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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và đảm 

bảo thực hiện chức năng cũng như phát huy vai trò của Nhà nước 

trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, việc quản lý nhằm nâng cao 

hiệu quả chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương là vấn đề có ý 

nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. 

Hoạt động quản lý chi ngân sách đã góp phần phát huy được 

thế mạnh của địa phương, tạo đà cho sản xuất phát triển, giải quyết 

công ăn việc làm, đảm bảo công bằng an sinh xã hội và giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, công 

tác quản lý chi ngân sách vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như công 

tác quản lý chi ngân sách tại địa bàn huyện trong thời gian qua chưa 

được quan tâm chặt chẽ; phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, không gắn 

với kế hoạch vốn; công tác quản lý tạm ứng vốn thanh toán còn lỏng 

lẻo, tạm ứng vốn cho nhà thầu tỷ lệ lớn, kéo dài nhiều năm nhưng 

chưa thu hồi dứt điểm cho NSNN, làm thất thoát vốn đầu tư; lãng 

phí, kém hiệu quả trong quản lý chi thường xuyên; chưa có công cụ, 

thước đo hiệu quả việc sử dụng ngân sách đối với các đơn vị thực 

hiện khoán chi hành chính…  

Xuất phát từ thực tế đó, học viên mạnh dạn chọn đề tài "Hoàn 

thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình" để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung  

Dựa trên cơ sở lý luận về chi ngân sách nhà nước và kết quả 

phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách trên địa bàn, đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách 

nhà nước của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác quản lý chi 

ngân sách nhà nước, những quy định về quản lý chi ngân sách nhà 
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nước trên cơ sở Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính 

phủ, Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan để làm cơ sở nghiên 

cứu cho đề tài.  

- Phân tích thực trạng về quản lý chi ngân sách nhà nước của 

huyện Quảng Ninh.  

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện 

công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện Quảng Ninh trong 

thời gian đến.  

3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Cơ sở lý luận: Lý thuyết tài chính công, kinh tế phát triển, lý 

thuyết về quản lý nhà nước, các văn bản pháp luật về tài chính ngân 

sách. Tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu; kế 

thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung gần 

gũi với đề tài.  

Cơ sở thực tế: Luận văn sử dụng các thông tin số liệu, tài liệu 

thực tế về chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, giai đoạn 2008 - 

2012; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII về 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Vận dụng các phương pháp chung, phương pháp thống kê, phương pháp 

phân tích, tổng hợp so sánh, khái quát hóa vấn đề, bảng biểu minh họa.  

Ngoài ra, Luận văn còn thu thập ý kiến của các chuyên gia và 

các nhà quản lý có liên quan đến công tác quản lý chi ngân sách như: 

Cán bộ lãnh đạo Sở Tài chính, cán bộ lãnh đạo ngành KBNN, cán bộ 

lãnh đạo cấp huyện và cấp xã, các cán bộ làm công tác Tài chính lâu 

năm... để có căn cứ khoa học cho việc rút ra các kết luận một cách 

chính xác và đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân 

sách nhà nước trên địa bàn 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu 

Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

Quảng Ninh.  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

- Phạm vi về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng giai đoạn 

2008 - 2012 và đề xuất giải pháp đến năm 2020. 

5. Bố cục đề tài  

Ngoài phần mở đầu và kết luận. Luận văn được kết cấu gồm 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước.  

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà 

nước tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1.1. TỔNG QUAN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC  

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chi ngân sách nhà nƣớc  

Ngân sách Nhà nước là một phạm trù kinh tế - lịch sử gắn liền 

với sự ra đời của Nhà nước, gắn liền với kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nói 

một cách khác, sự ra đời của Nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng 

hóa tiền tệ như những điều kiện cần và đủ cho sự phát sinh, tồn tại và 

phát triển của NSNN. Luật NSNN (sửa đổi năm 2002) của nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định "NSNN là toàn bộ các 

khoản thu, chi của nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước"(Điều 1). 

Chi NSNN là các quan hệ tài chính tiền tệ được hình thành 

trong quá trình phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo 

trang trải cho các nhu cầu chi tiêu của bộ máy nhà nước và thực hiện 

các chức năng chính trị, kinh tế, xã hội của Nhà nước.  

Chi NSNN là sự kết hợp hài hoà giữa quá trình phân phối quỹ 
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NSNN để hình thành các quỹ tài chính của các cơ quan, đơn vị và quá 

trình quản lý, sử dụng chi tiêu các quỹ này đúng mục đích, kế hoạch. 

Chi NSNN có các đặc điểm chủ yếu sau đây:  

- Bản chất của Nhà nước và các chức năng, nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế, xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ quyết định tính chất, 

nội dung, quy mô của chi NSNN. Hay nói cách khác chi NSNN gắn 

chặt với quyền lực Nhà nước.  

- Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là chủ thể duy 

nhất quyết định nội dung, cơ cấu, quy mô và mức độ các khoản chi 

NSNN. Ở Việt Nam đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Chính vì vậy các khoản chi NSNN mang tính pháp lý cao.  

- Chi NSNN liên quan đến rất nhiều chủ thể kinh tế, diễn ra 

liên tục trên diện rộng toàn Quốc gia và chịu sự tác động của rất 

nhiều yếu tố. Do đó quản lý, kiểm soát chi NSNN là công việc có 

tính khá phức tạp.  

