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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kết cấu hạ tầng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân, vai trò và ý nghĩa của nó thể hiện rõ trong quá trình tái sản xuất 
tài sản cố định trong nền kinh tế quốc dân thông qua các hình thức 
xây dựng mới, sửa chữa lớn, cải tạo hoặc khôi phục các công trình 
hư hỏng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong 
những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và nỗ lực 
của các địa phương, Tây Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn 
về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao 
thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông. Từ chỗ chưa có gì sau năm 
1975, đến nay đã có 1.560 công trình hồ chứa... đã đáp ứng trên 60% 
nhu cầu tưới tiêu. Hệ thống giao thông hình thành rộng khắp, đã 
nâng cấp với 3 sân bay, 10 tuyến quốc lộ, 59 tuyến tỉnh lộ với tổng 
chiều dài trên 4.000km, nhiều tuyến đường huyện, đường liên xã đã 
nhựa hóa và cứng hoá. Trên 91% số xã đã có đường ô tô đến trung 
tâm đi được cả hai mùa; 98% số thôn buôn có điện lưới quốc gia; 
100% số xã đã có trường tiểu học, trường mẫu giáo, trạm xá, phủ 
sóng phát thanh truyền hình và nối mạng thông tin viễn thông. 

Huyện Tu Mơ Rông mới thành lập năm 2005, là huyện miền 
núi khó khăn, chủ yếu thuần nông, nguồn thu nội lực rất hạn chế, 
trong khi nhu cầu chi NSNN ngày càng cao. Do đó, công tác quản lý 
chi NSNN nói chung và quản lý chi NSNN cho đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng nói riêng phải ngày càng chú trọng và hoàn thiện nhằm 
đảm bảo việc phát triển kinh - xã hội. Vì vậy tôi chọn nghiên cứu đề 
tài “Quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa 
bàn huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 
Đề tài đặt ra 3 mục đích cơ bản sau: 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chi NSNN cho đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng. 
Phân tích thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, làm rõ 
đặc thù, kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân dẫn đến 
hạn chế. 

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác 
quản lý chi NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn 
huyện Tu Mơ Rông. 
3. Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu 

Mục tiêu của công tác quản lý chi NSNN cho đầu từ xây dựng kết cấu 
hạ tầng là gì? 

Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đạt được những 
thành tựu nào? hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế? 

Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý 
chi NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện 
Tu Mơ Rông? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu về phân cấp quản lý, điều hành các khoản chi 

NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông giai 
đoạn 2009-2013. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
Nghiên cứu hệ thống các khoản thu, chi, công tác quản lý chi 
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NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, các 
đơn vị hưởng thủ NSNN ở địa phương giai đoạn 2009-2013, từ đó 
rút ra kết quả đạt, hạn chế và những nguyên nhân dẫn đến các hạn 
chế để có những giải pháp tích cực tăng cương công tác quản lý chi 
NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Tu 
Mơ Rông trong tương lai. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp luận duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử, trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và dựa trên các lý thuyết kinh tế 
- tài chính cũng như kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đây. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhiều phương pháp nghiên cứu 
chuyên ngành được sử dụng như: phương pháp thống kê, so sánh, phân 
tích, tổng hợp, đối chứng, kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực 
tiễn để thực hiện đề tài. 
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận văn góp phần tổng hợp và làm rõ lý luận về quản lý chi 
NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Khái quát thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2009-2013. 

Đề xuất những giải pháp tích cực tăng cương công tác quản lý 
chi NSNN cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện 
Tu Mơ Rông. 
7. Tổng quan tài liệu 

 Đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến  quản lý chi 
NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: 
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* Luận án tiến sỹ “Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà 
nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn năm đến năm 
2020” của tác giả Tô Thiện Hiền, năm 2012. 

