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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

  Trong những năm qua, cùng với quá trình ñổi mới nền kinh 

tế của ñất nước, công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) 

ñã có những ñổi mới cơ bản và từng bước hoàn thiện góp phần thúc 

ñẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết ñược các vấn ñề bức 

thiết về kinh tế - xã hội (KT-XH). V ới nhiệm vụ ñược giao, Kho bạc 

Nhà nước (KBNN) Gia Lai luôn thực hiện tốt việc quản lý, kiểm soát 

chi (KSC) thường xuyên NSNN; thông qua công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN, ñã giúp cho các ñơn vị sử dụng NSNN quản lý 

và sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hiệu quả, ñúng mục ñích. 

Kết quả công tác kiểm soát chi ñã góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả sử dụng kinh phí của các ñơn vị sử dụng NSNN. 

  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng sử 

dụng NSNN kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát; các khoản chi thường 

xuyên còn chi vượt dự toán ñầu năm nên việc bổ sung, ñiều chỉnh dự 

toán xẩy ra thường xuyên; cơ chế quản lý chi NSNN trên ñịa bàn ñôi 

lúc còn bị ñộng, thiếu kiểm soát, nhiều vấn ñề cấp bách chưa ñược 

xử lý kịp thời, thích ñáng; công tác ñiều hành NSNN trên ñịa bàn còn 

nhiều bất cập; vai trò quản lý quỹ NSNN của KBNN Gia Lai chưa 

ñược coi trọng ñúng mức; năng lực kiểm soát chi NSNN qua KBNN 

trên ñịa bàn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại. Vì vậy tăng cường 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là một nhiệm vụ hết 

sức quan trọng và cần ñược thực hiện một cách kịp thời, khoa học, 

có hệ thống. 

  Xuất phát từ tình hình thực tế ñó tác giả chọn ñề tài: “Hoàn 

thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua 

Kho bạc Nhà nước Gia Lai”.  
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  Với mong muốn có một sự ñóng góp thiết thực nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác KSC thường xuyên NSNN trên ñịa bàn.   

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đề tài ñi sâu vào nghiên cứu các vấn ñề về lý luận, nêu ra 

những thực trạng ñể tiến hành ñánh giá những mặt ñã làm ñược, 

những hạn chế của công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai, từ ñó tìm ra những giải pháp, kiến nghị có tính thực 

tiễn và khoa học nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu  

Những vấn ñề lý luận và thực tiễn công tác kiểm soát chi 

thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai. 

+ Phạm vi nghiên cứu 

 - Về nội dung: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu về kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN.  

- Phần thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai sẽ lấy số liệu và thực tế công tác KSC tại KBNN Gia 

Lai (gồm văn phòng KBNN tỉnh, Phòng Giao dịch KBNN tỉnh và 

KBNN 16 huyện, thị xã). Trong khoảng thời gian tính từ năm 2009 

ñến năm 2011.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp suy 

luận logic phổ biến; các phương pháp tổng hợp, phân tích và thống 

kê so sánh. 
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 5. Bố cục của ñề tài 

 Ngoài phần mở ñầu và phần kết luận, luận văn ñược kết cấu 

gồm 3 chương với nội dung cụ thể sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Vi ệt Nam. 

Chương 2. Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN Gia Lai. 

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN Gia Lai.   

 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam chính thức ñi vào 

hoạt ñộng từ ngày 01/04/1990, trong quá trình hoạt ñộng của Hệ 

thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam, luôn có những chính sách ñổi 

mới và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, chức năng, 

nhiệm vụ và các chính sách chế ñộ của Nhà nước, ñể ñáp ứng với sự 

phát triển toàn diện của ñất nước. Luật NSNN; Chiến lược phát triển 

hệ thống KBNN; các hội thảo, ñề tài khoa học; những nghiên cứu 

của các nhà khoa học trong và ngoài ngành; các luận văn, bài báo 

viết về KBNN với nhiều góc ñộ khác nhau, có thể nêu một số nghiên 

cứu với các nội dung cơ bản sau: 

PGS.TS Hà Đức Trụ (2000), “Đổi mới cơ chế quản lý quỹ 

ngân sách Nhà nước trong hệ thống KBNN giai ñoạn 2001- 2010” 

nêu lên quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước cho phù hợp với sự phát 

triển của Việt Nam trong giai ñoạn 2001-2010, trước hết phải có cơ 

chế, chính sách, những ñịnh hướng cơ bản; ñồng thời phân ñịnh rõ 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý NSNN, trong ñó cơ quan Tài 

chính và Kho Bạc Nhà nước là hai cơ quan chịu trách nhiệm chính 

trong việc thực hiện ñổi mới cơ chế quản lý quỹ NSNN. 
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Bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhơn, Tổng Giám ñốc Kho 

bạc Nhà nước về “Triển khai chiến lược phát triển Kho bạc Nhà 

nước ñến năm 2020”, nêu lên: cần phải tăng cường công tác quản lý 

quỹ Ngân sách Nhà nước và các quỹ tài chính với mục tiêu ñổi mới 

toàn diện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng ñơn 

giản, hiện ñại, công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Trong bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, nói về 

“Phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng chiến lược phát triển Kho bạc 

Nhà nước ñến năm 2020”, khảng ñịnh : Ngay từ ñầu mới thành lập, 

KBNN ñã xác ñịnh nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực cơ 

bản, phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong chiến lược 

quản lý nền công vụ và trong giai ñoạn công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa ñất nước.  