1.1.2. Bản chất chi ngân sách nhà nƣớc  

Bản chất của chi ngân sách là những quan hệ kinh tế diễn ra 

trong lĩnh vực phân phối dưới hình thức giá trị gắn với việc sử dụng 

quỹ ngân sách nhà nước một cách có kế hoạch nhằm thực hiện chức 

năng đối nội, đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị, văn 

hóa, xã hội của Nhà nước và duy trì sự tồn tại của Nhà nước. 

1.1.3. Chức năng của chi ngân sách nhà nƣớc  

Do tính đặc thù của chi NSNN là luôn gắn liền với Nhà nước 

và việc phát huy vai trò của Nhà nước trong quản lý vĩ mô nền kinh 

tế cũng như phát huy tác dụng xã hội trên các khía cạnh cụ thể.  

Chi ngân sách nhà nước có ba chức năng gồm: Phân bổ nguồn 

lực, tái phân phối thu nhập, điều chỉnh và kiểm soát.  

1.1.4. Vai trò của chi ngân sách nhà nƣớc  

Vai trò của chi NSNN được xem xét trên hai khía cạnh: Là công 

cụ đảm bảo duy trì sự tồn tại và hoạt động của bộ máy Nhà nước và là 

công cụ của Nhà nước trong quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường.  

1.1.5. Nội dung chi ngân sách nhà nƣớc  
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Nội dung tổng quát của chi NSNN gồm hai nội dung: Trang 

trải cho các nhu cầu chi tiêu của bộ máy Nhà nước và đảm bảo thực 

hiện các chức năng kinh tế, chính trị, xã hội của Nhà nước.  

Theo tính chất kinh tế, chi NSNN được chia ra các nội dung 

sau đây:  

* Chi thường xuyên: Là những khoản chi không có trong khu 

vực đầu tư và có tính chất thường xuyên để bảo đảm cho hoạt động 

của các cơ quan nhà nước nhằm duy trì "đời sống quốc gia". Về 

nguyên tắc, các khoản chi này phải được bảo đảm bằng các khoản 

thu không mang tính hoàn trả (thu trong cân đối) của NSNN.  

* Chi đầu tư phát triển: Là tất cả các chi phí làm tăng thêm tài 

sản quốc gia, bao gồm: Chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án, phát 

triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội; chi mua sắm máy móc, thiết bị; chi 

xây dựng mới và tu bổ công sở, đường sá, kiến thiết đô thị; chi cho việc 

thành lập các doanh nghiệp nhà nước, góp vốn vào các công ty, góp vốn 

vào các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh...  

* Chi khác bao gồm: Chi bổ sung quỹ dự trữ nhà nước; chi bổ 

sung ngân sách cấp dưới; chi viện trợ; chi trả nợ gốc các khoản vay 

của chính phủ.  

Ngoài ra còn có thể phân loại chi NSNN theo các ngành kinh 

tế, theo tính chất của quá trình tái sản xuất xã hội.  

1.2. CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRONG 

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1.2.1. Khái niệm, đối tƣợng, mục tiêu quản lý chi NSNN 

Quản lý chi NSNN là quá trình nhà nước vận dụng các chính 

sách của Đảng và luật pháp của nhà nước trong quản lý kinh tế, đồng 

thời sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý nhằm tác động đến 

quá trình sử dụng nguồn vốn của NSNN để thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ do nhà nước đảm nhiệm một cách có hiệu quả nhất. 

1.2.2. Phân cấp quản lý nhà nƣớc về chi ngân sách  

a. Sự cần thiết phân cấp quản lý chi ngân sách nhà nước  

Phân cấp quản lý chi NSNN đúng đắn và hợp lý không chỉ 
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đảm bảo phương tiện tài chính cho việc duy trì, phát triển hoạt động 

của các cấp chính quyền nhà nước từ trung ương đến các địa phương 

mà còn tạo điều kiện phát huy được các lợi thế nhiều mặt của từng 

vùng, từng địa phương trong cả nước. Cho phép quản lý và kế hoạch 

hóa chi NSNN được tốt hơn, điều chỉnh mối quan hệ giữa các cấp 

chính quyền cũng như mối quan hệ giữa các cấp ngân sách được tốt 

hơn để phát huy vai trò là công cụ điều chỉnh vĩ mô của chi NSNN. 

Đồng thời, phân cấp quản lý chi ngân sách còn có tác động thúc đẩy 

phân cấp quản lý kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện hơn.  

b. Nội dung phân cấp quản lý chi ngân sách nhà nước  

c. Quan hệ giữa các cấp chi ngân sách  

1.2.3. Vai trò của quản lý chi ngân sách  

Vai trò và nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo Nghị định số 

60/2003/NĐ-CP là để duy trì và phát triển bộ máy nhà nước, phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương, chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn, 

nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Góp phần 

giảm bớt khoảng cách giàu nghèo do nền kinh tế thị trường sinh ra 

bằng những công trình phúc lợi xã hội, đầu tư cho vùng cao, vùng 

sâu để giúp những khu vực khó khăn này có điều kiện phát triển. 

1.2.4. Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nƣớc  

- Nguyên tắc đầy đủ, trọn vẹn.  

- Nguyên tắc thống nhất.  

- Nguyên tắc cân đối ngân sách.  

- Nguyên tắc công khai hóa.  

- Nguyên tắc rõ ràng, trung thực và chính xác.  

