải trình ñược 

các khoản chi của năm kế hoạch. 

2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chấp hành dự toán 

chi Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN 

           2.2.2.1. Nội dung kiểm soát việc chấp hành dự toán chi 

Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN do 

KBNN ĐN thực hiện 
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Chủ thể kiểm soát: Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng. 

Khách thể kiểm soát: Các ñơn vị thụ hưởng Ngân sách. 

Nội dung kiểm soát: Kiểm soát các khoản chi theo 4 nội 

dung. 

- Đối với khoản chi con người:  

Các cơ quan hành chính cung cấp cho Kho bạc Nhà nước Đà 

Nẵng bảng lương và các khoản phụ cấp của cán bộ công chức và 

người lao ñộng của ñơn vị mình. Thủ trưởng ñơn vị chịu trách nhiệm 

về hệ số lương và phụ cấp của người lao ñộng thuộc ñơn vị mình. 

Hàng tháng các cơ quan hành chính lập giấy rút dự toán 

Ngân sách kèm theo các hồ sơ chứng từ về tiền lương các khoản phụ 

cấp theo quy ñịnh ñể Kho bạc Nhà nước kiểm soát và chuyển lương 

và các khoản phụ cấp cho cán bộ nhân viên vào tài khoản ATM. 

- Đối với các khoản chi hành chính:  

+ Kiểm soát các khoản chi công tác phí, hội nghị:  

Căn cứ Quyêt ñịnh số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 

năm 2012 về việc ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các 

cuộc hội nghị ñối với các cơ quan Nhà nước và ñơn vị sự nghiệp 

công lập trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 

+ Kiểm soát các khoản chi về thông tin liên lạc: 

Căn cứ Quyết ñịnh 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế tạm thời về trang bị và 

thanh toán cước phí sử dụng phương tiện thông tin công vụ. 

Căn cứ quyết ñịnh trên Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng sẽ kiểm 

soát các chứng từ của các cơ quan hành chính 

- Đối với các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: Đối với 

các khoản chi nghiệp vụ, chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực 

thực hiện kiểm soát và thanh toán cho ñơn vị trên cơ sở ñịnh mức, 
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tiêu chuẩn quy ñịnh cho từng ngành, từng lĩnh vực. Trường hợp một 

số khoản chi chưa có ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ quy ñịnh thì Kho 

bạc thực hiện thanh toán căn cứ vào dự toán ñược Uỷ ban nhân dân 

thành phố giao cho ñơn vị. 

- Đối với các khoản chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa 

lớn tài sản cố ñịnh: 

Căn cứ Quyết ñịnh 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy ñịnh một số vấn ñề về mua 

sắm quản lý ñầu tư và xây dựng trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán chi về mua sắm sửa 

chữa lớn tài sản cố ñịnh ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết 

ñịnh phê duyệt kết quả ñấu thầu hoặc quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu của 

cấp có thẩm quyền, Hợp ñồng mua bán dịch vụ, hóa ñơn và các 

chứng từ có liên quan ñể thanh toán cho ñơn vị. 

2.2.2.2. Các mặt hạn chế tồn tại trong kiểm soát công tác 

chấp hành dự toán chi Ngân sách tại các cơ quan hành chính 

thuộc UBND TPĐN 

Thủ tục kiểm soát của Kho bạc Nhà nước hiện nay vẫn còn 

hạn chế bởi: Hệ thống ñịnh mức chi tiêu, ñịnh mức phân bổ Ngân 

sách do Nhà nước ban hành còn nhiều bất cập, do ñó dẫn ñến tình 

trạng các cơ quan hành chính buộc phải ñối phó bằng cách chế biến 

số liệu nhằm hợp pháp hóa yêu cầu của các khoản chi ñảm bảo tiêu 

chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quy ñịnh.  

2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG 

KI ỂM SOÁT CÔNG TÁC L ẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI 

NGÂN SÁCH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THU ỘC 

UBND TPĐN 
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2.3.1.  Các cơ quan hành chính chưa thật sự căn cứ vào 

ñịnh mức, tiêu chuẩn chế ñộ quy ñịnh ñể lập dự toán chi NSNN. 

Các ñơn vị chưa thật sự căn cứ vào ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế 

ñộ ñể lập dự toán mà thường tìm mọi cách dự toán tăng các khoản 

chi, thậm chí có những khoản chi không gắn với nhiệm vụ của ñơn 

vị. Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán cắt giảm các khoản chi 

không ñúng mục dích, tiết kiệm một khoản kinh phí cho Ngân sách 

Nhà nước. 

2.3.2. Việc lập dự toán hàng năm chưa sát với nhiệm vụ 

chính trị ñược giao dẫn ñến tình tr ạng bổ sung ngoài dự toán quá 

lớn 

Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán chi Ngân sách vẫn 

xảy ra tình trạng bổ sung ngoài dự toán làm cho lãnh ñạo thành phố 

bị ñộng trong công tác ñiều hành Ngân sách. 