Thạc sĩ Hoàng Thị Xuân có bài viết ñăng trên tạp chí Quản 

lý Ngân quỹ quốc gia “ Đề xuất và giải pháp quy trình kiểm soát chi 

Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” , nêu lên tầm quan 

trọng của Ngân sách Nhà nước tác ñộng ñến tình hình KT-XH nói 

chung và nền tài chính nói riêng, từ ñó xác ñịnh việc quản lý và sử 

dụng hiệu quả các khoản chi ngân sách có ý nghĩa hết sức to lớn, góp 

phần nâng cao nguồn lực tài chính, thúc ñẩy nền kinh tế phát triển. 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Quang và Thạc sĩ Hà Xuân Hoài có bài 

ñăng trên mục Nghiên cứu và trao ñổi của tạp chí Quản lý Ngân quỹ 

quốc gia nói về “Tích hợp quy trình kiểm soát cam kết chi và quy 

trình kiểm soát chi ngân sách Nhà nước- một yêu cầu chiến lược 

phát triển Kho bạc Nhà nước”, nhận ñịnh kiểm soát cam kết chi ngân 

sách Nhà nước là việc thực hiện một khâu kiểm soát quan trọng 

trong chu trình quản lý chi ngân sách Nhà nước. 
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Và còn có một số luận văn ñề cập ñến ñến công tác kiểm 

soát chi NSNN qua KBNN như Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Lương 

Ngọc Tuyền, trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về: 

“Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước qua Kho bạc Nhà nước”; Luận văn thạc sĩ  Trần Trọng Sơn: 

“Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước qua Kho bạc Nhà nước quận Cầu giấy”, trường Đại học kinh 

tế- Đại học quốc gia Hà Nội. 

Về lý luận và thực tiễn, các tác giả ñã ñưa ra nhiều những 

vấn ñề quan trọng liên quan ñến công tác kiểm soát chi NSNN qua 

KBNN. Đánh giá kết quả ñạt ñược, nêu lên những hạn chế, từ ñó tìm 

ra những giải pháp hữu hiệu, ñề xuất những kiến nghị ñể hoàn thiện 

công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua 

Kho bạc Nhà nước. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI TH ƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

    1.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 

Luật ngân sách Nhà nước (01/2002/QH11) thông qua tại kỳ 

họp thứ 2 Quốc Hội khóa 11, ngày 16/12/2002 ñịnh nghĩa: “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 bảo ñảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 

Nhà nước”.  

1.1.2. Chu trình quản lý chi NSNN 

 a. Lập dự toán chi NSNN  

Lập dự toán chi NSNN là việc các cơ quan, ñơn vị có trách 

nhiệm chi NSNN phải tổ chức lập dự toán chi Ngân sách trong 

nhiệm vụ ñược giao.  

Dự toán chi NSNN ñã ñược phê chuẩn trở thành các chỉ tiêu 

pháp lệnh, cơ quan nhà nước, các ñơn vị dự toán ngân sách các cấp.  

b. Chấp hành dự toán chi NSNN 

Sau khi dự toán chi NSNN ñã ñược phê chuẩn, năm ngân 

sách bắt ñầu thực hiện và việc quản lý chi NSNN ñược triển khai.  

KBNN căn cứ vào dự toán chi NSNN năm ñược giao, kiểm 

tra ñầy ñủ hồ sơ thanh toán và lệnh chuẩn chi của chủ tài khoản thực 

hiện cấp phát, chi trả cho ñơn vị.  

 c. Quyết toán chi NSNN 

Quyết toán NSNN là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý 

NSNN. Nó bao gồm các công việc lập, tổng hợp, phân tích, ñánh giá 

các khoản chi NSNN ñã ñược thực hiện trong năm ngân sách.  
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1.1.3. Quản lý chi NSNN, ñối tượng, mục tiêu quản lý chi 

NSNN 

- Quản lý chi NSNN, là quá trình vận dụng các cơ chế, chính 

sách của Nhà nước trong quản lý kinh tế, ñồng thời sử dụng các công 

cụ và phương pháp quản lý nhằm tác ñộng ñến quá trình sử dụng các 

nguồn vốn của NSNN ñể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Nhà 

nước một cách có hiệu quả nhất. 

- Đối tượng quản lý chi NSNN, là toàn bộ các khoản chi của 

Nhà nước ñã ñược bố trí trong dự toán NSNN và ñược cấp phát, 

thanh toán ñể thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 

từng giai ñoạn nhất ñịnh.  

- Mục tiêu cơ bản của quản lý chi NSNN, là không ñể nguồn 

vốn của Nhà nước bị thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục ñích; 

nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của NSNN. 