Tác giả đã hệ thống lý luận về quản lý NSNN và kinh nghiệm 
quản lý NSNN của một số nước trên thế giới, và một số tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long, đồng thời khảo sát, phỏng vấn thu thập số liệu 
để phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN tỉnh An 
Giang từ giai đoạn 2006-2010, nhận định toàn diện những mặt mạnh, 
yếu, những ưu điểm, nhược điểm để làm căn cứ cho những giải pháp 
được hướng tới: Tăng cường, chấn chỉnh quản lý thu, bồi dưỡng 
nguồn thu, khuyến khích tăng thu; Quản lý nguồn thu tập trung vào 
NSNN; Hoàn thiện cơ chế tự chủ và tự chiệu trách nhiệm về tài chính 
đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Hoàn thiện, đổi mới 
cơ chế quản lý và điều hành NSNN các cấp; Đổi mới quy trình lập, 
chấp hành và quyết toán NSNN; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khen 
thưởng và xử lý kịp thời vi phạm trong quản lý NSNN; Nâng cao trình 
độ cán bộ quản lý NSNN. 

* Luận văn thạc sỹ “Quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 
của tác giả Trịnh Văn Ngọc. Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác 
quản lý NSNN trên địa bàn Hà Tĩnh 3 năm qua (2005-2007) trên các 
mặt quản lý thu, chi ngân sách địa phương, phân cấp quản lý NSNN 
của tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp về quản lý NSNN tại Hà 
Tĩnh trong giai đoạn từ 2008 – 2010 trên một số lĩnh vực: tăng cường 
quản lý các nguồn thu ngân sách; phấn đấu nuôi dưỡng nguồn thu; 
quản lý chặt chẽ, hợp lý các khoản chi ngân sách; tiết kiệm chi; tiến 
hành cải cách hành chính trong hoạt động tài chính ở địa phương.  
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 * Luận văn thạc sỹ “ Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm 
hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên” 
của tác giả  Hà Việt Hoàng, năm 2007. Luận văn hệ thống cơ sở lý 
luận, phân tích đánh giá thực trạng quản lý NSNN cấp huyện ở tỉnh 
Thái Nguyên, đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý 
NSNN ở cấp huyện. 

* Luận văn thạc sỹ ‘‘ Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản (XDCB) tại KBNN Liên Chiểu, Đà Nẵng’’, của Hoàng 
Thị Lan Phương, Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Đà Nẵng, 
năm 2010.Luận văn phân tích đánh giá thực trạng công tác kiểm soát 
chi vốn đầu tư XDCB tại KBNN Liên Chiểu, nêu ra các giải pháp, 
kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát vốn đầu tư 
XDCB và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong chi đầu tư. 

* Luận văn thạc sỹ “Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu 
tư xây dựng cơ bản huyện Núi Thành” của tác giả Nguyễn Ngọc 
Kiểm,  năm 2011. 

Tác giả đã khái quát và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ 
bản về quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản và các nhân tố 
ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ ra 
được quy trình quản lý, đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN cho 
đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Núi Thành giai đoạn 2005-2010, 
chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân dân đến hạn 
chế, từ đó đưa ra 8 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi 
NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ  

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
KẾT CẤU HẠ TẦNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

1.1. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
1.1.1. Một số nội dung cở bản chi NSNN 
1.1.2. Chu trình NSNN 

1.2. QUẢN LÝ CHI NSNN CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT 
CẤU HẠ TẦNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

1.2.1. Những vân đề cơ bản về quản lý chi NSNN  
a. Khái niệm quản lý chi NSNN 
Quản lý chi NSNN là hoạt động của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền sử dụng các phương pháp và công cụ chuyên ngành để 
tác động đến quá trình chi NSNN nhằm đảm bảo các khoản chi 
NSNN được thực hiện theo đúng chế độ chính sách do Nhà nước quy 
định, phục vụ tốt nhất việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 
Nhà nước trong từng thời kỳ. 

b. Đặc điểm quản lý chi NSNN: Quản lý chi NSNN được 
thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trên cơ sở Luật 
định; vừa mang tính chất chính trị, vừa mang tính quản trị tài chính 
công; các tiêu chí đánh giá hiệu quả khó được lượng hóa; là một hoạt 
động nhạy cảm, phức tạp và đối mặt thường xuyên với xung đột lợi 
ích, với nguy cơ tham ô, tham nhũng.  

c. Yêu cầu quản lý chi NSNN 
d. Nguyên tắc quản lý chi NSNN 
e. Công cụ quản lý chi NSNN. 
f. Các tiêu chí đánh giá quản lý chi NSNN 
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1.2.2. Nội dung quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng KCHT 
a. Quản lý dự toán chi NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng 
 Lập, bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm: Đối với 

cấp huyện thì phòng Tài chính -  Kế hoạch chủ trì phối hợp với các 
cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho UBND cấp huyện lập 
và phân bổ vốn đầu tư cho các dự án do huyện quản lý.  

Thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư XDCB hàng 
năm: Phòng Tài chính kế hoạch huyện thông báo kế hoạch thanh 
toán vốn đầu tư cho KBNN huyện để làm căn cứ thanh toán vốn cho 
các dự án đồng thời gửi cho các ngành để theo dõi quản lý. Chủ đầu 
tư phải gửi cho cơ quan tài chính các tài liệu cơ sở của dự án để làm 
cơ sở cho việc thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư cho từng dự 
án. 

b. Quản lý cấp phát ngân sách đầu tư xây dựng 
Cấp phát thanh toán vốn đầu tư được thực hiện trên cở sở nội 

dung, phương thức hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực hiện, gồm 
3 phương thức: cấp phát thanh toán trọn gói, cấp phát thanh toán theo 
đơn giá cố định, cấp phát thanh toán vốn theo giá điều chỉnh. 

Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng: cấp phát vốn đúng đối tượng; thực hiện nghiêm chỉnh trình tự 
đầu tư và xây dựng, có đủ các tài liệu thiết kế và dự toán được duyệt; 
đảm bảo đúng mục đích và đúng kế hoạch; theo mức độ khối lượng 
thực tế hoàn thành kế hoạch và chỉ trong phạm vi giá dự toán được 
duyệt; giám đốc bằng tiền. 

c. Quản lý quyết toán chi ngân sách các công trình 
c1. Quyết toán thực hiện vốn đầu tư hàng năm 
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Kết thúc năm kế hoạch, chủ đầu tư phải báo cáo thực hiện vốn 
đầu tư trong năm của từng dự án gửi đến cấp quyết định đầu tư, Kho bạc 
Nhà nước, cơ quan tài chính đồng cấp (đối với dự án địa phương quản lý). 

c2. Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 
Khi hạng mục công trình, tiểu dự án, dự án thành phần và dự 

án đầu tư hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết 
toán vốn đầu tư gửi cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán, cơ 
quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có), KBNN. 

Vốn đầu tư được quyết toán giới hạn trong tổng mức đầu tư 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh (nếu có) và là 
toàn bộ chi phí hợp phát đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa 
dự án vào khai thác sử dụng. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng  
Nhân tố bên trong: năng lực của người lãnh đạo, năng lực 

chuyên môn của cán bộ, tổ chức bộ máy và việc vận dụng quy trình 
nghiệp vụ quản lý vào thực tiễn của địa phương, ứng dụng công nghệ tin 
học vào quản lý chi đầu tư xây dựng KCHT. 

Nhân tố bên ngoài:  nguồn NSNN cấp cho đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng; các quy định của pháp luật là nhân tố có ảnh hưởng; 
sự phân định trách nhiệm và quyền hạn được tôn trọng và thể chế hóa 
về Luật; môi trường kinh tế, xã hội tự nhiên 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương 1 luận văn đã hệ thống hóa lý luận về quản lý 

chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa 
phương để làm cơ sở nghiên cứu tiếp những nội dung liên quan đến 
đề tài “Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum”. Trong chương này, 
luận văn đã cụ thể hóa những vấn đề cơ bản về chi ngân sách nhà 
nước, nêu lên được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ chi và phân cấp 
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương; đồng thời làm sáng 
tỏ chu trình NSNN; đặc điểm, nội dung và các yếu tố tác động đến 
chi NSNN nước. Từ đó, chương 1 đã làm rõ mục tiêu của quản lý chi 
NSNN là đảm bảo việc sử dụng NSNN tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp 
với yêu cầu của thực tế, đúng chính sách, chế độ của nhà nước, tạo 
tiền đề vật chất để nhà nước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ 
của mình trong từng thời kỳ nhất định. Để đạt những mục tiêu trên 
quản lý chi NSNN phải thực hiện đồng bộ và hệ thống tất cả các hoạt 
động của các khâu: lập, phân bổ ngân sách, chấp hành ngân sách, 
quyết toán ngân sách và công tác thẩm định kiểm tra... Đây chính là 
nội dung xuyên suốt của luận văn, là cơ sở để phân tích thực trạng ở 
chương hài và đề xuất những giải pháp tăng cường công tác quản lý 
chi NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại huyện Tu Mơ 
Rông. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI HUYỆN 
TU MỞ RỘNG TỈNH KON TUM  

GIAI ĐOẠN 2009-2013 
 

2.1. THỰC TRANG VỀ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG GIAI ĐOẠN 2009-
2013 

2.1.1. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội  
2.1.2. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Tu 

Mơ Rông   
2.1.3. Mối liên hệ giữa sự phát triển kết cấu hạ tầng với 

sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 
Việc phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới đồng bộ là 

mục tiêu quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 
huyện Tu Mơ Rông. 

Tạo điều kiện phát triển các vùng kinh tế, thu hút đầu tư, 
phát triển ngành công nghiệp xây dựng. 

Nâng cao năng suất ngành nông -  lâm nghiệp, chuyển từ du 
canh dư cư sang định canh định cư. 

Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo, xóa mù chữ, chất lượng y tế, giáo dục, truyền thông, môi 
trường sống. 
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2.2 THỰC TRẠNG CHI NSNN CHO ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ 
TẦNG TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG TỈNH KON TUM TỪ 
NĂM 2009-2013 

2.2.1. Nguồn hình thành ngân sách đầu tư xây dựng 
KCHT 

Nguồn hình thành chủ yếu từ ngân sách tập trung (chiếm 
41,37%) và chương trình mục tiêu quốc gia (chiếm 31,17%). Các 
chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 135, nông thôn 
mới 30A, dự án nước sạch môi trường,... mỗi chương trình dự án đều 
thành lập các ban chỉ đạo quản lý cấp huyện do UBND huyện làm 
trưởng ban. 

2.2.2. Chi ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng  
Thực hiện đầu tư xây dựng 634 công trình kết cấu hạ tầng 

với tổng mức dự toán đầu tư là 477,632 tỷ đồng, đã quyết toán vốn 
252,879 tỷ đồng. 

Hoàn thành bàn giao 475 công trình với tổng mức đầu tư 
157,65 tỷ đồng, phê duyệt quyết toán 165 dự án hoàn thành với tổng 
số vốn 70,56 tỷ đồng. 

Vốn đầu tư xây dựng công trình đường và thủy lợi chiếm 
61,19% tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu tầng nhằm ưu tiên phát 
triển giao thông vận tải và phục vụ sản xuất nông - lâm  nghiệp. 
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CHO 
ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG 
TỈNH KON TUM TỪ NĂM 2009-2013 

2.3.1. Bộ máy quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng tại huyện Tu Mơ Rông  
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2.3.2. Quy trình quản lý quản lý chi NSNN cho đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng tại huyện Tu Mơ Rông  

2.3.3. Tình hình quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng tại huyện Tu Mơ Rông  

a. Công tác quản lý dự toán 
Việc phân bổ vốn cho các Chủ đầu từ còn chậm. 
Kế hoạch vốn điều chỉnh trong năm, chênh lệch giữa giá trị 

dự toán và hiệu quả đầu tư cao. 
Thận trọng trong công tác xác định chủ chương đầu tư nên 

đa số các công trình đầu tư phù hợp, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy 
nhiên, còn một số công trình được quyết định đầu tư không phù hợp, 
dàn trãi, nội dung đầu tư không đồng bộ. 

b. Công tác quản lý cấp phát thanh toán ngân sách 
Công tác kiểm soát thanh toán vốn ngày được chú trọng 

giảm thất thoát lãng phí ngân sách: giá trị khối lượng hoàn thành 
được thanh toán thấp hơn giá trị thanh toán từ 3% đến 8%. 

