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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, 

KBNN ñã cung cấp các thông tin tin cậy phục vụ cho công tác quản 

lý, ñiều hành NSNN. Bên cạnh ñó, KBNN cần phải thực sự trở thành 

một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực 

hiện công cuộc cải cách hành chính mà ñặc biệt là cải cách tài chính 

công theo hướng công khai, minh bạch, góp phần thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các 

nguồn tài chính của Nhà nước, giữ vững ổn ñịnh và phát triển nền tài 

chính quốc gia. 

Trong bối cảnh ñó, KBNN ðăk R’lấp cũng không phải ngoại 

lệ. Trong những năm gần ñây, công tác KSC thường xuyên NSNN 

tại KBNN ðắk R’lấp ñã ñạt ñược những chuyển biến tích cực, ngày 

một chặt chẽ, ñồng thời nâng cao quy mô và chất lượng. Tuy nhiên, 

công tác này vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất ñịnh cần 

ñược khắc phục, hoàn thiện. Xuất phát từ những vấn ñề trên, học 

viên ñã lựa chọn ñề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác KSC 

thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp – tỉnh ðắk Nông” làm 

ñề tài tốt nghiệp nhằm tổng hợp cơ sở lý luận, phân tích thực trạng 

và kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết những hạn chế còn 

tồn tại, góp phần ñạt ñược các mục tiêu trong công tác KSC thường 

xuyên NSNN mà KBNN ñã ñề ra. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các cơ sở lý luận về vấn 

ñề KSC thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN bao gồm nguyên 

tắc kiểm soát, nội dung kiểm soát và quy trình kiểm soát cũng như 

công cụ KSC thường xuyên NSNN; ñồng thời tìm hiểu thực trạng 
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công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp – tỉnh 

ðắk Nông. Qua ñó, nghiên cứu và ñề xuất những giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk 

R’lấp. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. ðối tượng nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn ñề lý luận về 

KSC thường xuyên NSNN qua KBNN và thực tiễn KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: ðề tài giới hạn nghiên cứu kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp, tỉnh ðắk Nông. 

Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu ñược thu thập, xử lý, 

phân tích trong giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2016 và ñề ra giải 

pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà 

nước qua KBNN ðắk R’lấp, tỉnh ðắk Nông trong những năm tiếp 

theo. 

Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về các 

khoản mục chi, cơ chế, quy trình KSC thường xuyên NSNN cho các 

cơ quan hành chính nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn dựa trên nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác – Lê. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể bao 

gồm phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp, phân tích, so sánh, phân 

tích tỷ lệ. 

5. Bố cục ñề tài 

Ngoài phần Mở ñầu và Kết luận, luận văn có bố cục gồm 3 

chương như sau: 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

qua KBNN. 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN ðắk R’lấp. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

1.1. CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

1.1.1. Tổng quan về chi NSNN 

a. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 

b. Phân loại chi NSNN 

c. Chu trình quản lý chi NSNN 

d. Công tác kiểm tra, kiểm soát chi NSNN 

1.1.2. Chi thường xuyên NSNN 

a. Khái niệm chi thường xuyên NSNN 

Chi thường xuyên NSNN là quá trình phân phối, sử dụng 

nguồn lực tài chính của Nhà nước nhằm trang trải nhu cầu của các cơ 

quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc khu vực công, qua 

ñó thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở các hoạt ñộng sự nghiệp 

kinh tế, giáo dục và ñào tạo, y tế, xã hội, văn hóa thông tin, thể dục 

thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường và các hoạt ñộng sự 

nghiệp khác. 

b. Phân loại chi thường xuyên NSNN 

c. ðặc ñiểm của chi thường xuyên NSNN 

d. Vai trò của chi thường xuyên NSNN 

e. Những nguyên tắc cơ bản trong cấp phát, thanh toán chi 

thường xuyên NSNN 

1.2. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

QUA KBNN 

1.2.1. Khái niệm về KBNN 

1.2.2. Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN  
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a. Khái niệm công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là việc 