1.1.4. Kiểm tra, ki ểm soát chi Ngân sách Nhà nước 

Đối với khâu lập dự toán, kiểm tra NSNN là việc xem xét lại 

các dự báo, ñánh giá số liệu dự toán của các ñơn vị lập ñảm bảo phù 

hợp với thực tế phát sinh, với chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị hoặc 

của từng cấp từng ngành.  

Đối với khâu chấp hành NSNN, là việc kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quản lý chi NSNN, ñối chiếu việc chấp hành NSNN 

với các tiêu chuẩn ñịnh mức của cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải 

có trong dự toán NSNN, ñảm bảo ñúng chế ñộ Nhà Nước quy ñịnh, 

ñúng luật NSNN. 

Đối với khâu quyết toán chi NSNN, là việc xem xét ñánh giá 

sự ñúng ñắn, tính chính xác của các loại báo cáo tổng hợp, từ ñó ñưa 

ra các kết luận. 
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    1.2. CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1.2.1. Khái niệm chi thường xuyên NSNN 

1.2.2. Vai trò của chi thường xuyên ngân sách nhà nước 

1.2.3. Sự cần thiết của công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN 

1.2.4. Phân loại chi thường xuyên NSNN 

    1.3. KIỂM SOÁT CHI TH ƯỜNG XUYÊN NSNN QUA 

KBNN 

 1.3.1. Khái quát về Kho bạc Nhà nước 

a. Các mô hình KBNN trên thế giới 

 b. Lịch sử hình thành KBNN Việt nam 

c. Chức năng nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Việt nam 

1.3.2. Khái niệm KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN: Là quá 

trình KBNN thực hiện thẩm ñịnh, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi 

thường xuyên NSNN của các ñối tượng sử dụng NSNN phù hợp với 

các chính sách, chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu do nhà nước quy ñịnh, theo 

những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý tài chính trong 

quá trình cấp phát và thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN. 

1.3.3. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong cấp phát, 

thanh toán chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 

 Kho bạc Nhà nước giữ vai trò ñặc biệt quan trọng từ khâu 

lập, phân bổ dự toán Ngân sách ñến khâu cấp phát, thanh tóan và 

quyết toán chi Ngân sách Nhà nước. KBNN luôn cân ñối nguồn vốn 

ñể chi trả ñầy ñủ, kịp thời, chính xác các khoản chi NSNN. Thực 

hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi thường xuyên NSNN về tính 

hợp pháp, hợp lệ của khoản chi, bảo ñảm ñúng mục ñích, ñúng chế 

ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức. Trong KSC nếu phát hiện ñược cơ quan, 



 9 

ñơn vị sử dụng kinh phí sai mục ñích, không hiệu quả, KBNN ñược 

phép từ chối thanh toán. KBNN thực hiện hạch toán, kế toán các 

khoản chi thường xuyên NSNN theo ñúng mục lục NSNN; ñồng thời 

tiến hành tổng hợp, phân tích, ñánh giá tình hình chi NSNN trên ñịa 

bàn. 

 1.3.4. Quy trình chi trả, thanh toán theo dự toán chi 

thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước 

 - Đầu năm ngân sách, các ñơn vị sử dụng ngân sách gửi dự 

toán chi ngân sách ñến KBNN ñể làm căn cứ kiểm soát chi. Hàng 

tháng theo yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ trưởng ñơn vị sử dụng NSNN 

lập giấy rút dự toán ngân sách kèm theo các hồ sơ thanh toán gửi 

KBNN nơi giao dịch ñể làm căn cứ kiểm soát, thanh toán. 

 - KBNN kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán của ñơn vị 

sử dụng NSNN theo quy ñịnh, nếu ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh thì 

thực hiện thanh chi trả cho ñơn vị. 

 - Khi thực hiện chi trả, thanh toán các khoản chi thường 

xuyên theo dự toán, KBNN thực hiện chi cho ñơn vị sử dụng NSNN 

theo ñúng dự toán ngân sách ñã ñược giao và theo ñúng tính chất của 

nguồn kinh phí ñã ñược cấp và ñúng mục lục NSNN. 

 1.3.5. Nội dung KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

a. Kiểm soát lập dự toán chi thường xuyên NSNN 

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn lập dự toán 

của Bộ Tài chính và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, căn cứ 

vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm trước và dự kiến cho năm 

kế hoạch các ñơn vị sử dụng ngân sách tiến hành lập dự toán chi 

NSNN. KBNN tiến hành kiểm soát việc lập dự toán ngân sách theo 

ñúng quy ñịnh của Luật NSNN. 
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b. Kiểm soát chấp hành chi thường xuyên NSNN 

- Đối với các ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ: KBNN căn cứ 

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

Phủ quy ñịnh chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước; qui 

chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị và chế ñộ tiêu chuẩn ñịnh mức của 

Nhà nước ñể tiến hành kiểm soát thanh toán. 