Vốn thanh toán vốn trong giai đoạn này không đều và thấp 
qua các năm (trung bình 55,793% so với kế hoạch vốn). 

Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư thường chậm trễ nên 
vốn ứ động tại cơ quan cấp phát thanh toán. 

c. Công tác quản lý quyết toán vốn đầu tư 
c1. Quyết toán thực hiện vốn đầu tư hàng năm 
Kế toán xã có 7/11 là người dân tộc thiểu số nên việc sử 

dụng phần mềm kế toán không thành thạo vì vậy công tác quyết toán 
ngân sách hàng năm gặp không ít khó khăn, báo cáo quyết toán phải 
chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo theo đúng yêu cầu về nội dung, thời 
gian, chất lượng quyết toán.  
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c2. Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 
Công tác thẩm tra phê duyệt các dự án hoàn thành chậm, đạt 

44,9% so với các công trình đã bàn giao. 
Qua quyết toán đã giảm chi 722 triệu đồng giúp cho việc 

quản lý vốn đầu tư xây dựng KCHT đi vào nề nếp, hạn chế thất thoát 
lãng phí NSNN. 

Bên cạnh đó chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt báo 
cáo quyết toán chưa cao, đôi khi còn mang tính hình thức, chưa kiên 
quyết xử lý xuất toán đối với các khoản chi chưa đúng quy định mà 
chỉ rút kinh nghiệm.  

c3. Công tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng và thanh 
tra, kiểm tra ngân sách 

Đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia do huyện 
quản lý, UBND huyện thành lập các Ban chỉ đạo điều hành, giám sát các 
dự án, ngoài ra thường có các đoàn kiểm tra, kiểm toán từ tỉnh và Trung 
ương liên quan đến lĩnh vực chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.  

Bên cạnh những công trình đạt chất lượng, cũng còn không 
ít công trình có chất lượng kém, không đáp ứng được yêu cầu sử 
dụng, không tiến hành bảo trì hoặc bảo trì không đúng định kỳ làm 
giảm tuổi thọ công trình. 
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CHO ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN 
HUYỆN TU MƠ RÔNG TỈNH KON TUM  

2.4.1. Kết quả đạt được 
Quản lý chi đầu tư xây dựng KCHT tuân thủ quy định của 

nhà nước về quản lý, xây dựng, về cấp phát thanh toán vốn và quyết 
toán vốn đầu tư. 
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Cơ cấu chi đầu xây dựng KCHT được bám sát mục tiêu 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra điều kiện phát triển KT - XH của 
địa phương.  

Các công trình kết cấu hạ tầng phải di dời dân, công tác đền 
bù giải tỏa san ủi mặt bằng, tái định cư được người dân ủng hộ. 

Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống 
KBNN huyện thực hiện tốt ở khâu kiểm soát sự đầy đủ của hồ sơ, 
thủ tục. 

Công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành mặc dù còn chậm 
nhưng vẫn khả quan hơn những năm trước 2005-2008, đã phát hiện 
sai xót nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chống thất thoát ngân sách 
nhà nước. 

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 
a. Hạn chế 
a1. Cơ chế quản lý chi NSNN 
Chưa chú ý đến tính khả thi của dự án đầu tư, quá trình quản 

lý, lập và thẩm định còn xem nhẹ gây khó khăn trong công tác quản 
lý, cấp phát vốn; 

Kế hoạch vốn hàng năm được xây dựng còn dàn trải, phân 
tán, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương. Việc ghi vốn kế 
hoạch còn nhiều bất cập. Đa số các công trình sau đầu tư nhưng chưa 
thẩm định được hiệu quả của việc đầu tư, dẫn đến việc gây lãng phí 
trong việc đầu tư xây. 
 Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán cũng 
còn nhiều sai sót dẫn đến nhiều sai sót về khối lượng, đơn giá, định 
mức kinh tế kỹ thuật…  
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 Việc quản lý và kiểm soát chi đầu tư của hai ngành Tài 
chính và Kho bạc còn hạn chế, chưa làm tốt quá trình kiểm soát 
trước, trong và sau khi đầu tư, việc kiểm soát chủ yếu dựa trên các 
hồ sơ được chủ đầu tư lập. 

a2. Về ý thức trách nhiệm  
Chủ đầu tư không trung thực trong báo cáo, còn hiện tượng 

khai khống, khi cơ quan thẩm tra phát hiện chưa có cơ chế xử lý phạt 
cụ thể. 

