
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

PHẠM THỊ HẠNH 

  

 

 

 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHI NGÂN 

SÁCH THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng  

Mã số: 60.34.02.01 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ 

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

 

 

Đà Nẵng – Năm 2016 



Công trình đƣợc hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng 

 

 

 

Phản biện 1: TS. Hồ Hữu Tiến 

Phản biện 2: TS. Tống Thiện Phước 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng họp tại Đại học Đà Nẵng 

vào ngày 27 tháng 08 năm 2016 

 

 

 
 

 

Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống  ho bạc Nhà nước    NN  n i chung và   NN 

Đà Nẵng n i ri ng hiện na  đang giữ vai tr   à c  quan ki m so t chi 

thường  u  n. Thời gian qua,   NN Đà Nẵng đã th c hiện tốt vai 

tr  c a m nh, tiết kiệm cho NSNN nhi u t  đồng t  việc ph t hiện và 

t  chối thanh to n những khoản chi thường  u  n kh ng đ ng chế 

độ. Nhưng do s  đa dạng c a c c khoản chi và s  tha  đ i  i n tục 

c a c  chế ki m so t cũng như  p   c cải c ch hành chính c a ngành 

 ho bạc, n n trong c ng t c ki m so t chi thường  u  n đã bộc  ộ 

những tồn tại   nhi u khâu  àm hạn chế hiệu quả quản    c a c c c  

quan ch c năng và t c động ti u c c đến hiệu quả s  dụng qu  

NSNN c a thành phố Đà Nẵng.  uất ph t t    u c u th c tế tr n, đ  

tài “                                                         

                                      ” được nghi n c u 

nh m g p ph n đ p  ng   u c u đ  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Tr n c  s  những vấn đ  lý luận v  công tác ki m so t chi 

thường  u  n qua hệ thống KBNN, phân tích th c trạng công tác 

 SC thường  u  n qua   NN TP Đà nẵng, làm rõ những mặt tích 

c c, hạn chế ch  yếu và   c định nguyên nhân gây ra hạn chế đ , t  

đ  đưa ra những giải pháp nh m hoàn thiện công tác ki m so t chi 

thường  u  n qua   NN. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

       ợng nghiên cứu: Những vấn đ  lý luận và th c tiễn 

công tác ki m so t chi thường  u  n ngân s ch Nhà nước qua Kho 

bạc Nhà nước TP Đà Nẵng. 

Ph m vi nghiên cứu củ  đề tài: 

- V  nội dung: bao gồm các vấn đ   i n quan đến công tác 

ki m soát chi thường  u  n qua   NN  
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- V  không gian: Tại c  quan  ho bạc Nhà nước Đà Nẵng 

- V  thời gian: khoảng thời gian phân tích là t  năm 2013 đến 2015. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Đ  tài nghiên c u d a tr n phư ng ph p  uận c a Ch  nghĩa 

duy vật biện ch ng và duy vật lịch s , kết hợp với phư ng ph p su  

luận logic ph  biến; c c phư ng ph p t ng hợp, phân tích và thống 

kê so sánh.  

5. Kết cấu luận văn 

Ngoài ph n m  đ u và kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 

chư ng 

Chư ng I: C  s  lý luận v  ki m so t chi thường xuyên và 

phân tích ki m so t chi thường xuyên qua hệ thống KBNN 

Chư ng II: Phân tích hoạt động ki m so t chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN TP Đà Nẵng  

Chư ng III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động ki m soát chi 

thường  u  n NSNN qua   NN TP Đà Nẵng . 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 

Đ  tài ki m so t chi thường  u  n qua   NN  à đ  tài 

không mới nhưng được nhi u s  quan tâm và được nhi u tác giả 

nghiên c u   nhi u g c độ khác nhau  

Các tác giả đã đưa ra nhi u những vấn đ  quan trọng liên quan 

đến công tác ki m soát chi NSNN. Đ nh gi  kết quả đạt được, nêu ra 

những hạn chế, t  đ  t m ra những giải pháp, đ  xuất những kiến nghị 

đ  hoàn thiện công tác ki m so t chi thường xuyên NSNN qua KBNN. 

Tuy có một số kết quả nghiên c u mà luận văn c  th  tiếp thu, kế th a 

nhưng do c ch tiếp cận đ  tài khác với cách tiếp cận c a các luận văn 

tr n n n đ i hỏi luận văn phải có những phát tri n mới 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KSC THƢỜNG XUYÊN VÀ PHÂN 

TÍCH KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA HỆ THỐNG 

KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƢỚC 

1.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nƣớc 

 Luật Ngân s ch Nhà nước  83/2015/QH13  được thông qua 

tại kỳ họp th  9 Quốc hội kh a 13, ngà  25 th ng 06 năm 2015 định 

nghĩa “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà 

nước được dự toán và thực hiện trong một khoản thời gian nhất định 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực 

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

1.1.2. Khái niệm về chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà 

nƣớc. 

Chi thường xuyên NSNN là nhiệm vụ chi c a ngân sách nhà 

nước nh m bảo đảm hoạt động c a bộ m   nhà nước, t  ch c chính 

trị, t  ch c chính trị - xã hôi, hỗ trợ hoạt động c a các t  ch c khác 

và th c hiện các nhiệm vụ thường xuyên c a Nhà nước v  phát tri n 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

1.1.3. Đặc điểm chi thƣờng xuyên của Ngân sách Nhà 

nƣớc. 