- Đối với ñơn vị sự nghiệp công lập, KBNN căn cứ theo 

Nghị ñịnh số 43/2006/NĐ-CP quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và Tài chính 

ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập ñể kiểm soát, thanh toán. Việc 

kiểm soát, thanh toán ñơn vị sự nghiệp có thu gồm có 2 loại: Đơn vị 

sự nghiệp tự bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng và ñơn vị sự nghiệp 

tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng.  

- Đối với các ñơn vị không thuộc hai loại hình trên: KBNN 

căn cứ theo chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức của Nhà nước ñể tiến hành 

kiểm soát thanh toán. 

c. Kiểm soát quyết toán chi thường xuyên NSNN  

 Kiểm soát quyết toán là việc kiểm tra, kiểm soát lại tính 

chính xác các báo cáo tài chính của các ñơn vị sử dụng NSNN khi 

hết niên ñộ Ngân sách theo chế ñộ quy ñịnh. 

1.3.6. Những tiêu chí ñánh giá công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN 

a. Chỉ tiêu ñánh giá về khối lượng công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN trong một thời kỳ  

Đây là chỉ tiêu cơ bản ñể phản ánh qui mô hoạt ñộng của 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN. Chỉ tiêu này phản 
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ánh về mặt lượng của hoạt ñộng kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

của KBNN. 

b. Tiêu chí ñánh giá chất lượng công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN 

- Thực hiện ñúng quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi. 

- Thực hiện ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức của Nhà 

nước. 

- Đúng mục ñích, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời những khoản chi chưa ñúng hồ 

sơ thủ tục; sai chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức của Nhà nước. 

    1.4.  NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC 

KI ỂM SOÁT CHI TH ƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 

1.4.1. Nhân tố bên ngoài 

a. Luật NSNN và các quy ñịnh của Nhà nước về kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN 

b. Cơ chế quản lý Ngân sách Nhà nước 

c. Cơ chế quản lý tài chính và ý thức chấp hành của các 

ñơn vị sử dụng NSNN 

d. Dự toán NSNN và các chính sách chế ñộ, tiêu chuẩn, 

ñịnh mức chi NSNN 

1.4.2. Nhân tố bên trong 

a. Năng lực tổ chức kiểm soát chi NSNN của KBNN 

b. Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm soát chi 

NSNN 

c. Cơ sở  vật chất, kỹ thuật, công nghệ  phục vụ kiểm soát 

chi NSNN 

 



 12 

CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KI ỂM SOÁT CHI TH ƯỜNG 

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN GIA LAI 

    2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN GIA LAI 

              2.1.1. Cơ cấu tổ chức  bộ máy KBNN Gia Lai 

             2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN Gia Lai 

a. Chức năng của Kho bạc Nhà nước Gia Lai 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Gia Lai 

c. Kết quả hoạt ñộng chủ yếu của KBNN Gia Lai trong 

thời gian qua 

    2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN  

NSNN QUA KBNN GIA LAI 

2.2.1. Cơ sở pháp lý thực hiện công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai 

2.2.2. Đối tượng KSC thường xuyên NSNN theo dự toán 

qua KBNN Gia Lai 

2.2.3. Quy trình chung về KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN trên ñịa bàn tỉnh Gia Lai 

a. Lập kế hoạch kiểm soát 

b. Giao nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

c. Thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

d. Soát xét kết quả kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

e. Kiểm soát quyết toán chi thường xuyên NSNN  

2.2.4. Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai 

a. Các loại hồ sơ gửi lần ñầu ñến KBNN Gia Lai  

- Dự toán ngân sách năm ñược cấp có thẩm quyền giao. 

- Đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị ñịnh số 

130/2005/NĐ-CP gửi Quy chế chỉ tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử 
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dụng tài sản công của ñơn vị. 

- Đối với ñơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị ñịnh số 

43/2006/NĐ-CP gửi Quy chế chỉ tiêu nội bộ của ñơn  vị; Quyết ñịnh 

giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền của ñơn vị ñể phân biệt 

loại hình ñơn vị. 

- Bảng ñăng ký biên chế, quỹ lương; danh sách những người 

ñược hưởng lương và phụ cấp lương; danh sách hưởng lương của cán 

bộ hợp ñồng lao ñộng có phê duyệt của Thủ trưởng ñơn vị. 

b. Thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai 

Đối với các khoản chi thường xuyên NSNN có thể chia ra 4 

nhóm ñể kiểm soát chi gồm: nhóm chi thanh toán cá nhân ( nhóm 1); 

chi nghiệp vụ chuyên môn(nhóm 2); chi mua sắm tài sản (nhóm 3); 

nhóm chi khác( nhóm 4).  