KBNN sử dụng các công cụ của mình thực hiện việc thẩm ñịnh, 

kiểm tra, kiểm soát các khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do ñơn vị SDNS và các ñơn vị có quan hệ 

với ngân sách gửi ñến ñể ñảm bảo các khoản chi ñúng nguyên tắc, 

ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức do Nhà nước quy ñịnh và theo 

những nguyên tắc, hình thức phương pháp quản lý tài chính của Nhà 

nước. 

b. ðặc ñiểm của công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN 

KSC thường xuyên gắn liền với những khoản chi thường 

xuyên nên phần lớn công tác kiểm soát chi diễn ra ñều ñặn trong 

năm, ít có tính thời vụ, ngoại trừ những khoản chi mua sắm tài sản, 

sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh... 

KSC thường xuyên diễn ra trên nhiều lĩnh vực và rất nhiều nội 

dung nên rất ña dạng và phức tạp.  

KSC thường xuyên chịu áp lực lớn về mặt thời gian vì phần 

lớn những khoản chi thường xuyên ñều mang tính cấp thiết, ñòi hỏi 

phải ñược giải quyết nhanh chóng. 

KSC thường xuyên phải kiểm soát những khoản chi nhỏ, vì 

vậy cơ sở ñể kiểm soát chi như hóa ñơn, chứng từ ... ñể chứng minh 

cho nghiệp vụ kinh tế ñã phát sinh thường không ñầy ñủ, không rõ 

ràng, thiếu tính pháp lý gây rất nhiều khó khăn cho cán bộ kiểm soát 

chi, ñồng thời cũng rất khó ñể ñưa ra những quy ñịnh bao quát hết 

những khoản chi này trong công tác kiểm soát chi. 

c. Mục tiêu của công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN 
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- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, chống thất thoát, 

lãng phí hoặc sử dụng sai mục ñích, giải quyết hài hòa mối quan hệ 

về lợi ích kinh tế giữa một bên là Nhà nước và một bên là các chủ thể 

sử dụng vốn NSNN. 

- Nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của các ngành, các 

cấp, các cơ quan, ñơn vị có liên quan ñến công tác quản lý và sử 

dụng NSNN. ðặc biệt, theo Luật NSNN quy ñịnh, hệ thống KBNN 

chịu trách nhiệm kiểm soát thanh toán, chi trả trực tiếp từng khoản 

chi NSNN cho các ñối tượng sử dụng ñúng với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn ñã ñược Nhà nước giao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ 

luật tài chính. 

- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại của cơ chế quản lý chi 

thường xuyên NSNN, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện 

tượng tiêu cực, ñồng thời phát hiện những kẽ hở trong cơ chế quản lý 

ñể từ ñó có kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. 

- ðáp ứng yêu cầu của quá trình ñổi mới cơ chế quản lý tài 

chính và quản lý NSNN ñòi hỏi mọi khoản chi thường xuyên NSNN 

phải ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, ñáp ứng yêu cầu hội nhập với nền 

tài chính trong khu vực và thế giới. 

d. Nguyên tắc của công tác KSC thường xuyên NSNN 

Thứ nhất, tất cả các khoản chi thường xuyên NSNN phải ñược 

kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán. Các khoản chi 

phải có trong dự toán NSNN ñược giao, ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, 

ñịnh mức do cấp có thẩm quyền quy ñịnh và ñược thủ trưởng ñơn vị 

SDNS hoặc người ñược ủy quyền quyết ñịnh chi. 

Thứ hai, mọi khoản chi thường xuyên NSNN ñược hạch toán 

bằng ñồng Việt Nam theo niên ñộ ngân sách, cấp ngân sách và mục 

lục ngân sách Nhà nước. Các khoản chi NSNN bằng ngoại tệ, hiện 
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vật, ngày công lao ñộng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy 

ñịnh. 

Thứ ba, việc thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN 

qua KBNN thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp từ KBNN cho người 

hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; 

trường hợp chưa thực hiện ñược việc thanh toán trực tiếp, KBNN 

thực hiện thanh toán qua ñơn vị sử dụng NSNN. 