2.3.3. Kiểm soát việc chấp hành dự toán chi chưa phân 

ñịnh rõ trách nhiệm cụ thể trong kiểm soát, còn tình trạng chồng 

chéo giữa các cơ quan chức năng 

Việc phân ñịnh rõ ràng trách nhiệm pháp lý giữa người chuẩn 

chi và người kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước còn chưa cụ thể. 

Việc phân ñịnh rõ trách nhiệm pháp lý này phải ñược tôn trọng và thể 

chế hóa thành luật. 

2.3.4. Kiểm soát chi chưa có quy trình kiểm soát khoa học 

Kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi chưa có quy trình 

kiểm soát chi khoa học và cụ thể, một phần do quy trình quản lý các 

khoản chi còn bộc lộ những vướng mắc ở tất cả các khâu và thường 

xuyên thay ñổi về các chỉ tiêu hướng dẫn cũng như sự biến ñộng của 

các nội dung chi. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

 

Luận văn ñã nêu lên thực trạng tình hình kiểm soát các khâu 

lập dự toán, chấp hành dự toán của các cơ quan hành chính thuộc 

thành phố Đà Nẵng. Nêu lên những mặt mạnh và những yếu kém hạn 

chế trong công tác kiểm soát cũng như quản lý Ngân sách Nhà nước 

trong từng khâu lập dự toán, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà 

nước. 

Có thể nói, cùng với những nhận thức mới về công tác kiểm 

soát và hàng loạt những văn bản, quy ñịnh mới ñối với công tác quản 

lý chi tiêu Ngân sách Nhà nước thì hiệu quả của công tác kiểm soát 

chi ñã mang lại những hiệu quả ñáng mừng và ñáng khích lệ. Song 

vẫn còn một số tồn tại mà chúng ta phải xem xét và ñề xuất các giải 

pháp kiểm soát công tác lập dự toán chi Ngân sách một cách khoa 

học, hạn chế những khoản chi phát sinh ngoài dự toán, nhằm giúp Uỷ 

ban nhân dân thành phố chủ ñộng trong công tác ñiều hành chi Ngân 

sách. 

 Trong công tác kiểm soát chấp hành dự toán chi Ngân sách 

cần phải có phương án khắc phục những hạn chế trong công tác chi 

Ngân sách mang lại những hiệu quả lớn hơn cả về mặt kinh tế và xã 

hội phục vụ công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước trong các cơ 

quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 3 

CÁC GI ẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT CÔNG TÁC 

LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH  TẠI CÁC 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT 

CÔNG TÁC L ẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 

3.1.1. Sở Tài chính phải xây dựng ñược nội dung và quy 

trình ki ểm soát công tác dự toán chi Ngân sách 

Sở Tài chính phải thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng 

và phân bổ dự toán chi Ngân sách hàng năm. Đây là giai ñoạn ñầu 

tiên có ý nghĩa quan trọng trong nội dung kiểm soát chi Ngân sách.  

3.1.2. Tránh sự trùng lắp trong công tác kiểm soát lập, 

chấp hành dự toán chi Ngân sách  

Phân ñịnh rõ trách nhiệm kiểm soát chi giữa các cơ quan 

trong ngành Tài chính, ñặc biệt là mối quan hệ giữa các cơ quan; Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước. 

3.1.3. Cải ti ến nghiệp vụ trong công tác kiểm soát chấp 

hành dự toán chi Ngân sách  

Tăng cường công tác kiểm soát chi qua kho bạc, cải tiến 

nghiệp vụ trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước nói chung cũng 

như ñối với công tác kiểm soát chi Ngân sách trong cơ quan hành 

chính nói riêng. 

3.1.4. Trong các cơ quan hành chính phải có bộ phận 

kiểm soát chi Ngân sách  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT 

CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THU ỘC UBND TPĐN 
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3.2.1. Tăng cường kiểm soát công tác lập dự toán tại Sở 

Tài chính 

Hướng dẫn các ñơn vị xây dựng dự toán ñảm bảo thời gian 

quy ñịnh. Căn cứ các ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ của Trung ương 

ban hành, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các 

ñịnh mức ñảm bảo phù hợp với ñiều kiện của ñịa phương. 

3.2.2. Tăng cường công tác kiểm soát chấp hành dự toán 

chi Ngân sách qua Kho bạc Nhà nước 

3.2.2.1. Đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát các chứng từ 

chi Ngân sách của cơ quan Kho bạc Nhà nước 

Để tránh không bỏ sót hoặc nhầm lẫn các nội dung chi, cán 

bộ thanh toán ở Kho bạc Nhà nước phải ñổi mới quy trình kiểm tra 

kỹ chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu quy ñịnh, tính pháp lý, tính hợp lý, hợp 

lệ của chứng từ thanh toán, vừa kiểm tra vừa so sánh giữa dự toán với 

nội dung ñề nghị.  