* Ki ểm soát chi nhóm mục “Chi thanh toán cá nhân” 

Nhóm mục chi cho cá nhân thường mang tính chất ổn ñịnh, 

ít biến ñộng do vậy việc kiểm soát chi chủ yếu dựa trên hồ sơ ñã gửi 

lần ñầu cho KBNN Gia Lai và những bổ sung của các ñơn vị khi có 

biến ñộng tăng, giảm về biên chế và quỹ tiền lương...ñể kiểm soát 

thanh toán 

* Ki ểm soát chi nhóm mục “Chi nghiệp vụ chuyên môn” 

Đối với các khoản chi này khi có nhu cầu thanh toán ñơn vị sử 

dụng ngân sách gửi ñến Kho bạc Gia Lai giấy rút dự toán Ngân sách 

ñã ñược thủ trưởng ñơn vị chuẩn chi, kèm theo hóa ñơn, biên lai thu 

tiền cung cấp dịch vụ; Cán bộ KSC kiểm soát ñối chiếu các mục chi và 

số tiền giữa giấy rút dự toán và các chứng từ gốc, cùng với các chế ñộ, 

tiêu chuẩn, ñịnh mức chi nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực; 

nếu khớp ñúng thì cán bộ KSC thực hiện thanh toán cho ñơn vị.  
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* Ki ểm soát chi nhóm mục “Chi mua sắm tài sản ” 

 Mục chi này gồm có mua sắm tài sản vô hình và mua sắm 

tài sản dùng cho công tác chuyên môn. 

+ Đối với những khoản chi có giá trị dưới 20 triệu ñồng: Thủ 

trưởng cơ quan, ñơn vị quyết ñịnh việc mua sắm cho phù hợp, hiệu 

quả và tự chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình; ñồng thời phải 

ñảm bảo chế ñộ hóa ñơn, chứng từ ñầy ñủ theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật gửi ñến Kho bạc làm cơ sở thanh toán. 

+ Đối với khoản chi từ 20 triệu ñồng trở lên ñến dưới 100 

triệu ñồng thì cơ quan, ñơn vị mua sắm lấy báo giá của ba ñơn vị 

cung cấp tài sản khác nhau làm cơ sở ñể lựa chọn ñơn vị cung cấp tốt 

nhất; phải có hợp ñồng mua bán, hóa ñơn tài chính, biên bản nghiệm 

thu, giấy rút dự toán gửi ñến Kho bạc làm cơ sở thanh toán 

+ Đối với khoản chi từ 100 triệu ñồng trở lên thì áp dụng 

theo cơ chế ñấu thầu. Tùy theo gói thầu có thể áp dụng việc ñấu thầu, 

chào hàng cạnh tranh hay chỉ ñịnh thầu theo Thông tư 63/2007/TT-

BTC ngày 15/06/2007 và thông tư 131/2007/TT-BTC ngày 

05/11/2007 hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy 

trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn NSNN. 

* Ki ểm soát chi nhóm mục “Chi khác” 

Đối với các khoản chi này, ñơn vị gửi ñến KBNN Gia Lai 

các tài liệu, chứng từ, hợp ñồng kinh tế, hóa ñơn tài chính... Cán bộ 

KSC căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ, các quy ñịnh có liên quan 

ñể kiểm tra, kiểm soát nếu ñủ ñiều kiện thì thanh toán cho ñối tượng 

ñược hưởng; ñối với một số khoản chi khác thì KBNN Gia Lai thanh 

toán theo Lệnh chi của cơ quan Tài chính.  

c. Kiểm soát thanh toán không dùng tiền mặt 

             d. Xử lý hồ sơ, chứng từ sau khi kiểm soát chi 
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2.2.5. Kiểm soát chi thường xuyên NSNN ñối với các ñơn 

vị có cơ chế quản lý tài chính riêng theo quy ñịnh của Nhà nước 

             a. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước ñược thực 

hiện khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính 

b. Đối với các ñơn vị sự nghiệp công lập 

2.2.6. Kết quả kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai 

a. Số lượng các ñơn vị sử dụng NSNN ñược KBNN kiểm 

soát chi  

- Năm 2009 là 1.037 ñơn vị giao dịch 

- Năm 2010 là 1.091 ñơn vị giao dịch 

- Năm 2011 là 1.174 ñơn vị giao dịch 

b. Số liệu kiểm soát chi kinh phí thường xuyên NSNN  

- Năm 2009 là : 3.017.987 triệu ñồng 

- Năm 2010 là : 3.625.658 triệu ñồng 

- Năm 2011 là : 4.762.867 triệu ñồng                                      

Qua số liệu KSC thường xuyên NSNN trên ñịa bàn; số chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai năm sau luôn cao hơn năm 

trước, ñồng thời luôn ñạt và hoàn thành kế hoạch chi NSNN do Bộ 

Tài chính và Hội ñồng nhân dân tỉnh giao.  

c. Chất lượng công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai 

* Thực hiện qui trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

Trong quá trình thực hiện công tác KSC thường xuyên, 

KBNN Gia Lai luôn tôn trọng và chấp hành ñúng qui trình nghiệp 

vụ, tạo ñiều kiện cho khách hàng chủ ñộng về mặt thời gian, về thủ 

tục hồ sơ chứng từ khi ñến giao dịch với Kho bạc, vì vậy hiệu quả 

trong công tác KSC không ngừng ñược tăng lên.  
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* Thực hiện ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức của Nhà 

nước 

Các khoản chi thường xuyên NSNN của các ñơn vị sử dụng 

ngân sách ñã thực hiện ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn và ñịnh mức của Nhà 

nước.  