- Các khoản chi thường xuyên mang tính  n định khá rõ nét. 

- Các khoản chi thường xuyên c a NSNN mang tính chất tiêu 

dùng xã hội. 

- Phạm vi m c độ chi thường xuyên c a NSNN gắn chặt với 

c  cấu t  ch c c a bộ m   Nhà nước và s  l a chọn c a Nhà nước 

trong việc cung  ng các hàng hóa công cộng. 
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1.1.4. Vai trò của chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc. 

- Chi thường xuyên giúp cho bộ m   nhà nước duy trì hoạt 

động b nh thường đ  th c hiện tốt ch c năng QLNN, đảm bảo an 

sinh xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, đảm bảo s  toàn vẹn 

lãnh th  quốc gia. 

- Chi thường  u  n c n c    nghĩa rất quan trọng trong việc 

phân phối và s  dụng có hiệu quả nguồn l c tài chính c a đất nước, 

tạo đi u kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích  ũ  và ti u dùng. 

- Chi thường xuyên hiệu quả và tiết kiệm sẽ tăng tích  ũ  vốn 

NSNN đ  chi cho đ u tư ph t tri n, h c đẩy kinh tế phát tri n, nâng 

cao ni m tin c a nhân dân vào vai trò quản    đi u hành c a nhà 

nước. 

1.1.5. Phạm vi của chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước. 

  t theo  ĩnh v c chi, chi thường  u  n bao gồm: 

- Chi cho c c đ n vị s  nghiệp; 

- Chi cho c c hoạt động quản    nhà nước (chi quản    hành 

chính ; 

- Chi cho hoạt động an ninh, quốc ph ng và trật t  an toàn  ã hội. 

1.1.6. Các nguyên tắc quản lý chi thƣờng xuyên NSNN 

a. Nguyên tắc quản lý theo dự toán 

b. Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

1.1.7. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị 

trong việc quản lý các khoản chi thƣờng xuyên NSNN. 

a. Cơ                     ấp 

b. Cơ             c ở Tr     ơ   v  đị     ơ   

c.  ơ  vị sử dung NSNN 

d. Kho b c N      c 
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1.2. KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

1.2.1. Khái niệm về kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân 

sách Nhà nƣớc qua Kho bạc. 

Ki m so t chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước 

là việc Kho bạc Nhà nước th c hiện ki m tra, ki m soát việc tuân th  

c a các ch  th  chi thường  u  n NSNN đối với c c c  chế, chính 

sách, quy trình, th  tục, đi u kiện đ  có th  th c hiện chi thường 

 u  n NSNN, trong đ  th  hiện rõ là s  tuân th  nội dung chi trong 

d  to n được duyệt hàng năm, m c ti n chi luôn n m trong khuôn 

kh  d  to n được duyệt, c c định m c, tiêu chuẩn chi  u n đảm bảo 

đ p  ng qu  định hiện hành c a Nhà nước theo những nguyên tắc, 

hình th c và phư ng ph p quản lý tài chính. 

1.2.2. Đặc điểm về kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách 

Nhà nƣớc qua Kho bạc. 

Với khái niệm trên thì ki m so t chi thường xuyên NSNN qua 

  NN  được qui định th c hiện theo nguyên tắc ki m soát tuân thủ 

( tuân th  nguyên tắc quản lý tài chính, tuân th  chế độ, tuân th  

chính sách, tuân th  tiêu chuẩn, định m c c a c  quan Nhà nước có 

thẩm quy n, tuân th  chế độ kế to n  …  và ki m soát chuẩn theo qui 

định ph p    Nhà nước được bi u hiện qua hình th c chuẩn bi u mẫu 

ch ng t  chi NSNN và c c qui định mã ho  như : mã đ n vị s  dụng 

NSNN, mã hệ thống mục lục NSNN… 

1.2.3. Sự cần thiết phải kiểm soát chi thƣờng xuyên 

NSNN. 

- Do yêu c u c a công cuộc đ i mới  

- Do hạn chế t  chính bản thân c  chế quản lý chi NSNN 

- Do ý th c c a c c đ n vị s  dụng NSNN 
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- Do tính đặc thù c a các khoản chi NSNN  

1.2.4. Yêu cầu đối với công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên 

NSNN qua Kho bạc. 

1.2.5. Nội dung công tác Kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua 

Kho bạc. 

Nội dung KSC NSNN c a KBNN bao gồm: 

 - Ki m tra, ki m soát tính hợp pháp, hợp lệ c a các ch ng t  

chi thường xuyên NSNN; 

- Ki m tra, ki m soát tính hợp pháp v  con dấu và chữ ký c a 

Th  trư ng và Kế to n  đ n vị s  dụng NSNN; 

- Ki m tra, ki m so t c c đi u kiện chi theo chế độ qu  định 

1.2.6. Nguyên tắc kiểm soát các khoản chi thƣờng xuyên 

NSNN qua Kho bạc. 

Khi ki m soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN 

phải th c hiện đ ng c c ngu  n tắc sau: 

- Tất cả các khoản chi NSNN phải được KBNN ki m tra, ki m 

soát trong quá trình cấp phát, thanh toán. Các khoản chi phải có 

trong d  to n NSNN được phân b , đ ng chế độ, tiêu chuẩn, định 

m c do cấp có thẩm quy n qu  định và đã được Th  trư ng đ n vị 

s  dụng NSNN hoặc người được u  quy n quyết định chi. 