3.2.2.2. Cải tiến phương thức kiểm soát thanh toán ñối với 

một số các khoản chi chủ yếu 

Tuy nhiên ñể giảm bớt các thủ tục phiền hà cho ñơn vị, ñảm 

bảo các nội dung chi ñầy ñủ chứng từ hợp lý, hợp lệ thì Kho bạc Nhà 

nước cần cải tiến phương thức kiểm soát thanh toán ñối với một số 

các khoản chi chủ yếu, ñặc biệt là ñối với các ñơn vị thực hiện cơ chế 

khoán chi hành chính và tự chủ tài chính.  

3.2.3. Phân ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp 

trong ki ểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách  

Phân ñịnh rõ trách nhiệm kiểm soát chi trong nội bộ ngành 

tài chính, quy trình cấp phát chi trả các khoản chi Ngân sách của cơ 

quan Kho bạc. 
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3.2.4. Xây dựng quy trình ki ểm soát chi Ngân sách và bộ 

phận kiểm soát chi chuyên trách trong các cơ quan hành chính 

3.2.4.1. Xây dựng quy trình kiểm soát chi Ngân sách trong cơ 

quan hành chính 

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát chi Ngân sách 

Nhà nước, cơ quan Tài chính cần phải xây dựng một quy trình kiểm 

soát tại các cơ quan hành chính một cách khoa học, cụ thể, có các 

bước triển khai cho từng công ñoạn trong chu trình Ngân sách. 

3.2.4.2. Nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ làm công tác tài 

chính kế toán  

 Xây dựng ñội ngũ cán bộ tài chính kế toán chuyên trách, có 

tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ giỏi cần ñược xem như một khâu 

then chốt trong việc tăng cường quản lý chi Ngân sách, ñặt nền tảng 

cho công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước. 

3.2.4.3. Xây dựng bộ phận kiểm soát chi chuyên trách tại các 

cơ quan hành chính 

Việc cốt lõi là phải có một bộ máy kế toán giỏi nghiệp vụ, 

chuyên môn ở tất cả các cơ quan hành chính rồi tiếp ñến là xây dựng 

bộ phận kiểm soát nội bộ tại ñơn vị.  
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 3 

 

Đề tài: “Ki ểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi 

Ngân sách Nhà nước tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng” ñã tập trung làm rõ một số vấn ñề 

sau:  

Đề tài ñã nghiên cứu và làm rõ thực trạng về công tác kiểm 

soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước trong các cơ 

quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng. Những ưu ñiểm và tồn tại 

của công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà 

nước tập trung ở 3 khâu chính trong quá trình kiểm soát: Lập, chấp 

hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước. 

Từ những tồn tại ñó, ñưa ra những giải pháp cơ bản nhằm 

góp phần tăng cường kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước trong cơ 

quan hành chính: 

- Phân ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong 

kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách. 

- Xây dựng quy trình kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại 

các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

- Xây dựng hệ thống ñịnh mức chi tiêu khoa học phù hợp với 

thực tiễn của ñịa phương ñể làm cơ sở kiểm soát chi Ngân sách. Tăng 

cường kiểm soát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính tại các cơ quan 

hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

- Tăng cường kiểm soát chi tiêu công qua Kho bạc Nhà nước. 

Tăng cường ứng dụng tin học vào công tác kiểm soát chi Ngân sách.
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Trong thời gian qua, công tác kiểm soát lập, chấp hành dự 

toán chi Ngân sách tại cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng ñã có nhiều tiến bộ, góp phần không nhỏ trong 

việc chống thất thoát, lãng phí tiền vốn Ngân sách và cung cấp thông 

tin chính xác cho các Nhà quản lý nắm ñược nhu cầu chi tiêu của các 

cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược thì hoạt ñộng kiểm 

tra, kiểm soát chi Ngân sách vẫn bộc lộ những hạn chế nhất ñịnh. 

Những hạn chế này nếu không ñược khắc phục sẽ ảnh hưởng ñến 

công tác quản lý Ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc thành 

phố Đà Nẵng. 

Với quan ñiểm ñổi mới công tác quản lý chi Ngân sách Nhà 

nước và tăng cường công tác kiểm soát lập, chấp hành chi Ngân sách 

Nhà nước, góp phần quản lý Ngân sách Nhà nước hiệu quả hơn, tiết 

kiệm hơn các khoản chi tiêu, ñề tài ñã ñề xuất các giải pháp tăng 

cường kiểm soát lập, chấp hành chi Ngân sách dựa trên các căn cứ 

khoa học, lý luận kết hợp với thực tiễn, phân tích, ñánh giá và tổng 

hợp nhằm góp phần làm cho ñề tài có tính khả thi hơn. Song các giải 

pháp ñưa ra có ñược thực hiện tốt hay không còn phụ thuộc vào sự 

ñổi mới ñồng bộ về cơ chế chính sách liên quan ñến kiểm soát lập, 

chấp hành dự toán chi Ngân sách Nhà nước. 

 