* Đúng mục ñích, tiết kiệm và hiệu quả 

Các ñơn vị sử dụng ngân sách ñã thực hiện ñúng dự toán 

ñược phê duyệt; ñảm bảo chi tiêu hợp lý, ñúng mục ñích, ñối tượng 

chi và hiệu quả. 

* Từ chối thanh toán  

Từ năm 2009-2011, thông qua công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN, KBNN Gia Lai ñã từ chối cấp phát, thanh toán chi trả 

cụ thể như sau: 

+ Chi vượt dự toán Ngân sách: là 380 món chi với số tiền là: 

3 tỷ 603 triệu ñồng. 

+ Chi sai mục lục NSNN:  là 450 món chi với tổng số tiền là 

4 tỷ 515 triệu ñồng.   

+ Sai các yếu tố trên chứng từ: là 460 món với số tiền là : 4 

tỷ 705 triệu ñồng. 

+ Sai chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức: là 415 món với số tiền là 

3 tỷ 655 triệu ñồng. 

+ Thiếu hồ sơ, thủ tục:  là 614 món chi với tổng số tiền là 6 

tỷ 470 triệu ñồng.  

2.2.7. Đánh giá chung về thực trạng KSC NSNN qua 

KBNN Gia Lai 

a. Những kết quả  ñạt ñược 

 KBNN Gia Lai ñã tổ chức tốt công tác kiểm soát chi NSNN, 

ñã bám sát kế hoạch kiểm soát chi của ñơn vị trong từng thời kỳ;  
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hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chi NSNN trên ñịa bàn do Bộ Tài 

chính và Hội ñồng nhân dân tỉnh giao. KBNN luôn thực hiện ñúng 

dự toán chi NSNN ñược giao ñầu năm và dự toán ñược bổ sung, ñiều 

chỉnh trong năm ñể làm căn cứ cấp phát, chi trả, thanh toán. Thực 

hiện ñúng quy trình KSC quy ñịnh. Giúp các ñơn vị sử dụng ngân 

sách chấp hành theo ñúng dự toán ñược duyệt, ñúng ñịnh mức, tiêu 

chuẩn, chế ñộ nhà nước quy ñịnh; ñồng thời ñã thực hiện chi tiêu hợp 

lý, ñúng mục ñích, ñối tượng chi, hiệu quả. KBNN Gia Lai phát hiện 

hàng trăm khoản chi chưa chấp hành ñúng thủ tục, nội dung, chế ñộ, 

ñịnh mức quy ñịnh; ñã từ chối thanh toán hoặc ñề nghị bổ sung hoàn 

chỉnh trước khi cấp phát thanh toán. Chất lượng công tác KSC 

thường xuyên NSNN ñã ñược nâng lên, chất lượng phục vụ khách 

hàng ñược nâng cao, tạo ñược sự tin cậy ñối với khách hàng. 

b.  Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

* Những tồn tại 

Bên cạnh kết quả ñã ñạt ñược, công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN Gia Lai còn bộc lộ một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, việc phân công nhiệm vụ KSC thường xuyên 

NSNN của KBNN Gia Lai hiện nay chưa ñược thống nhất còn có 

Kho bạc phân công 2 ñầu mối thực hiện. 

Thứ hai, áp dụng chưa linh hoạt cơ chế “một cửa” trong 

kiểm soát chi thường xuyên. 

Thứ ba, công tác tổ chức giao dịch chưa ñược hài hòa, phong 

cách làm việc chưa ñược khoa học, cơ sở vật chất của một số Kho 

bạc huyện thị còn sơ sài, chưa ñáp ứng tốt cho công tác giao dịch, 

thanh toán. 
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Thứ tư, việc bố trí cán bộ KSC chưa khoa học, còn kiêm 

nhiệm nhiều công việc nên chưa dành hết thời gian cho công tác 

kiểm soát chi. 

Thứ năm, còn có hiện tượng gây khó khăn, phiền hà ñối với 

khách hàng của một số cán bộ làm công tác KSC thường xuyên 

NSNN; trình ñộ chuyên môn của một số cán bộ chưa ñáp ứng công 

việc ñược giao. 

Thứ sáu, công tác ñối chiếu hàng tháng, quý và năm ở một 

số KBNN trực thuộc KBNN Gia Lai chưa ñược chú trọng và chưa 

kịp thời  

Thứ bảy, chưa thực hiện ñúng quy ñịnh về tạm ứng và thu 

hồi tạm ứng; dẫn ñến số dư tạm ứng kéo dài từ tháng này qua tháng 

khác.  

Thứ tám, việc công khai hóa các qui trình, thủ tục hành chính 

trong công tác giao dịch ñôi lúc, ñôi nơi chưa kịp thời và ñầu ñủ. 

Thứ chín, vẫn còn có những khoản chi KBNN Gia Lai kiểm 

soát chưa sát với chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức của Nhà nước. 

* Nguyên nhân của những tồn tại  

Một là, vai trò KSC của KBNN Gia Lai chưa ñược coi trọng; 

KBNN Gia Lai chưa có tính ñộc lập tương ñối trong quá trình hoạt 

ñộng.  