- Mọi khoản chi NSNN được hạch toán b ng đồng Việt Nam 

theo ni n độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục NSNN. Các khoản 

chi NSNN b ng ngoại tệ, hiện vật, ngà  c ng  ao động được qu  đ i 

và hạch toán b ng đồng Việt Nam theo t  giá ngoại tệ, giá hiện vật, 

ngà  c ng  ao động do c  quan nhà nước có thẩm quy n qu  định. 

- Trong quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán chi NSNN 

các khoản chi sai phải thu hồi. Căn c  vào quyết định c a c  quan tài 
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chính hoặc quyết định c a c  quan nhà nước có thẩm quy n, KBNN 

th c hiện việc thu hồi cho NSNN. 

1.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KBNN. 

1.3.1. Mục tiêu phân tích. 

1.3.2. Nội dung và tiêu chí phân tích tình hình kiểm soát 

chi NSNN qua Kho bạc. 

Nội dung c  bản c a phân tích tình hình ki m soát chi 

thường xuyên NSNN qua Kho bạc bao gồm: 

a. Phân tích  ô   r  ng ki                ng xuyên NSNN 

của Kho b c.  

- M i trường bên trong bao gồm năng   c  ãnh đạo, quản lý; 

năng   c chuyên môn c a đội ngũ c n bộ; t  ch c bộ máy và quy 

trình nghiệp vụ, công nghệ quản lý c a KBNN.  

- M i trường bên ngoài bao gồm đi u kiện kinh tế - xã hội c a quốc 

gia, c  chế chính sách v  tài chính nói chung và quản    chi thường xuyên 

NSNN nói riêng. 

b.           về                     v ệ    ấ       dự      

                  S    ủ      đơ  vị  ử dụ             đã 

đ ợ   ấ   ó   ẩ     ề      ,      ồ  

- Phân tích tình hình ki m so t đ  phát hiện việc chi vượt d  

toán được cấp có thẩm quy n giao; 

- Phân tích tình hình ki m so t đ  phát hiện việc chi sai d  

to n được cấp có thẩm quy n giao; chi sai nguồn d  toán (dùng 

nguồn kinh phí này chi cho nội dung thuộc nguồn kinh phí khác); chi 

sai mục đích, đối tượng, nội dung so với d  to n được giao. 
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c. Phân tích về tình hình kiểm soát việc thực hiện các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức trong chi thường xuyên NSNN. Bao gồm: 

- Phân tích tình hình Ki m so t đ  phát hiện các hành vi chi ngân 

s ch nhà nước kh ng đ ng ti u chuẩn (không đ ng ti u chuẩn v  ch c 

danh, đối tượng s  dụng). 

-Phân tích tình hình Ki m so t đ  phát hiện chi vượt định 

m c chi  vượt v  số  ượng, vượt v  giá trị). 

- Phân tích tình hình Ki m so t đ  phát hiện các hành vi chi 

sai chế độ  chi kh ng đảm bảo đi u kiện, nguyên tắc c a chế độ chi). 

d.           về                     v ệ   ử dụ    ệ       

 ụ  lụ           . 

- Phân tích tình hình Ki m so t đ  phát hiện việc s  dụng hệ 

thống mục lục ngân sách mà ch  yếu là s  dụng mã nội dung kinh tế 

kh ng đ ng với tính chất kinh tế c a khoản chi.    

e.           về                     v ệ    ự    ệ          

đị   về   ủ  ụ  C    ế                    S    ủ  đơ  vị  ử 

dụ    S. 

- Phân tích tình hình Ki m so t đ  phát hiện các hành vi không 

làm th  tục ki m soát Cam kết chi thường  u  n NSNN đối với các 

khoản chi thuộc phạm vi phải th c hiện Cam kết chi theo qu  định. 

- Phân tích tình hình Ki m soát đ  phát hiện các hành vi có 

làm th  tục ki m soát Cam kết chi nhưng bị quá thời hạn phải g i hồ 

s  đến Kho bạc theo qu  định. 

1.3.3. Phƣơng pháp phân tích. 

Phư ng ph p phân tích ch  yếu được s  dụng đ  phân tích 

cá nội dung v  ki m so t chi thường  u  n NSNN  à phư ng ph p 

đ nh gi  với việc tính toán các chỉ ti u đ  đưa ra những kết quả đã 

đạt được cũng như đ  phát hiện ra các vấn đ  còn hạn chế, bất cập. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC TP ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN ĐÀ NẴNG. 

2.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy KBNN Đà Nẵng. 

 

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức KBNN Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát chi thƣờng 

xuyên NSNN của KBNN Đà Nẵng. 