Công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành chậm. 
Nhiều công trình hoàn thành nhưng Nhà thầu không thanh 

toán do chờ  xin điều chỉnh dự toán, điều chỉnh mức giá. 
a3. Tổ chức hoạt động quản lý  
Tổ chức hoạt động quản lý chi của KBNN huyện còn nhiều 

hạn chế, trình độ chuyên môn của một số cán bộ không đáp ứng công 
việc được giao. 

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án không chuyên nghiệp, còn 
lúng túng trong thủ tục đầu tư và xây dựng. 

Phương thức lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp, nhất là quy 
định việc lựa chọn đơn vị trúng thầu chủ yếu căn cứ vào giá dự thầu 
thấp nhất mà chưa coi trọng chất lượng công trình xây dựng. 

Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế năng lực còn hạn chế, thiếu 
hệ thống quản lý chất lượng nội bộ. 

b. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 
Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thường 

xuyên thay đổi, các văn bản hướng dẫn thiếu chặt chẽ, có nhiều điểm 
không phù hợp với tình hình thực tế; chưa có chế tài đủ mạnh để xử 
lý các vấn đề sai phạm. 
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Sự phân định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia 
công tác quản lý chưa rõ ràng, chưa nắm rõ phạm vi quyền hạn, trách 
nhiệm pháp lý trong thực thi công việc. 

KBNN huyện với chức năng quản lý chi, tổ chức công tác kế 
toán, báo cáo chính xác số liệu thu chi ngân sách hàng ngày nhưng 
không có chức năng quyết toán NSNN trên địa bàn, không có chức 
năng quản lý thực tế sau khi chi NSNN tới các đơn vị sử dụng ngân 
sách. 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ kế 
toán là cấp xã và chủ đầu tư thấp, nhưng công tác đào tạo bồi dưỡng 
không được chú trọng, mức hưởng thu nhập chưa thỏa đáng với trách 
nhiệm. 

Công tác triểm tra đôn đốc và hướng dẫn của bộ phận quản 
lý chi đầu tư xây dựng chưa kịp thời. 

Công tác quy hoạch và kế hoạch dài hạn còn hạn chế, quy 
hoạch chung chưa khớp nối với tất cả các quy hoạch chi tiết. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Trên cơ sở lý luận nền tảng ở chương 1, chương 2 phân tích 

thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2013. 
Cụ thể đi sâu phân tích những nội dung sau: 

Nguồn ngân sách cho chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từ 
nội lực ngân sách quận còn hạn chủ yếu từ những dự án, chương 
trình mục tiêu quốc gia như chương trình nông thôn mới (30a), 
chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án nước sạch môi trường... Mỗi 
chương trình dự án đều thành lập các ban chỉ đạo nhằm quản lý, điều 
hành, giám sát chi. 

Những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý 
thể hiện rõ  qua cơ chế quản lý, ý thức trách nhiệm, tổ chức hoạt 
động của các đơn vị, cá nhân tham gia quá trình quản lý từ khâu dự 
toán, chấp hành dự toán và quyết toán công trình hoàn thành. Những 
nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên do cơ chế phân cấp quản lý điều 
hành chưa phù hợp với thực tiễn, năng lực chuyên môn của đội ngũ 
cán bộ và các chủ đầu tư còn hạn chế... 