1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1.3.1. Lập dự toán chi ngân sách nhà nƣớc  

Trên cơ sở dự toán do Ủy ban nhân dân cấp dưới và dự toán 

của các đơn vị dự toán cùng cấp lập, các chủ thể quản lý phân tích, 

đánh giá, kiểm tra một cách toàn diện về trình tự lập dự toán chi 

NSNN. Việc áp dụng các định mức phân bổ, việc tính toán từ nhiệm 



 7 

vụ chính trị được giao để xây dựng các đầu việc phục vụ cho nhiệm 

vụ đã được cấp có thẩm quyền giao, tính toán hợp lý các khoản dự 

phòng chi, các khoản phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. 

1.3.2. Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nƣớc  

Chấp hành chi NSNN chính là thực hiện dự toán NSNN trên 

cơ sở dự toán được phê chuẩn.  

Quản lý chi ngân sách trong khâu chấp hành dự toán chính là 

quản lý việc chấp hành chi theo đúng quy định, tiêu chuẩn định mức 

và sao cho đạt hiệu quả và tiết kiệm nhất. 

1.3.3. Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc  

Quyết toán chi ngân sách nhà nước là khâu cuối cùng trong chu 

trình quản lý chi ngân sách, bao gồm việc tổng hợp, phân tích, đánh 

giá các khoản chi NSNN. Nội dung của công tác quyết toán chi NSNN 

bao gồm: kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp, phân tích số liệu kế toán và 

lập, gửi các báo cáo quyết toán. Để thực hiện tốt công tác này, các đơn 

vị phải thực hiện đánh giá lại tình hình thực hiện dự toán, các nhiệm 

vụ được giao, xác định số thực chi, số kinh phí còn lại phải thu hồi để 

nộp NSNN, số kinh phí được chuyển sang năm sau chi tiếp (đối với 

các trường hợp có quy định).  

1.3.4. Thanh tra, kiểm tra chi ngân sách nhà nƣớc  

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản 

lý nhà nước và đơn vị dự toán ngân sách có trách nhiệm thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các chế độ chi và quản lý chi ngân sách, quản 

lý tài sản của Nhà nước.  

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chi và quản lý 

ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của tổ chức, cá nhân.  

Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính có quyền yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân xuất trình các hồ sơ, tài liệu liên quan; nếu phát 

hiện vi phạm, có quyền kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi vào 

NSNN những khoản chi sai chế độ. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 

theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. 
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1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHI NSNN 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên  

Điều kiện tự nhiên là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát 

triển kinh tế của địa phương, từ đó quyết định đến mức chi NSNN.  

1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

Sự phát triển của lực lượng sản xuất trong các thành phần kinh 

tế có tính chất quyết định đến nội dung, cơ cấu của chi NSNN trên 

địa bàn. Sự phát triển của lực lượng sản xuất vừa tạo khả năng và 

điều kiện cho việc hình thành nội dung cơ cấu chi NSNN một cách 

hợp lý, vừa đặt ra yêu cầu thay đổi nội dung, cơ cấu chi trong từng 

thời kỳ nhất định theo định hướng phát triển của địa phương.  

1.4.3. Trình độ của cán bộ quản lý 

Công tác quản lý là nhân tố quyết định trong việc điều hành 

ngân sách. Hiệu quả của quản lý chi NSNN trước hết phụ thuộc vào 

trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ quản lý. 

Việc quản lý điều hành ngân sách tốt hay không phụ thuộc vào cán 

bộ quản lý. Trình độ của bộ máy quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc đề ra biện pháp quản lý.  

1.4.4. Các nhân tố khác 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƢỚC HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN 

QUẢNG NINH ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

CHI NSNN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý  

Huyện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 xã 

và 1 thị trấn; trong đó có 2 xã miền núi, 1 xã bãi ngang.  

b. Địa hình và khí hậu 

2.1.2. Đặc điểm về nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 
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a. Dân số và lao động 

b. Tài nguyên khoáng sản 

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng 

Ninh giai đoạn 2010 - 2012 

a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Bảng 2.1. Giá trị sản xuất, cơ cấu các ngành kinh tế giai đoạn  

2010 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng (Giá so sánh năm 2010) 

Nội dung 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tăng 

trưởng 

BQ 
Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) 

Tổng GTSX 1.369.993 100,0 1.624.948 100,0 1.777.769 100,0 14,01 

Ngành Nông - Lâm - 

Thủy sản 
604.919 44,15 630.985 38,83 654.078 36,79 3,98 

Ngành CN-XD 259.049 18,91 345.633 21,27 387.086 21,77 22,71 

Ngành TM-DV 506.025 36,94 648.330 39,90 736.605 41,43 20,87 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh 

Theo số liệu ở bảng 2.1 thì tốc độ tăng tổng sản phẩm bình 

quân hàng năm giai đoạn 2010 - 2012 đạt 14,01%. Trong đó, ngành 

nông - lâm - thủy sản có mức tăng trưởng bình quân hàng năm 

3,98%/năm; ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng 

bình quân hàng năm cao nhất tăng 22,71%/năm; ngành thương mại - 

dịch vụ tăng 20,87%/năm.  

b. Đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở của huyện  

Trong thời kỳ 2008 – 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong 

nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, khủng hoảng kinh tế trầm 

trọng... Mặc dù vậy nhưng đầu tư cho phát triển của huyện vẫn không 

ngừng tăng lên theo từng năm, góp phần tạo được hệ thống hạ tầng ngày 

càng ổn định và phát triển. 
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Bảng 2.2. Chi XDCB phân theo nguồn vốn giai đoạn 2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

TT BQ 

(%) 