2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KBNN TP ĐÀ NẴNG TRONG THỜI 

GIAN QUA 

Hiện nay, tại   NN Đà Nẵng có khoản t  156 đến 159  tăng 

giảm theo t ng năm  đ n vị s  dụng kinh phí chi thường xuyên 

NSNN có m  tài khoản d  toán giao dịch với   NN Đà Nẵng và 

chịu s  ki m tra, ki m soát c a   NN Đà Nẵng khi th c hiện chi 

tiêu NSNN t  d  toán. C c đ n vị s  dụng NSNN tại   NN Đà 

Nẵng được phân loại như sau: 
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Bảng 2.1. Số lƣợng đơn vị sử dụng NSNN 

Cấp ngân sách Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Trung ư ng 51 49 48 

TP 105 107 111 

Tổng 156 156 159 

  (Nguồn: Báo cáo của KBNN TP Đà Nẵng) 

2.2.1. Điều kiện cấp phát thanh toán các khoản chi 

thƣờng xuyên NSNN qua Kho bạc tại KBNN Đà Nẵng. 

KTV ki m so t và thanh to n cho đ n vị khi c  đ  c c đi u 

kiện theo qu  định tại Đi u 3, Chư ng I Th ng tư số 161/2012//TT-

BTC ngày 01/10/2012 c a Bộ Tài chính qu  định chế độ ki m soát, 

thanh toán các khoản chi ngân s ch nhà nước qua   NN và c c văn 

bản hướng dẫn thay thế, b  sung (nếu có), cụ th  như sau: 

a. Về dự toán ngân sách: 

b.  ú     ế độ, tiêu chuẩ , định mức chi ngân sách nhà 

     d   ơ             c có thẩm quyề      định.   

 .  ã đ ợc thủ  r ở   đơ  vị sử dụ                    c 

hoặ        đ ợc uỷ quyền quyế  định chi. 

d. Có đủ hồ  ơ,   ứng từ              e      định t i   ều 

7, C  ơ   II T ô         161/2012//TT-BTC ngày 01/10/2012 của 

Bộ Tài chính. 

2.2.2. Quy trình cấp phát các khoản chi thƣờng xuyên 

NSNN qua Kho bạc tại KBNN Đà Nẵng. 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp phát các khoản chi thƣờng xuyên 

NSNN qua KBNN Đà Nẵng 
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2.2.3. Những quy định pháp lý có liên quan đến công tác 

kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN. 

2.2.4. Phân tích môi trƣờng kiểm soát có ảnh hƣởng đến 

công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN của KBNN TP Đà 

Nẵng  

a. Mô   r          r   . 

Với t ng số h n 75 c ng ch c đang  àm việc tại c  quan 

  NN Đà Nẵng trong đ  c  27 cán bộ được bố trí làm công tác 

ki m so t chi thường xuyên NSNN tại phòng Kế to n Nhà nước. Đa 

số các cán bộ đang  àm c ng t c ki m so t chi thường xuyên NSNN 

đ u qua đào tạo chuyên môn t  cấp cao đẳng tr    n, đâ   à một 

trong những nhân tố góp ph n rất lớn trong những kết quả đạt được 

c a hoạt động nghiệp vụ kho bạc n i chung cũng nhưng c ng t c 

ki m so t chi thường xuyên NSNN nói riêng c a   NN Đà Nẵng. 

b. Mô   r              : 

M i trường bên ngoài ảnh hư ng đến ki m so t chi thường 

 u  n NSNN như: đi u kiện kinh tế - xã hội c a quốc gia, c  chế 

chính sách v  tài chính  

2.2.5. Phân tích về tình hình kiểm soát việc chấp hành dự 

toán chi thƣờng xuyên NSNN của các đơn vị sử dụng ngân sách 

đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao  
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Bảng 2.2.  Tình hình kiểm soát chấp hành dự toán 

Năm 

Cấp 

Ngân 

sách 

Số 

đơn 

vị 

Số đã sử 

dụng 

 (triệu 

đồng) 

 

Các trƣờng hợp chi 

vƣợt dự toán 

Các trƣờng hợp chi 

sai nguồn 

Số 

đơn 

vị vi  

phạm 

Số 

lƣợt 

vi 

phạ

m 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

đơn 

vị vi 

phạ

m 

Số 

lƣợt 

vi 

phạ

m 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

2013 

TW  51  776.447 0 0 0 2 2 33 

TP  105  941.068 0 0 0 4 4 65 

Tổng  1 5 6 1.717.515 0 0 0 6 6 98 

2014 

TW  49   670.026 0 0 0 1 1 20 

TP  107   1.088.168 5 5 52,6 2 2 46 

Tổng  156   1.758.194 5 5 52,6 3 3 66 

2015 

TW  48 837.299 0 0 0 0 0 0 

TP  111 1.247.139 0 0 0 1 1 33 

Tổng  159  2.084.438 0 0 0 1 1 33 

(Nguồn: Báo cáo của KBNN TP Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu 2.2 ta thấy t  năm 2013 đến 2015 tại Kho 

bạc Nhà nước Đà Nẵng qua công tác ki m so t chi thường xuyên 

NSNN đã ph t hiện 05 đ n vị chi vượt d  toán với 05  ượt vi phạm 

và t ng số ti n vi phạm là 52,6 triệu đồng, c c trường hợp vi phạm 

chi vượt d  toán chỉ phát sinh   năm ngân s ch 2014 và đối với các 

đ n vị ngân sách TP. Lý do là k  t  năm 2014 S  Tài Chính TP Đà 

Nẵng khi nhập d  to n chi thường xuyên phân b  đ u năm cho c c 

đ n vị thì không nhập đ  số ti n trên quyết định giao d  toán mà 

phân b  đ u ra cho c c th ng trong năm. V  vậy, một số đ n vị khi 
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g i ch ng t  thanh toán các khoản  ư ng và dịch vụ công cộng vào 

đ u tháng trong khi S  Tài chính chưa nhập d  to n cho đ n vị. Năm 

2015, S  Tài chính đã th c hiện nhập d  to n theo qu  n n c c đ n 

vị đã ch  động h n trong việc theo dõi d  to n n n đã kh ng c  

trường hợp vi phạm chi vượt d  toán. 