Từ phân tích mặt đạt được, hạn chế trong công tác quản lý 
chi NSNN cho đầu tư kết cấu hạ tầng ở Huyện trong thời gian qua, 
làm cơ sở đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường 
công tác quản lý trong thời gian đến. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ KẾT CẤU 

HẠ TẦNG TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG TỈNH KON TUM 
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI HUYỆN TU MƠ RÔNG TỈNH KON TUM 

3.1.1. Quan điểm phát triển 
3.1.2. Mục tiêu phát triển 
3.1.3. Định hướng quản lý chi NSNN huyện Tu Mơ Rông 

đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020 
3.1.3. Định hướng quản lý chi NSNN huyện Tu Mơ Rông 

đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020 
Quản lý NSNN phải gắn liền với mục tiêu định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. NSNN được sử dụng như là 
công cụ để kiểm soát và thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện.  

Đảm bảo bao quát về phạm vi đối tượng và mức độ quản lý 
các khoản thu, chi NSNN trên địa bàn 

Tổ chức khai thác huy động một cách bền vững mọi khoản 
thu vào NSNN, tăng cường các biện pháp chống thất thu, chú trọng 
các nguồn thu khó.  

Trong quản lý NSNN phải  phân định rõ thầm quyền trách 
nhiệm giữa các cơ quan trong việc quản lý NSNN từ khâu lập dự 
toán đến khâu chấp hành và quyết toán NSNN.  

Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành thu, chi ngân sách, bảo 
đảm cân đối thu chi giữa các cấp ngân sách, tăng tích luỹ cho đầu tư 
phát triển.  
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Quản lý chi NSNN chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng 
phí.  

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão lũ; hoàn trả các 
khoản vốn NSNN chưa giải ngân; xử lý vốn ứng trước cho các dự án. 
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI NSNN CHO 
ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG 
TỈNH KON TUM 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch vốn, 
quản lý định mức, đơn giá 

Phải tuân thủ chặt chẽ những quy định của nhà nước về quản 
lý đầu tư và xây dựng.  

Cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với công tác lập kế 
hoạch vốn phải đúng với khả năng thực hiện đầu tư. 

Thực hiện nghiêm túc Luật đấu thầu theo quy định, nâng 
cao chất lượng công tác xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả 
đấu thầu. 

Củng cố tăng cường kỷ luật đối với công tác thẩm định, phê 
duyệt tổng mức đầu tư dự án, tính giá dự toán, dự toán công trình. 

Cần cụ thể hóa dự toán NSNN được duyệt có chia ra từng 
quý, tháng cho quá trình thực hiện phải dựa trên những căn cứ, cơ sở 
khoa học, đảm hình thực tế. 

Xác định chủ trương đầu tư phải được tính toán nhiều khía 
cạnh: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, môi trường, ... 

Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng. 
3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng qua KBNN huyện 
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Tăng cường áp dụng quản lý, kiểm soát cam kết chi theo quy 
định tại Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài 
chính. 

Nâng cao năng lực của Chủ đầu tư trong việc lập các hồ sơ 
thủ tục thanh toán tại KBNN huyện.  

Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ 
thanh toán. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc 
thực hiện và thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch. 

3.2.3. Giải pháp tăng cường công tác quyết toán vốn dự 
án hoàn thành 

Kiên quyết đưa ra khỏi giá trị quyết toán những khoản chi 
sai. 

Phối hợp đồng bộ các khâu trong quá trình chi NSNN cho 
đầu tư xây dựng KCHT từ việc lập, phân bổ, giao kế hoạch vốn đến 
công tác kiểm soát, thanh toán, thẩm tra quyết toán, chỉ đạo Chủ đầu 
tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán đúng thời gian quy định. Đối với 
những công trình tồn đọng nhiều năm trước huyện cần có kế hoạch 
tập trung thời gian và lực lượng thẩm định phê duyệt quyết toán dứt 
điểm.  

3.2.4. Tổ chức tốt công tác nghiệm thu và quản lý chất 
lượng công trình 

Phân giao trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cho các đơn vị 
chức năng ở các cấp, phải có chế tài đủ mạnh, mang tính răn đe, 
phòng ngừa cao và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. 

Thu thập, cập nhật thông tin thường xuyên về các dự án đầu tư 
xây dựng. 
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Đại diện của cơ quan tài chính, kho bạc, cơ quan quản lý nhà 
nước về chuyên môn dự án là thành viên cùng Hội đồng nghiệm thu 
công trình. 