  Tổng số VĐT 76.695,9 250.364,9 278.164,5 416.498,6 390.106,9 70,2 

1 Ngân sách NN 44.675,9 211.793,9 174.839,5 251.033,6 269.409,9 101,9 

- Ngân sách TW   129.649,0 73.007,0 85.308,0 97.798,0 -4,1 

- Ngân sách tỉnh 26.160,0 58.744,0 72.859,0 120.579,0 114.136,0 52,2 

- Ngân sách huyện 9.492,7 11.460,3 14.453,5 15.165,8 25.587,0 30,1 

- Ngân sách xã 9.023,2 11.940,6 14.520,0 29.980,8 31.888,9 41,7 

2 
Vốn ĐG của dân 

cư và tư nhân 
30.128,0 33.631,0 90.659,0 97.449,0 110.745,0 50,6 

3 Trái phiếu CP 1.892,0 4.940,0 12.666,0 68.016,0 9.952,0 167,3 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh 

Bảng số liệu 2.2 chi đầu tư xây dựng giai đoạn 2008 – 2012 

đạt mức tăng trưởng 70,2%/năm với tổng đầu tư trong 5 năm đạt 

1.411.830,8 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Nhà nước chiếm 

67,41% tổng nguồn VĐT; nguồn vốn đóng góp của dân cư và tư 

nhân chiếm 25,68% tổng nguồn VĐT; vốn trái phiếu Chính phủ 

chiếm 6,91% tổng nguồn VĐT giai đoạn 2008 - 2012. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƢỚC HUYỆN QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012  

2.2.1. Mô hình quản lý chi ngân sách nhà nƣớc tại huyện 

Quảng Ninh  

a. Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh 

b. UBND huyện Quảng Ninh 

c. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

d. Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Ninh 

e Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách 

f. Mối liên hệ giữa các cơ quan quản lý chi ngân sách nhà 

nước 
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2.2.2. Thực trạng công tác lập và giao dự toán chi ngân 

sách nhà nƣớc tại huyện Quảng Ninh  

a. Quy trình lập dự toán chi ngân sách nhà nước  

Lập dự toán chi NS là công việc trước tiên có ý nghĩa quan 

trọng quyết định đến chất lượng toàn bộ các khâu tiếp theo của quá 

trình quản lý chi NS.  

Bảng 2.3. Tình hình xây dựng dự toán chi NSNN  giai đoạn  

2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

TTBQ 

(%) 

  TỔNG CHI NSNN 104.508,2 136.746,0 169.821,9 236.586,6 288.592,2 29,1 

1 Chi CĐNS 83.076,0 104.344,0 125.952,0 176.842,0 220.046,0 27,8 

1.1 Chi ĐTPT 12.082,0 15.732,0 14.432,0 16.925,0 18.622,0 12,3 

1.2 Chi T.Xuyên 69.537,0 86.735,0 109.535,0 156.856,0 197.554,3 30,0 

1.3 
Chi từ nguồn dự 

phòng 
1.457,0 1.877,0 1.985,0 3.061,0 3.869,7 28,8 

2 

Chi từ nguồn thu 

để lại đơn vị QL 

qua NSNN 

4.577,0 5.200,0 5.000,0 4.718,0 5.200,0 3,6 

3 
Chi BS cho NS cấp 

dưới 
16.855,2 27.202,0 38.869,9 55.026,6 63.346,2 40,2 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Ninh 

Theo số liệu ở bảng 2.3 tổng dự toán chi NSNN giai đoạn 2008 - 

2012 là 936.254,9 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 

29,1%/năm. Trong đó: Chi cân đối ngân sách chiếm 75,86% tổng dự toán 

chi NSNN và tăng bình quân hàng năm 27,8%/năm; chi từ nguồn thu để 

lại đơn vị quản lý qua NSNN chiếm 2,64% tổng chi NSNN, tăng bình 

quân hàng năm 3,6%/năm; chi bổ sung ngân sách cấp dưới chiếm 21,5% 

tổng dự toán chi NSNN và tăng bình quân hàng năm 40,2%/năm. 

Trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng phải bổ sung 
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ngoài dự toán thể hiện ở bảng số liệu sau: 

Bảng 2.4. Tổng hợp tình hình bổ sung ngoài dự toán chi thường 

xuyên giai đoạn 2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

1 Dự toán chi được giao đầu năm 69.537,0 86.735,0 109.535,0 156.856,0 197.554,3 

2 Bổ sung dự toán 19.872,3 25.271,1 33.164,6 31.020,1 77.595,3 

3 Số thực chi NS 89.409,3 112.006,1 142.699,6 187.876,1 275.149,6 

4 Tỷ lệ % bổ sung/dự toán 28,6 29,1 30,3 19,8 39,3 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Ninh 

b. Quy trình phân bổ kinh phí dự toán chi ngân sách nhà nước  

* Phân bổ bằng kinh phí dự toán  

- Phân bổ kinh phí dự toán chi thường xuyên  

- Phân bổ kinh phí dự toán kế hoạch vốn đầu tư hàng năm  

* Phân bổ chi ngân sách nhà nước bằng lệnh chi tiền, ghi thu 

- ghi chi  

- Phân bổ ngân sách theo lệnh chi tiền.  

- Phân bổ ngân sách bằng hình thức ghi thu - ghi chi: 

2.2.3. Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nƣớc  

Chi ngân sách từng bước được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm, 

hiệu quả, giảm bao cấp trong sử dụng ngân sách, góp phần thực thi tốt 

Luật NSNN.  