Qua bảng 2.2 ta thấy t  năm 2013 đến năm 2015 qua c ng 

tác ki m so t chi thường xuyên tại   NN Đà Nẵng đã ph t hiện 10 

đ n vị vi phạm chi sai nguồn, số  ượt vi phạm  à 10  ượt vi phạm, 

t ng số ti n vi phạm là 197 triệu đồng. Nguyên nhân ch  yếu c a các 

vi phạm  à do c c đ n vị lấy nguồn ngân sách này chi cho nguồn 

ngân s ch kh c khi chưa c  d  toán và khi lập ch ng t  thanh toán 

qua Kho bạc do sai sót ghi sai mã nguồn ngân sách. Số đ n vị vi 

phạm, số  ượt vi phạm cũng như số ti n vi phạm giảm qua c c năm 

cũng cho thấy các đ n vị s  dụng Ngân s ch đã c    th c h n trong 

việc s  dụng đ ng mục đích c c nguồn được Ngân s ch đảm bảo. 

2.2.6. Phân tích về tình hình kiểm soát việc thực hiện các 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong chi thƣờng xuyên NSNN. 

 

 



14 

Bảng 2.3.  Tình hình kiểm soát thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

 

Năm 

Số 

đơn 

vị 

Số dự toán 

đã sử dụng 

(tr đồng) 

Hành vi chi ngân sách nhà 

nƣớc không đúng tiêu chuẩn 

(không đúng tiêu chuẩn về 

chức danh, đối tƣợng sử 

dụng). 

Hành vi chi vƣợt định 

mức chi (vƣợt về số 

lƣợng, vƣợt về giá trị). 

Hành vi chi sai chế độ 

(chi không đảm bảo 

điều kiện, nguyên tắc 

của chế độ chi) 

Số đơn 

vị vi 

phạm 

Số lƣợt 

vi 

phạm 

Số tiền 

(Triệu 

đồng) 

 

Số 

đơn 

vị vi 

phạm 

Số 

lƣợt 

vi 

phạm 

Số 

tiền 

(Triệu 

đồng) 

Số 

đơn 

vị vi 

phạm 

Số 

lƣợt 

vi 

phạm 

Số tiền 

(Triệu 

đồng) 

2013  156  1.717.515 7 7 41 4 4 37 15 15 125 

2014  156  1.758.194 4 4 15 2 2 12 9 9 88 

2015  159  2.084.438 5 5 

22 

 1 1 

3 

 6 6 64 

Tổng 16 16 78 7 7 52 30 30 277 

 (Nguồn: Báo cáo của KBNN TP Đà Nẵng) 

1
4
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Qua bảng số liệu 2.3 ta thấy t  năm 2013 đến năm 2015, qua 

công tác ki m so t chi ngân s ch thường  u  n   NN Đà Nẵng đã 

phát hiện 16 đ n vị tư ng  ng 16  ượt thanh toán với t ng số ti n 78 

triệu đồng kh ng đ ng ti u chuẩn  kh ng đ ng ti u chuẩn v  ch c 

danh, đối tượng s  dụng .. Nguyên nhân là do c c đ n vị chưa nắm 

vững c c chế độ, ti u chuẩn định m c c a t ng khoản chi cũng như 

chưa cập nhật được văn bản mới.  u hướng vi phạm c c qu  định v  

chế độ, ti u chuẩn định m c c a đ n vị giảm qua c c năm phân tích 

T  năm 2013 đến năm 2015 đã ph t hiện đã phát hiện 7 đ n vị 

tư ng  ng 7  ượt thanh toán với t ng số ti n 52 triệu chi vượt định m c. 

Nguyên nhân là do c ng t c  ập qu  chế chi ti u nội bộ c a đ n vị chưa được 

tốt, một số khoản chi th c tế ph t sinh tại đ n vị cao h n qu  định Nhà nước. 

Cũng t  năm 2013 đến năm 2015 đã ph t hiện 30 đ n vị tư ng 

 ng 30  ượt thanh toán với t ng số ti n 277 triệu trường hợp vi phạm chi 

sai chế độ  chi kh ng đảm bảo đi u kiện, ngu  n tắc c a chế độ chi  ví 

dụ như: kh ng đ  hồ s  theo qu  định, sai c c  ếu tố tr n hợp đồng. 

2.2.7. Phân tích về tình hình kiểm soát việc sử dụng hệ 

thống mục lục ngân sách. 