- Thứ tư, trong quá trình kiểm soát, thanh toán, quyết toán chi 

thường xuyên NSNN, các khoản chi sai phải thu hồi giảm chi hoặc 

nộp ngân sách. Căn cứ vào quyết ñịnh của cơ quan Tài chính hoặc 

quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, KBNN thực hiện 

việc thu hồi cho NSNN theo ñúng trình tự quy ñịnh. 

1.2.3. Nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN 

a. Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ: 

b. Tiến hành kiểm soát chi 

c. Quyết ñịnh sau kiểm soát chi 

1.2.4. Các phương pháp KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN 

a. Phương pháp ñối chiếu 

b. Phương pháp phỏng vấn 

c. Phương pháp chọn mẫu 

d. Phương pháp phân tích 

1.2.5. Tiêu chí ñánh giá kết quả công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN 

a. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

b. Số lượng hồ sơ KBNN giải quyết trước hạn, ñúng hạn, 

quá hạn 
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c. Số món và số tiền KBNN từ chối cấp phát, thanh toán qua 

KSC 

d. Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường 

xuyên trong năm 

e. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm toán 

Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại ñơn vị sử dụng ngân sách 

f. Chất lượng phục vụ của KBNN ñối với ñơn vị sử dụng 

ngân sách trong quá trình KSC 

1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN 

a. Nhóm nhân tố bên trong 

b. Nhóm nhân tố bên ngoài 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG 

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ 

NƯỚC HUYỆN ðĂK R’LẤP – TỈNH ðĂK NÔNG 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN HUYỆN ðĂK R’LẤP – TỈNH 

ðĂK NÔNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN huyện 

ðắk R’lấp 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN ðăk 

R’lấp 

a. Chức năng của KBNN ðắk R’lấp 

b. Nhiệm vụ của KBNN ðắk R’lấp 

c. Quyền hạn của KBNN ðắk R’lấp 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận trong 

KBNN ðăk R’lấp 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN 

NSNN QUA KBNN ðĂK R’LẤP 

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

NSNN qua KBNN ðăk R’lấp 

2.2.2. ðối tượng KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk 

R’lấp 

ðối tượng KSC thường xuyên NSNN theo hình thức cấp phát 

theo dự toán theo quy ñịnh hiện hành bao gồm các ñơn vị SDNS 

thuộc các loại hình sau: 

- Các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Các ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các tổ chức chính trị xã hội. 
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- Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp. 

- Các tổ chức xã hội. 

2.2.3. Thực trạng KSC thường xuyên NSNN tại KBNN 

ðăk R’lấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Quy trình KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk 

R’lấp 

Chú thích sơ ñồ: 

   Hướng ñi của hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi 

   Hướng ñi của chứng từ thanh toán 

a. Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ 

b. Tiến hành kiểm soát chi  

c. Quyết ñịnh sau kiểm soát chi 

2.2.4. Kết quả thực hiện công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN ðắk R’lấp 

a. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp 

 

 

 

Khách hàng Cán bộ KSC Kế toán trưởng 

Giám ñốc 

Trung tâm 
thanh toán  

 

Thanh toán 
viên 

Thủ quỹ 

7 5 5 

3 

2 
1 

6 
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Bảng 2.1. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk 

R’lấp theo cấp ngân sách của KBNN ðắk R’lấp  

giai ñoạn 2013 -2016 

ðơn vị tính: nghìn ñồng 

 Cấp ngân sách 

Năm NS TƯ NS Tỉnh NS Huyện NS xã 
Tổng cộng 

2013 19.334.210 53.372.770 175.580.971 39.065.037 287.352.989 

2014 20.302.584 60.544.432 190.542.141 48.851.591 320.240.749 

2015 20.951.773 60.545.086 206.726.457 56.180.051 344.403.368 

2016 23.746.991 59.391.144 226.645.511 59.184.146 368.967.793 

(Nguồn: Báo cáo KBNN ðắk R’lấp) 