Bảng 2.5. Chi ngân sách huyện Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2012 

phân theo cấp ngân sách 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

  TỔNG CHI NSNN 141.001,0 184.900,9 248.117,7 324.578,1 421.135,7 

1 Chi cân đối NS 118.838,4 153.512,0 205.074,7 265.722,8 351.856,1 

1.1 Chi NS huyện 91.135,6 117.046,1 151.351,7 187.318,8 261.841,5 
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1.2 Chi NS xã 27.702,8 36.465,9 53.723,0 78.404,0 90.014,6 

2 
Chi từ nguồn thu để lại 

đơn vị QL qua NSNN 
5.307,4 4.186,9 4.173,1 3.828,7 5.933,4 

3 
Chi bổ sung cho NS 

cấp dưới 
16.855,2 27.202,0 38.869,9 55.026,6 63.346,2 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hạch huyện Quảng Ninh 

Tổng chi NSNN giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn huyện Quảng 

Ninh là 1.319.733,4 triệu đồng; chi ngân sách tại địa bàn có xu hướng 

tăng dần qua từng năm và đặc biệt tăng mạnh trong các năm từ 2009 

đến 2012; năm 2012 chi ngân sách 421.135,7 triệu đồng, bằng 

129,75% so với năm 2011, tăng gần 3 lần so với năm 2008. Chi ngân 

sách cấp huyện tăng mạnh vào năm 2012 chi ngân sách cấp huyện 

261.841,5 triệu đồng, bằng 139,78% so với năm 2011, tăng 2,87 lần so 

với năm 2008. Chi ngân sách cấp xã 90.014,6 triệu đồng, bằng 

114,81% so với năm 2011, tăng 3,25 lần so với năm 2008. 

a. Chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản  

Giai đoạn từ 2008-2012 chi đầu tư XDCB theo bảng sau:  

Bảng 2.6. Chi đầu tư XDCB huyện Quảng Ninh giai đoạn  

2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

  Tổng số vốn đầu tư 76.695,9 250.364,9 278.164,5 416.498,6 390.106,9 

1 Ngân sách NN 44.675,9 211.793,9 174.839,5 251.033,6 269.409,9 

- Ngân sách TW   129.649,0 73.007,0 85.308,0 97.798,0 

- Ngân sách tỉnh 26.160,0 58.744,0 72.859,0 120.579,0 114.136,0 

- Ngân sách huyện 9.492,7 11.460,3 14.453,5 15.165,8 25.587,0 

- Ngân sách xã 9.023,2 11.940,6 14.520,0 29.980,8 31.888,9 

2 Vốn ĐG của dân cư và tư nhân 30.128,0 33.631,0 90.659,0 97.449,0 110.745,0 

3 Trái phiếu Chính phủ 1.892,0 4.940,0 12.666,0 68.016,0 9.952,0 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hạch; KBNN huyện Quảng Ninh 
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Bảng 2.6 cho thấy tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn giai 

đoạn 2008 -2012 là 1.411.830,8 triệu đồng. Trong đó: nguồn đầu tư 

từ NSNN chiếm 67,4% tổng vốn đầu tư XDCB; nguồn trái phiếu 

Chính phủ chiếm 6,9% tổng vốn đầu tư XDCB; nguồn vốn đóng góp 

của dân cư và tư nhân chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư XDCB.  

b. Chấp hành dự toán chi thường xuyên  

Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện trong giai đoạn từ 

năm 2008 - 2012 là 807.140,7 triệu đồng, chiếm 61,16% tổng chi 

ngân sách địa phương, tốc độ tăng chi bình quân mỗi năm là 32,7%.  

Bảng 2.7. Chi thường xuyên ngân sách huyện Quảng Ninh 

 giai đoạn 2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

  CHI THƯỜNG XUYÊN 89.409,3 112.006,1 142.699,6 187.876,1 275.149,6 

1 Chi QP-AN 2.046,2 3.051,8 3.834,2 3.773,7 4.914,0 

2 Chi SN GD-ĐT, dạy nghề 47.786,3 54.621,8 66.205,0 93.509,1 129.036,0 

3 Chi SN y tế 2.829,7 3.379,6 5.388,6 5.406,2 7.221,8 

4 Chi sự nghiệp VHTT - TT 559,0 830,5 811,3 1.135,7 1.197,7 

5 Chi SN phát thanh truyền hình 423,0 288,0 537,6 780,8 509,6 

6 Chi SN đảm bảo xã hội 6.368,8 12.215,1 18.445,8 20.944,6 48.189,2 

7 Chi SN kinh tế 2.549,3 3.409,6 9.684,7 8.805,5 15.502,1 

8 Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể 24.123,3 25.893,3 32.616,2 46.351,1 60.708,0 

9 Trợ cước, trợ giá 101,5 5.134,0 70,0 430,6 490,0 

10 Chi SN môi trường 2.168,1 2.285,6 2.941,7 4.237,6 5.560,6 

11 Chi khác NS 454,1 896,8 2.164,5 2.501,2 1.820,6 

2.2.4. Quyết toán chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh  

a. Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 

Quyết toán vốn đầu tư kịp thời, chính xác sẽ phát huy hiệu quả 

vốn đầu tư cho công trình, dự án, hạn chế thấp nhất mức thâm hụt 

ngân sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  
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Bảng 2.8. Dự toán và quyết toán chi đầu tư XDCB huyện Quảng 

Ninh giai đoạn 2008 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Ngân sách nhà nước và đóng 

góp của các tổ chức cá nhân % SS 

QT/DT 
Dự toán 

Quyết 

toán 

Chênh 

lệch 

  TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ XDCB 177.363,9 173.512,8 3.851,1 97,8 