Bảng 2.4. Tình tình kiểm soát mục lục ngân sách 

Năm 

Số 

đơn 

vị 

Số dự toán 

đã sử dụng 

(tr đồng) 

Sử dụng mã nội dung kinh tế 

không đúng với tính chất kinh tế 

của khoản chi 

Số đơn vị vi 

phạm 

Số lƣợt 

vi phạm 
Số tiền 

2013  156  1.717.515 22 31 225 

2014  156  1.758.194 18 26 188 

2015  159  2.084.438 15 23 165 

Tổng 55 80 578 

(Nguồn: Báo cáo của KBNN TP Đà Nẵng) 
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Qua bảng số  iệu 2.4 ta thấ  t  năm 2013 đến năm 2015 

thông qua công tác ki m so t chi NSNN thường xuyên,   NN Đà 

Nẵng đã ph t hiện và t  chối thanh to n 80  ượt thanh to n với 55 

đ n vị và t ng số ti n t  chối thanh to n  à 578 triệu đồng đối với 

c c đ n vị s  dụng c c mã nội dung kinh tế kh ng phù hợp với tính 

chất kinh tế c a nghiệp vụ ph t sinh. C c vi phạm nà  ph t sinh ch  

 ếu   mục 7000: Chi nghiệp vụ chu  n m n c a t ng ngành và c  

 u hướng giảm qua c c năm. Ngu  n nhân  à do việc   c định nội 

dung chi trên ch ng t  sao cho phù hợp với mã NDKT c a Mục lục 

NSNN theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 c a Bộ 

trư ng Bộ Tài chính v  ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà 

nước là một vấn đ  mà cán bộ làm công tác kế toán c a đ n vị s  

dụng Ngân s ch cũng như c n bộ kế toán làm công tác ki m soát chi 

thường xuyên NSNN còn gặp nhi u kh  khăn.  h ng c  hướng dẫn 

diễn giải cho t ng ti u mục chi ngân s ch đối với những nội dung chi 

mang tính chất chung chung. Một số ti u mục giống nhau v  nội 

dung chi, chưa c  qu  định cụ th  đ    c định thống nhất. 

2.2.8. Phân tích về tình hình kiểm soát việc thực hiện các 

quy định về thủ tục Cam kết chi thƣờng xuyên NSNN của đơn vị 

sử dụng NS. 
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Bảng 2.5.  Tình hình kiểm soát việc thực hiện các quy định về thủ tục Cam kết chi thƣờng 

xuyên NSNN 

Năm 

Tổng số 

lƣợng 

Cam kết 

chi 

thƣờng 

xuyên 

Tổng số 

tiền 

Cam 

kết chi 

(tr 

đồng) 

Hành vi kh ng  àm th  tục ki m so t Cam kết 

chi thường  u  n NSNN đối với c c khoản chi 

thuộc phạm vi phải th c hiện Cam kết chi theo 

qu  định 

Hành vi c   àm th  tục ki m so t Cam kết chi 

nhưng bị qu  thời hạn phải g i hồ s  đến  ho 

bạc theo qu  định 

Số lƣợng 

cam kết 

chi 

Tỷ lệ % 

so với 

tổng số 

Cam kết 

chi 

Số 

tiền 

Tỷ lệ % 

so với 

tổng số 

tiền Cam 

kết chi 

Số 

lƣợng 

cam 

kết 

chi 

Tỷ lệ % so 

với số tổng 

số Cam kết 

chi 

Số tiền 

Tỷ lệ % so 

với tổng số 

tiền Cam 

kết chi 

2013  138 72.998 17  12,32  2.200  3,01  8  5,6  1.150  1,57  

2014  254 150.814 12  4,72  1.500  0,1  5  1,97  827  0,55  

2015  340 330.736 8  2,35  925  0,28   2 0,6  322  0,01  

Tổng 732 554.648 37  5.05  4.625  0,83  15  2,05  2.299  0,41  

(Nguồn: Báo cáo của KBNN TP Đà Nẵng) 

1
7
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Qua bảng số liệu 2.5 ta thấy t  năm 2013 đến năm 2015 

thông qua công tác ki m so t chi thường xuyên NSNN tại   NN Đà 

Nẵng đã ph t hiện 37 món thanh toán với số ti n có hành vi không 

làm th  tục ki m soát Cam kết chi thường  u  n NSNN đối với c c 

khoản chi thuộc phạm vi phải th c hiện Cam kết chi theo qu  định. 

C c vi phạm tập trung ch   ếu   năm 2013 do đ n vị c n chưa quen 

với c c qu  định v  quản    Cam kết chi. Ngu  n nhân  à mặc dù t  

năm 2008  ộ Tài Chính đã c  th ng tư 113/2008/TT-BTC ngày 

27/11/2008 hướng dẫn quản lý và ki m soát cam kết chi ngân sách 

nhà nước qua Kho bạc Nhà nước nhưng đến tháng 6/2013 khi hệ 

thống Tabmis được tri n khai thành công trên phạm vi cả nước thì 

Kho bạc Nhà nước mới tri n khai việc ki m soát Cam kết chi.  

Cũng t  năm 2013 đến năm 2015,   NN Đà Nẵng cũng đã 

phát hiện 15 trường hợp với t ng số ti n vi phạm là 2.299 triệu đồng 

có làm th  tục ki m soát Cam kết chi nhưng bị quá thời hạn phải g i 

hồ s  đến Kho bạc theo qu  định. Nguyên nhân là do công tác nhập 

d  toán vào hệ thống c a S  Tài chính còn bị chậm hoặc không nhập 

hết d  to n vào đ u năm dẫn đến kh  khăn cho c c đ n vị làm th  

tục CKC. Mặt kh c cũng c  ngu  n nhân  uất phát t  tính ch  quan 

c a đ n vị như sau khi k  hợp đồng xong lại s  s t kh ng đưa hồ s  

đến Kho bạc kịp thời hạn. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TP ĐÀ NẴNG TRONG 

THỜI GIAN QUA. 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc. 