Hai là, chưa có nhiệm vụ thực hiện kiểm soát sau chi.  

Ba là, hệ thống pháp luật hiện hành về KSC thường xuyên 

NSNN chưa thực sự chặt chẽ và ñồng bộ; còn chưa sát với thực tế.  

Bốn là, phương thức cấp phát chưa hợp lý; việc cấp phát 

bằng hình thức Lệnh chi tiền của cơ quan Tài chính ñôi lúc chưa 

ñúng ñối tượng quy ñịnh của Luật NSNN. 
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Năm là, Đối với Ngân sách Xã, Phường; khả năng quản lý 

ngân sách ở các xã, phường còn hạn chế, một số Thủ trưởng ñơn vị 

chưa nắm ñược kịp thời nguyên tắc quản lý tài chính, còn thiếu ý 

thức chấp hành công tác quản lý chi NSNN. 

Sáu là, ñối với các ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước chưa 

chấp hành triệt ñể các quy ñịnh về tạm ứng và hoàn trả tạm ứng ngân 

sách, nhất là ngân sách xã, phường…   

Bảy là, cán bộ KBNN Gia Lai còn thiếu về số lượng, hạn chế 

về chất lượng, có trình ñộ chưa ñồng ñều, nhất là số cán bộ lớn tuổi 

làm việc còn mang tính cảm tính, dập khuôn, ít có những sang kiến, 

cải tiến trong công việc chưa chủ ñộng trong công tác.  

Tám là, cơ chế phối hợp trong KSC ngân sách giữa Chính 

quyền các cấp, cơ quan Tài chính và KBNN Gia Lai chưa ñồng bộ, 

chưa ăn khớp, nhiều trường hợp máy móc thiếu linh hoạt trong công 

tác quản lý chi NSNN trên ñịa bàn.  

Chín là, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác kiểm soát 

chi NSNN của KBNN Gia Lai ñối với các KBNN trực thuộc chưa 

thường xuyên, chủ yếu là kiểm tra theo vụ việc; do vậy tác dụng của 

thanh tra, kiểm tra chưa thực sự ñáp ứng yêu cầu.  

Mười là, việc công khai hóa các qui trình, thủ tục hành chính 

trong công tác giao dịch và hoạt ñộng nghiệp vụ tại các KBNN trên 

ñịa bàn tỉnh Gia Lai ñôi lúc, ñôi nơi chưa kịp thời, ñầy ñủ.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC KSC THƯỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KBNN GIA LAI  

    3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước 

ñến năm 2020 

* Mục tiêu tổng quát 

* Nội dung cơ bản Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà 

nước ñến năm 2020 

3.1.2. Định hướng và quan ñiểm hoàn thiện công tác 

Ki ểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai 

a. Định hướng hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai 

b. Quan ñiểm hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN Gia Lai 

    3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC KSC 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN GIA LAI 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và năng lực 

kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua KBNN Gia 

Lai 

a. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN của Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai  

Một là, hoàn thiện chức năng tham gia quản lý NSNN trên 

ñịa bàn. 

Hai là, hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt ñộng. 

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

ñộng KBNN. 
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b. Nâng cao năng lực và phẩm chất của ñội ngũ cán bộ  

Để nâng cao năng lực, trình ñộ và phẩm chất cán bộ KBNN 

Gia Lai trong thời gian tới cần quan tâm ñến những vấn ñề sau: 

Một là, phải tiêu chuẩn hoá ñội ngũ cán bộ, ñặc biệt là ñội 

ngũ cán bộ lãnh ñạo KBNN các huyện, thị và những cán bộ trực tiếp 

làm công tác kiểm soát chi.  

Hai là, ñào tạo và ñào tạo lại ñội ngũ cán bộ trong hệ thống 

KBNN Gia Lai. 

Ba là, có cơ chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng ñối với cán bộ 

khi thực thi nhiệm vụ. 

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát chi 

thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia 

Lai 

Một là, ñổi mới yêu cầu về hồ sơ kiểm soát chi của ñơn vị sử 

dụng NSNN. 

Hai là, kiểm tra, theo dõi ñịnh mức các khoản mua sắm phải 

ñấu thầu. 

Ba là, giải quyết linh hoạt công tác thanh toán bằng tiền mặt.  

Bốn là, thay ñổi cách bố trí cán bộ kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN. 

Năm là, cải tiến mô hình kiểm soát chi theo cơ chế một cửa 

cho phù hợp với ñiều kiện thực tế tại các KBNN huyện, thị xã. 

3.2.3. Hoàn thiện hình thức cấp phát NSNN tại KBNN 

Gia Lai 

Một là, xác ñịnh phạm vi và ñối tượng cấp phát bằng Lệnh 

chi tiền theo ñúng quy ñịnh của Luật NSNN. 
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Hai là, hình thức kinh phí uỷ quyền nhập chung về với kinh 

phí thường xuyên vì hai hình thức ñều có chung hình thức kiểm soát 

chi. 

Ba là, hạn phương thức ghi thu - ghi chi, chỉ nên thực hiện 

ghi thu - ghi chi ñối với các khoản chi bằng hiện vật và ngày công 

lao ñộng.  