1 Năm 2008 19.856,4 18.515,9 1.340,5 93,2 

2 Năm 2009 25.643,1 23.400,9 2.242,2 91,3 

3 Năm 2010 35.786,7 28.973,5 6.813,2 81,0 

4 Năm 2011 38.432,5 45.146,6 -6.714,1 117,5 

5 Năm 2012 57.645,2 57.475,9 169,3 99,7 

Nguồn: Phòng TC - KH; KBNN huyện Quảng Ninh 

Qua bảng 2.8 cho thấy giai đoạn 2008-2012 tổng vốn đầu tư 

XDCB thực hiện quyết toán là 173.512,8 triệu đồng so với dự toán 

đầu tư XDCB được duyệt là 177.363,9 triệu đồng, đạt 97,8%.  

b. Quyết toán chi thường xuyên  

Trong những năm gần đây theo chủ trương cải cách kinh tế của 

Đảng và Nhà nước: Đổi mới chính sách tiền lương, tăng chi cho giáo 

dục đào tạo, tăng chi an ninh quốc phòng, an sinh xã hội  làm cho 

quy mô chi thường xuyên NSNN huyện Quảng Ninh tăng lên đáng kể. 

Thể hiện ở bảng số liệu sau: 

Bảng 2.10. Dự toán và quyết toán chi thường xuyên huyện Quảng 

Ninh giai đoạn 2010 - 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dự toán 
Quyết 
toán 

Chênh 
lệch 

Dự toán 
Quyết 
toán 

Chênh 
lệch 

Dự toán 
Quyết 
toán 

Chênh 
lệch 

  

CHI 

THƯỜNG 
XUYÊN 

109.535,0 142.699,6 -33.164,6 156.856,0 187.876,1 -31.020,1 197.554,3 275.149,6 -77.595,3 

1 Chi QP-AN 1.073,0 3.834,2 -2.761,2 1.335,3 3.773,7 -2.438,4 2.948,7 4.914,0 -1.965,3 

2 

Chi SN 

GD-ĐT, 
dạy nghề 

58.741,3 66.205,0 -7.463,7 85.334,0 93.509,1 -8.175,1 105.505,0 129.036,0 -23.531,0 
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3 
Chi SN y 
tế 

3.728,0 5.388,6 -1.660,6 4.301,0 5.406,2 -1.105,2 5.398,7 7.221,8 -1.823,1 

4 

Chi sự 

nghiệp 
VHTT-TT 

691,4 811,3 -119,9 870,0 1.135,7 -265,7 978,8 1.197,7 -218,9 

5 
Chi SN 

PTTH 
279,9 537,6 -257,7 395,0 780,8 -385,8 421,2 509,6 -88,4 

6 
Chi sự 
nghiệp đảm 

bảo xã hội 

13.606,4 18.445,8 -4.839,4 14.563,0 20.944,6 -6.381,6 22.782,6 48.189,2 -25.406,6 

7 
Chi SN 

kinh tế 
2.234,4 9.684,7 -7.450,3 12.422,8 8.805,5 3.617,3 13.075,7 15.502,1 -2.426,4 

8 

Chi quản 

lý HC, 

Đảng, 
đoàn thể 

26.435,1 32.616,2 -6.181,1 34.606,9 46.351,1 -11.744,2 42.312,3 60.708,0 -18.395,7 

9 
Trợ cước, 

trợ giá 
70,0 70,0   432,0 430,6 1,4 490,0 490,0   

10 
SN môi 
trường 

1.383,9 2.941,7 -1.557,8 1.698,0 4.237,6 -2.539,6 2.575,7 5.560,6 -2.984,9 

11 
Chi khác 

NS 
1.291,6 2.164,5 -872,9 898,0 2.501,2 -1.603,2 1.065,6 1.820,6 -755,0 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Ninh 

Qua bảng 2.12 trên ta thấy việc lập dự toán chi thường xuyên trên 

địa bàn huyện Quảng Ninh chưa sát với thực tế. Giai đoạn 2010 - 2012 

quyết toán chi thường xuyên NSNN huyện Quảng Ninh là 605.725,3 

triệu đồng, vượt so với dự toán được giao từ đầu năm 141.780,0 triệu 

đồng, bằng 30,56% so với dự toán huyện giao đầu năm.  

2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc tại huyện Quảng Ninh  

Những năm gần đây công tác kiểm tra, thanh tra quản lý quỹ 

NSNN đã được UBND huyện Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chú 

trọng. Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán qua Kho bạc và an 

toàn kho quỹ.  

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc trong công tác quản lý chi 

NSNN  

Công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Quảng Ninh đã tuân 
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thủ theo quy định của Luật NSNN và các chủ trương, đường lối, 

chính sách.  

Đã xây dựng và ban hành một số tiêu chuẩn, nội dung chi, 

mức chi để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Công tác quản lý chi NS trong thời gian qua của huyện Quảng 

Ninh đã đạt được những thành tựu nhất định, đã thực hiện công khai, 

dân chủ và minh bạch, tạo điều kiện cho việc điều hành ngân sách có 

hiệu quả và phân bổ cơ cấu chi có hiệu quả .  

2.3.2. Những hạn chế tồn tại trong quản lý chi ngân sách 

nhà nƣớc tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

- Trong quá lập ngân sách, kiểm soát các yếu tố đầu vào được 

coi trọng hơn cải thiện kết quả hoạt động của ngành.  

- Phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, không gắn với kế hoạch 

vốn; còn tình trạng làm thất thoát vốn đầu tư.   