Nhìn chung trong những năm qua, c ng t c ki m soát chi 

thường xuyên NSNN tại   NN Đà Nẵng có nhi u chuy n biến tích 

c c. UBND TP và   NN Đà Nẵng đã kịp thời c  văn bản chỉ đạo, 
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hướng dẫn c c đ n vị s  dụng Ngân sách tri n khai kịp thời các th  

tục, hồ s  … theo qu  định tr n c  s  s  các nghị định c a Chính 

ph , th ng tư c a các bộ ngành. Đặc biệt, trong công tác ki m soát 

chi thường  u  n NSNN,   NN Đà Nẵng đã hệ thống toàn bộ các 

văn bản qu  định c a các bộ, ngành đ  hướng dẫn c c đ n vị s  

dụng ngân sách t  khâu đăng k  giao dịch, m  tài khoản,  đến các hồ 

s  ch ng t  cho t ng khoản mục chi, t  khâu tạm  ng, thanh toán, 

thu hồi tạm  ng, đến quyết to n, đối chiếu, chuy n nguồn 

2.3.2. Một số hạn chế vƣớng mắc. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác t  ch c chi và 

ki m soát các khoản chi thường  u  n NSNN qua   NN Đà Nẵng 

trong thời gian qua cũng đã bộc lộ một số hạn chế sau: 

 Một là, v  nhập d  toán trên hệ thống Tabmis  

Hai là, theo Luật NSNN hiện hành, ni n độ ngân sách là thời 

gian thi hành ngân sách t  ngà  01/01 đến hết ngày 31/12. Kinh 

nghiệm cho thấy r ng, thường là vào những ngày cuối tháng 12, sau 

khi cân đối thu chi, c  quan Tài chính thường tham mưu cho U ND 

cấp b  sung d  to n cho c c đ n vị đ  th c hiện mua sắm tài sản, 

trang thiết bị. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị vào thời gian này 

kh ng đảm bảo quy trình mua sắm tài sản, chỉ mang tính giả tạo, nhà 

cung cấp hàng hóa lợi dụng vào thời đi m nà  đ  nâng giá vì nếu 

không th c hiện mua sắm thì d  toán sẽ mất dẫn đến lãng phí rất lớn. 

Ba là, th  tục và quy trình ki m so t chi thường xuyên NSNN 

còn có những hạn chế nhất định ảnh hư ng đến t  ch c th c hiện: 

Bốn là, v  chế độ, tiêu chuẩn, định m c các khoản chi 

thường xuyên NSNN còn nhi u bất cập: 

Năm  à, Luật NSNN kh ng qu  định có nhi u c  quan tham 

gia ki m so t chi và qu  định phải th c hiện thanh toán tr c tiếp.  
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Sáu là, th c hiện C C đối với chi thường xuyên là 100 triệu 

đồng hiện đã kh ng c n phù hợp với tình hình phát tri n kinh tế xã 

hội b i lẽ tại thời đi m hiện nay, giá cả thị trường đã c  nhi u thay 

đ i, nếu đ  m c ti n thấp như vậy thì h u hết các hợp đồng mua bán 

ph n lớn đ u phải th c hiện CKC.  

Bảy là, hệ thống Mục lục NSNN được ban hành theo Quyết 

định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 c a Bộ trư ng Bộ Tài 

chính bao gồm 59 mục chi, trong mỗi mục chi ch a nhi u ti u mục, 

mỗi ti u mục chi có th  một hoặc nhi u qu  định chế độ, định m c, 

tiêu chuẩn chi riêng, số  ượng văn bản mà cán bộ làm công tác ki m 

so t chi thường xuyên NSNN phải nắm bắt, phải nhớ là quá nhi u, 

gâ  kh  khăn khi th c hiện ki m soát một khoản chi.    

Tám là, th c tế cho thấy, các ch ng t  do đ n vị s  dụng 

NSNN g i đến đ  nghị thanh toán, vẫn còn một số ch ng t  kế toán 

vi n   c định lại nội dung ghi trên ch ng t  chi chưa đ ng với mục 

và ti u mục. Đồng thời giữa các kế to n vi n   c định không giống 

nhau nội dung chi so với ti u mục, người này thì hạch toán vào ti u 

mục nà , người khác thì hạch toán vào ti u mục khác dẫn đến việc 

hướng dẫn cho đ n vị s  dụng NSNN chưa thống nhất. Không có 

hướng dẫn diễn giải cho t ng ti u mục chi ngân s ch đối với những 

nội dung chi mang tính chất chung chung. Một số ti u mục giống 

nhau v  nội dung chi, chưa c  qu  định cụ th  đ    c định thống 

nhất, dẫn đến đ n vị s  dụng NSNN   c định khoản chi này vào mục 

này, cán bộ Kho bạc Nhà nước lại   c định vào mục chi khác 

Chín là, hiện nay việc th c hiện giao dịch một c a các th  

tục hành chính  i n quan đến ki m so t chi thường xuyên NSNN tại 

  NN Đà Nẵng vẫn đang s  dụng ph n m m Giao nhận một c a 
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với phư ng th c quản lý truy n thống theo ki u phân t n mà chưa c  

c ng th ng tin điện t  đ  th c hiện việc giao nhận hồ s  tr c tuyến.  