3.2.4. Giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính 

trong ki ểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN.  

3.2.5. Hoàn thiện công tác KSC ñối với các ñơn vị thực 

hiện cơ chế tự chủ, khoán kinh phí hoạt ñộng 

3.2.6. Tăng cường kỷ luật giao dịch trong việc kiểm soát, 

thanh toán ñối với các ñơn vị sử dụng NSNN 

3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác KSC 

Ngân sách Nhà nước 

3.2.8. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong kiểm soát 

chi NSNN 

    3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THI ỆN CÔNG 

TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN GIA LAI 

3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính, các Bộ và cơ quan 

ngang Bộ liên quan 

- Đối với Bộ Tài Chính: Khi ban hành các văn bản hướng 

dẫn Luật cần phải rõ ràng, dễ hiểu; hạn chế tối ñã sự chồng chéo giữa 

các văn bản này với văn bản khác, làm cho KBNN cũng như các ñơn 

vị sử dụng ngân sách Nhà nước khó áp dụng, hoặc áp dụng không sát 

với hướng dẫn. Các thông tư hướng dẫn phải kịp thời, và phải có tính 

ñộc lập, văn bản sau phải thay thế toàn bộ văn bản trước, hạn chế ban 

hành các văn bản bổ sung hay sửa ñổi một số ñiểm của văn bản 

trước. 
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- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ liên quan: Cần phải ban hành 

các văn bản hướng dẫn lại thật chi tiết các chế ñộ mà Bộ tài chính ñã 

ban hành hoặc các thông tư liên tịch với Bộ Tài chính cho các cơ 

quan trực thuộc ñể cơ quan trực thuộc nắm rõ ñể thực hiện.  

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, qui 

trình nghiệp vụ ñầy ñủ, ñồng bộ tạo môi trường hành lang pháp lý ñể 

KBNN thực hiện các chức năng nhiệm vụ. 

Áp dụng, triển khai thực hiện kiểm soát chi theo kết quả ñầu 

ra, theo nhiệm vụ và chương trình ngân sách. 

Hiện ñại hóa công nghệ quản lý, ñặc biệt là công nghệ thông 

tin, tạo ñộng lực cho cải cách và ñổi mới hoạt ñộng của KBNN.  

Triển khai kiểm soát cam kết chi trong ñiều kiện các ñơn vị 

ñã triển khai vận hành TABMIS 

Tăng cường hoàn thiện tổ chức bộ bộ máy các KBNN;. 

Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác kiểm soát chi thường 

xyên NSNN trong hệ thống KBNN. 

3.3.3. Đối với chính quyền ñịa phương 

Do có một số chế ñộ chính sách của Nhà nước ban hành 

mang tính chất hướng dẫn chung, khi thực hiện các cấp, các ngành 

các ñịa phương tùy theo tình hình thực tế có hướng dẫn chi tiết thực 

hiện. vì vậy Chính quyền ñịa phương phải sớm ra các văn bản hướng 

dẫn cho các cơ quan trực thuộc. Tăng cường sự phối hợp giữa ñơn vị 

sử dụng Ngân sách, cơ quan chủ quản, với cơ quan Tài chính và 

KBNN trên ñịa bàn trong quá trình quản lý và ñiều hành NSNN.  
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KẾT LUẬN 

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN Gia Lai trong thời ñiểm hiện nay một nhiệm vụ hết sức quan 

trọng và cấp thiết ñối với KBNN Gia Lai. KBNN Gia Lai cùng với 

hệ thống KBNN ñang phấn ñấu với mục tiêu lâu dài là: “Tiếp tục ñổi 

mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt ñộng ñể phát triển toàn diện 

và bền vững trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ kho bạc nhà 

nước phù hợp với yêu cầu ñổi mới quản lý tài chính công và cải cách 

hành chính quốc gia, xây dựng nền công nghệ Kho bạc Nhà nước 

hiện ñại, nguồn nhân lực chất lượng cao”. Để ñạt ñược mục tiêu này, 

trước mắt KBNN Gia Lai phải hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN, từ ñó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các 

ñơn vị sử dụng NSNN, ñồng thời làm lành mạnh nền tài chính, nâng 

cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong việc sử dụng nguồn lực 

tài chính quốc gia. 

Từ những lý luận và thực trạng kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN Gia Lai trên cơ sở khảo sát thực tế về quy trình 

nghiệp vụ, về cách thức, phương thức kiểm soát, với những số liệu 

thu thập ñược qua từng năm; ñề tài ñã phân tích ñể làm rõ thêm về 

công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, vai trò, vị thế và trách 

nhiệm của KBNN Gia Lai trong việc quản lý và kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN, làm rõ trách nhiệm của ñơn vị sử dụng ngân 

sách trong quá trình sử dụng NSNN. Đồng thời ñánh giá những kết 

quả ñạt ñược, những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của 

những tồn tại, từ ñó ñề tài ñưa ra mục tiêu, quan ñiểm, các giải pháp 

và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN Gia Lai. 