- Định mức phân bổ do UBND tỉnh ban hành còn thấp và ổn định 

trong cả thời kỳ dài vì vậy, nhiều đơn vị chưa chủ động được kinh phí của 

đơn vị mình. 

- Việc phân định trách nhiệm quyền hạn trong quản lý kiểm soát 

chi NSNN chưa tập trung đầu mối duy nhất kiểm soát chi qua KBNN.  

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại  

- Chất lượng lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách còn 

thiếu tính khoa học thực tiễn chưa thực sự gắn với kế hoạch, nhiệm 

vụ của mình.  

- Quy hoạch kém, cục bộ, không gắn kết với kế hoạch vốn;  

- Ý thức chấp hành pháp luật của các Chủ đầu tư, Ban quản lý 

chưa cao. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho vốn 

đầu tư bị thất thoát, lãng phí.  

- Về hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chi NSNN ban 

hành chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ và thống nhất.  

- Năng lực, trình độ quản lý, điều hành NSNN từ cơ quan quản 

lý về mặt hành chính đến các đơn vị sử dụng NSNN còn nhiều bất 

cập, hạn chế. 
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- Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chưa được quan tâm 

đúng mức. Công tác giám sát đánh giá đầu tư, việc theo dõi, đánh giá 

hiệu quả dự án đang còn xem nhẹ.  

2.3.4. Những kinh nghiệm rút ra từ quá trình quản lý chi 

ngân sách huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

- Phải hoàn thiện công tác lập dự toán và chấp hành dự toán 

chi NS  

- Quản lý sử dụng hiệu quả các khoản chi NSNN  

- Hoàn thiện công tác quyết toán chi ngân sách hàng năm  

- Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, 

kiên quyết xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật, không 

vị nể cá nhân  

- Hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành ngân sách tại địa bàn  
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VỀ QUẢN LÝ 

CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH 

QUẢNG BÌNH  

3.1.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN 

Bố trí sử dụng ngân sách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; thực 

hiện công khai, minh bạch NSNN. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa 

trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao  từ đó 

huy động hiệu quả nguồn lực kinh tế của xã hội góp phần giảm gánh 

nặng chi ngân sách. Tăng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư 

kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, cơ cấu lao động.   

3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách 

nhà nƣớc tại huyện Quảng Ninh 

a. Mục tiêu phát triển KT-XH huyện Quảng Ninh từ nay đến 

năm 2020 

* Mục tiêu tổng quát  

* Mục tiêu cụ thể: 

b. Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước  

Một là, quản lý và sử dụng kinh phí NSNN đúng mục đích, 

đúng đối tượng, chi tiêu tiết kiệm và có hiệu quả.  

Hai là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phải phân 

định rõ thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan trong 

hệ thống tài chính trong việc lập, phân bổ dự toán, chấp hành và 

quyết toán NSNN.  

Ba là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại huyện 

Quảng Ninh phải gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

3.1.3. Định hƣớng hoàn thiện công tác chi ngân sách 

huyện Quảng Ninh 
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Mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện quản lý chi NSNN trên 

địa bàn huyện thời gian tới là khắc phục những nhược điểm hiện nay 

và từng bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài chính theo các 

chuẩn mực hiện đại. Công tác quản lý chi NSNN huyện Quảng Ninh.  

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢNG 

NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.2.1. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp dưới 

nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp đảm bảo 

khả năng tự cân đối ngân sách của các cấp, giảm dần số bổ sung từ 

ngân sách cấp trên. Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế xã hội, 

quốc phòng an ninh và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. 

3.2.2. Hoàn thiện nội dung quản lý chi ngân sách nhà nƣớc 

của huyện Quảng Ninh 

a. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước  

Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi NSNN, bố trí 

ngân sách sát đúng với nhiệm vụ của từng đối tượng và loại hình 

hoạt động, góp phần hạn chế những tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu 

lập dự toán NSĐP.   

Nâng cao chất lượng dự báo KT - XH phục vụ cho công tác 

lập và thảo luận dự toán; làm tốt công tác dự báo, phân tích tình hình 

tài chính - ngân sách, KT - XH… là yếu tố hết sức quan trọng để 

cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình thảo luận dự toán NS lập ra 

sát thực tế và có tính khả thi cao.  

b. Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi ngân sách 

nhà nước 

* Đối với chi đầu tư: Đề cao trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ đầu tư (các xã, thị trấn), Ban 

quản lý dự án xây dựng huyện, các cơ quan tư vấn ) từ khâu lập, 

trình duyệt dự án đầu tư, lập và trình duyệt hồ sơ thiết kế dự toán; tổ 

chức thực hiện đầu tư từ khâu thi công đến khâu thanh quyết toán 
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vốn đầu tư, cần có các chế tài cụ thể đối với trường hợp vi phạm quy 

chế quản lý đầu tư xây dựng.  

* Đối với chi thường xuyên: Cần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, 

huy động nguồn lực xã hội cho phát triển các hoạt động sự nghiệp.  

Thực hiện giao đầy đủ quyền chủ động, tự chủ cho các đơn vị 

sự nghiệp cả về nhiệm vụ, tổ chức và ngân sách tạo động lực phát 

triển khu vực này và dần dần tách khu vực này ra khỏi đối tượng thụ 

hưởng ngân sách.  