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư. 
Thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng. 
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ 

quan quản lý Nhà nước ở địa phương  
Xác định rõ chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các 

cơ quan. Hàng năm lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột 
xuất. 

Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan 
dân cử, đại diện cho nhân dân thực hiện giám sát, xét duyệt và quyết 
định ngân sách về chi xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương. 

3.2.6. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý  
Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài chính, KBNN 

và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

và sự điều hành của UBND huyện. 
Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tăng cường thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 
NSNN. 

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
NSNN, cụ thể trong từng lĩnh vực thu và chi ngân sách.  

Phân công, phân cấp rõ ràng giữa các bộ phận trong dây 
chuyền quản lý.  
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Sắp xếp lại bộ máy nhân sự ban quản lý dự án huyện đảm 
bảo tính chuyên nghiệp, hạn chế giao chủ đầu tư cho các ban quản lý 
kiêm nhiệm. 

3.2.7 Nâng cao nâng lực nguồn nhân lực 
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ công chức 

làm công tác quản lý, điều hành ngân sách.  
Đa phương hóa, đa dạng hóa trong phương thức đào tạo cán 

bộ quản lý và thực hiện dự án. 
Tuyển dụng cán bộ qua thi tuyển, kiểm tra chặt chẽ; đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tiêu chí chức danh;  
3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Trung ương và ngành 
Thứ nhất cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Luật 

NSNN cho phù hợp với tình hình mới ở nước ta hiện nay. 
Thứ hai, cơ chế chính sách cần có tính ổn định thống nhất, 

các Thông tư hướng dẫn rõ ràng cụ thể xác với tình hình thực tiễn tại 
địa phương. 

Thứ ba, đề nghị Chính phủ cho phép địa phương linh hoạt 
trong việc điều chỉnh đơn giá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Thứ tư, việc phân cấp chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản nói 
chung và xây dựng kết cấu hạ tầng nói riêng phải đồng bộ đảm bảo quá 
trình quản lý chi NSNN trên địa bàn huyện thuận tiện hiệu quả. 

Thứ năm, lượng hóa bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý chi 
NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản, chấm điểm đối với từng chương 
trình, dự án để xem xét tính hiệu quả và việc chi tiêu kinh phí NSNN 
cho các hoạt động. 
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3.3.2. Kiến nghị đối với tỉnh Kon Tum 
 Cải tiến quy trình kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, minh bạch và thống nhất. 
Phân định rõ nhiệm vụ chi giữa các cấp, trên cơ sở định mức 

phân bổ được giao.  
Giao kế hoạch vốn cho huyện sớm; có sự phối hợp đồng bộ 

giữa các ngành và huyện cũng như các chương trình mục tiêu phát 
triển kinh tế xã hội. 

Các văn bản hướng dẫn các chính sách cụ thể rõ ràng, phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Tăng biên chế trong các khâu của quá trình quản lý chi NSNN.  ̀
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Phân tích thực trạng quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông và rút ra những thành công và 
hạn chế đã tạo ra những căn cư cứ xác thực cho việc đưa ra những 
giải pháp và kiến nghị phù hợp với quan điểm, mục tiêu, phướng 
hướng nhằm tăng cường công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rông trong thời gian đến. 
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KẾT LUẬN 
Luận văn đã khái quát tương đối đầy đủ về cơ sở lý luận, thực 

trạng quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng KCHT huyện Tu Mơ 
Rông, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý 
chi NSNN cho đầu tư xây dựng KCHT trên địa bàn huyện trong thời 
gian đến. Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư xây 
dựng KCHT trên địa bàn huyện đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải 
giải quyết kịp thời. Qua phân tích các mặt mạnh, hạn chế và nguyên 
nhân, từ đó đề ra các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, nâng 
cao hiệu quả quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng KCHT trên địa 
bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH ở địa phương.  

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những 
hạn chế, kính mong các thầy, cô trong Hội đồng chỉ dẫn, các bạn 
đồng nghiệp góp ý để luận văn này tiếp tục hoàn thiện, có giá trị áp 
dụng vào việc quản lý công tác thu, chi ngân sách ở địa phương./. 