Mười là, nguồn nhân l c   NN Đà Nẵng c n chưa được đồng 

đ u v  tr nh độ và năng   c s  dụng công nghệ thông tin phục vụ các 

hoạt động nghiệp vụ c a cán bộ Kho bạc còn hạn chế.  

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Một là, Nhận th c c a các cấp, các ngành, công chúng và xã 

hội nói chung v  vị trí, vai trò và ch c năng nhiệm vụ c a KBNN 

chưa đ   đ  và toàn diện.  

Hai là, Áp l c t  c c đ n vị s  dụng ngân sách yêu c u các 

khoản chi thường xuyên phải được th c hiện nhanh ch ng đ  hoàn 

thành nhiệm vụ chu  n m n được giao c a đ n vị. 

Ba là, Tính nghiêm minh c a công tác ki m so t chi thường 

 u  n NSNN chưa cao.  

Bốn là, Áp l c t  c c c  quan thanh tra, ki m tra, ki m toán 

trong việc giám sát lại tuân th  văn bản quy phạm pháp luật c a các 

khoản chi thường  u  n đã được ki m soát và thanh toán. 

Năm là, Tr nh độ quản lý c a cán bộ ki m soát chi Kho bạc 

Nhà nước kh ng đồng đ u. 

Sáu  à, Chưa c  c  chế thống nhất s  phối hợp, trao đ i 

thông tin giữa   NN Đà Nẵng và S  Tài chính TP Đà Nẵng trong 

việc đi u hành quản lý chi NSNN.  
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT  

CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC  

ĐÀ NẴNG. 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN  

3.1.1. Một số quan điểm đổi mới công tác kiểm soát chi 

thƣờng xuyên NSNN tác động trực tiếp đến hệ thống Kho bạc 

Nhà nƣớc. 

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện tổ chức kiểm soát chi thƣờng 

xuyên NSNN qua KBNN. 

3.2  GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI KBNN TP ĐÀ NẴNG NHẰM 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN 

NSNN QUA KBNN.  

3.2.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng, 

nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nƣớc trong kiểm soát chi thƣờng 

xuyên NSNN. 

3.2.2. Tăng cƣờng phối hợp giữa Kho bạc Nhà nƣớc Đà 

Nẵng với các sở, ban ngành trong công tác điều hành, quản lý chi 

thƣờng xuyên NSNN. 

3.2.3. Tăng cƣờng sự phối hợp giữa các đơn vị sử dụng 

ngân sách với KBNN Đà Nẵng. 

3.2.4. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin. 

3.2.5 Nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp của Kế 

toán viên làm công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN 

3.2.6. Đẩy mạnh cải cách tài chính công thông qua quản lý, 

kiểm soát cam kết chi NSNN. 

3.2.7. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện xử phạt vi 
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phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. 

3.2.8. Triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các 

đơn vị sử dụng Ngân sách. 

3.2.9. Cần có các phƣơng pháp tra cứu nhanh, chính các 

văn bản chế độ và xác định thống nhất nội dung chi với mục lục 

ngân sách trong kiểm soát các khoản chi thƣờng xuyên NSNN. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến Nghị với Bộ Tài Chính 

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc. 

3.3.3. Kiến Nghị với UBND TP Đà Nẵng. 
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KẾT LUẬN 

Chi thường xuyên NSNN có vai trò quan trọng trong việc 

giúp cho bộ m   Nhà nước duy trì hoạt động liên tục đ  th c hiện tốt 

ch c năng quản    Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.  

Trong những năm qua, cùng với hệ thống KBNN nói chung, 

  NN Đà Nẵng đã th c hiện tốt công tác ki m so t chi thường 

xuyên NSNN, góp ph n vào s   n định, phát tri n v  mọi mặt c a 

TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên th c tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

T  th c tiễn khảo sát, thu thập và phân tích một số chỉ tiêu trong 

hoạt động ki m so t chi thường xuyên NSNN tại   NN Đà Nẵng 

giai đoạn t  năm 2013 đến năm 2015,  uận văn đ  xuất nhi u giải 

ph p mà trong đ  tập trung giải quyết một số vấn đ  như sau: 

- Hệ thống hoá và làm rõ thêm các vấn đ  lý luận v  NSNN 

và ki m so t chi thường xuyên NSNN. 

- Chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và 

nguyên nhân c a c a những tồn tại trong công tác ki m soát chi 

thường xuyên NSNN c a   NN Đà Nẵng t  năm 2013 đến năm 

2015. 

- Tr n c  s  đ , t c giả đã đ  xuất các giải pháp nh m hoàn 

thiện công tác ki m so t chi thường xuyên qua KBNN nói chung và 

tr n địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng. 

Lĩnh v c chi thường xuyên NSNN là một  ĩnh v c ph c tạp 

c   i n quan đến nhi u ngành, nhi u cấp; cùng với hạn chế v  thời 

gian, đi u kiện nghiên c u và kiến th c có hạn, nên luận văn kh  

tránh khỏi những hạn chế. Với tinh th n c u thị, ham học hỏi, rất 

mong được s  tham gia đ ng g p   kiến c a các giảng viên, các nhà 

khoa học, chuyên gia kinh tế cũng như c c đồng nghiệp trong ngành 

kho bạc đ  đ  tài nghiên c u được hoàn thiện h n./. 