Cần nâng cao trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm của đơn vị 

và Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong việc quản lý điều 

hành dự toán kinh phí của đơn vị mình đảm bảo đúng nội dung, 

chương trình; đúng tiêu chuẩn, định mức và theo quy định của pháp 

luật.   

c. Hoàn thiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước  

* Đối với quyết toán chi thường xuyên 

Để giảm bớt khối lượng công việc dồn vào cuối năm, cơ quan 

chủ quản và cơ quan Tài chính có kế hoạch thẩm tra quyết toán quý 

III. Khi kết thúc năm chỉ thẩm tra quyết toán quý IV và cộng với số 

liệu đã thẩm tra của quý III thì sẽ hoàn tất thẩm tra báo cáo quyết 

toán năm.  

Đối với các nội dung chi theo mục tiêu, hoặc kinh phí bổ sung 

cho nhiệm vụ công tác cụ thể thì sau khi kết thúc mục tiêu, hoàn 

thành nhiệm vụ quyết toán dứt điểm không chờ kết thúc năm.  

* Đối với quyết toán chi đầu tư phát triển 

- Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách:  

Nâng cao trách nhiệm của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 

xây dựng  đối với công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân 

sách thông qua các biện pháp chế tài như: lấy chỉ tiêu này để đánh 

giá, xem xét trong việc phân bổ kế hoạch vốn cho dự án hàng năm, 

xem xét trách nhiệm trong việc giao quản lý điều hành dự án. 

- Cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban quản 

lý dự án xây dựng, thủ trưởng hoặc chủ đầu tư trong việc quyết toán 
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dự án hoàn thành.  

d. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý và 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  

* Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng 

ngân sách nhà nước  

Xem xét việc lập dự toán có từ cơ sở đi lên hay không, xuất 

phát từ nhu cầu thực tế ngân sách của các đơn vị, các xã, thị trấn, có 

cơ sở khoa học dựa trên những phân tích, dự báo tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành.  

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, 

đơn giá trong chi ngân sách của các đơn vị dự toán, có chấp hành 

đúng theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Thủ 

trưởng đơn vị chuẩn chi ngân sách và chế tài xử lý khi bị sai phạm.  

* Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của Uỷ 

ban nhân dân huyện và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong 

quản lý chi ngân sách  

Đảng bộ và UBND huyện và các xã, thị trấn cần tập trung hơn 

nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, vận dụng đúng 

đắn, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương.  

HĐND các cấp cần tăng cường chức năng giám sát trong công 

tác lập, phân bổ ngân sách, quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân 

sách, điều hành nguồn ngân sách của địa phương nhằm đưa việc 

quản lý ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN.   

3.2.3. Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lý chi 

ngân sách 

Con người là nhân tố quyết định trong quản lý, công tác quản lý 

chi ngân sách có đạt được tốt hay không phụ thuộc vào khả năng quản 

lý của cán bộ. Vì vậy, vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng.  

3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý, điều hành chi ngân sách 

nhà nƣớc trên địa bàn  
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a. Hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tạo quyền chủ động trong huy 

động các nguồn lực cũng như cơ sở vật chất để tổ chức dịch vụ ngày 

càng đa dạng, phong phú, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động sự 

nghiệp, thực hành tiết kiệm nâng cao thu nhập cho cán bộ, công 

chức, viên chức.  

b. Hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Chi cục Thuế và Kho bạc nhà nước  

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi NSNN nhất 

thiết phải có sự cộng tác, phối hợp giữa cơ quan phân bổ, giao dự 

toán (cơ quan Tài chính) và cơ quan kiểm soát việc xuất quỹ ngân 

sách (KBNN). Cơ quan Tài chính khi giao dự toán phải cụ thể từng 

nhiệm vụ chi phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phải đúng 

quy định của mục lục NSNN.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc 

Nhà nước huyện tiếp tục khai thác việc sử dụng hệ thống quản lý 

ngân sách Tabmis. 

c. Hoàn thiện, hệ thống hoá định mức phù hợp và đảm bảo 

tính thống nhất để quản lý, điều hành, kiểm soát chi ngân sách 

nhà nước  

Hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức là một trong những căn 

cứ quan trọng để xây dựng, phân bổ và chấp hành NSNN, là cơ sở để 

KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN. Hiện 

tại hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN của nước ta vừa 

thiếu, vừa lạc hậu. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

quản lý và sử dụng NSNN.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
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KẾT LUẬN 

 

Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế xã hội, quản lý 

kinh tế tài chính nói chung, quản lý chi NSNN nói riêng là một công 

cụ vô cùng quan trọng của các cấp chính quyền Nhà nước trong việc 

điều hành, quản lý nền kinh tế. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này 

như thế nào cho hiệu quả là một thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, các 

ngành phải thường xuyên nghiên cứu, từ lý luận đến thực tiễn để đưa 

ra những kiến nghị, những giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chi NSNN.  

Muốn tiếp tục hoàn thiện quản lý chi ngân sách thì điều kiện 

trước hết là phải thực hiện đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ hệ 

thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và xác định 

rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp chính quyền, đảm bảo tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong quá trình lập, chấp 

hành và quyết toán ngân sách địa phương.  

Các giải pháp đề xuất của luận văn dựa trên các luận cứ khoa 

học, nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trước mắt. Luận văn đề 

xuất những giải pháp mang tính định hướng và chiến lược lâu dài 

trong công tác quản lý chi NSNN nói chung và huyện Quảng Ninh 

nói riêng. Tuy nhiên, để các giải pháp này có tính khả thi đòi hỏi 

công tác triển khai thực hiện phải thực sự khoa học, hợp lý, phù hợp 

trên cơ sở điều kiện thực tiễn huyện Quảng Ninh. 

  