Doanh số chi thường xuyên NSNN theo cấp ngân sách qua 

KBNN ðắk R’lấp ñược thể hiện tại Bảng 2.1 có quy mô tăng qua 

từng năm ở cả bốn cấp ngân sách. ðối với chi thường xuyên NSNN 

theo cấp ngân sách xã, hiện tại, việc phân tách các hình thức chi 

thường xuyên ngân sách xã khiến cho việc KSC ngân sách xã gặp 

khó khăn nhất ñịnh. 

b. Tiến ñộ giải quyết hồ sơ KSC thường xuyên NSNN 

Bảng 2.2. Tiến ñộ giải quyết hồ sơ KSC thường xuyên NSNN 

ðơn vị tính: % 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số hồ sơ ñã giải 

quyết trước hạn 
32,10% 34,98% 38,59% 74,59% 

Số hồ sơ ñã giải 

quyết ñúng hạn 
67,55% 64,73% 61,04% 25,11% 

Số hồ sơ ñã giải 

quyết không ñúng 

hạn 

0,35% 0,30% 0,37% 0,3% 

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo KBNN ðắk R’lấp) 
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Bảng 2.2. cho thấy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết không ñúng hạn chỉ 

dao ñộng ở mức 0,3% trong 4 năm từ năm 2013-2016. Tỷ lệ hồ sơ 

giải quyết trước hạn dao ñộng ở mức trên 30%. Năm 2016, tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết trước hạn chiếm tỷ lệ ñến 74,59%.c. Cơ cấu chi 

thường xuyên 

Bảng 2.3. Doanh số chi thường xuyên NSNN theo nhóm mục chi 

của KBNN ðắk R’lấp giai ñoạn 2013 – 2016 

ðơn vị tính: nghìn ñồng 

Năm 
Chi thanh 

toán cá nhân 

Chi nghiệp 

vụ chuyên 

môn 

Chi mua 

sắm, sửa 

chữa 

Chi khác Tổng cộng 

2013 261.719.332 1.975.980 3.915.659 19.742.018 287.352.989 

2014 288.663.602 2.702.132 4.863.809 24.011.206 320.240.749 

2015 312.354.408 2.486.951 4.493.458 24.868.551 344.403.368 

2016 296.626.014 28.293.297 24.054.138 19.994.343 368.967.793 

(Nguồn: Báo cáo KBNN ðắk R’lấp) 

Bảng 2.4. Cơ cấu chi thường xuyên NSNN theo nhóm mục chi 

của KBNN ðắk R’lấp giai ñoạn 2013 – 2016 

Năm 
Chi thanh 

toán cá nhân 

Chi nghiệp 

vụ chuyên 

môn 

Chi mua 

sắm, sửa 

chữa 

Chi khác 

2013 91,08% 0,69% 1,36% 6,87% 

2014 90,14% 0,84% 1,52% 7,50% 

2015 90,75% 0,72% 1,31% 7,22% 

2016 80,39% 7,67% 6,52% 5,42% 

(Nguồn: Báo cáo KBNN ðắk R’lấp) 

Theo bảng 2.4, cơ cấu các khoản chi thường xuyên theo nhóm 

mục chi không có biến ñộng lớn trong giai ñoạn 2013 – 2015. Tuy 



13 

 
nhiên, năm 2016, tỷ trọng chi thanh toán cá nhân giảm còn 80,39%, 

chi chuyên môn nghiệp vụ và chi sửa chữa mua sắm tăng cao, chiếm 

tỷ trọng 7,67% và 6,52% tương ứng, mục chi khác cũng có tỷ trọng 

giảm. 

d. Kết quả từ chối cấp phát, thanh toán qua kiểm soát chi 

Bảng 2.5. Số liệu từ chối thanh toán chi thường xuyên 

NSNN của KBNN ðắk R’lấp giai ñoạn 2013 – 2016 

Năm 
Số ñơn vị chưa 
chấp hành ñúng 

chế ñộ 

Số món thanh 
toán chưa ñủ 

thủ tục 

Số tiền từ chối 
thanh toán (nghìn 

ñồng) 

2013 56 35 1.456.570 

2014 12 37 1.126.750 

2015 9 16 887.580 

2016 4 89 120.589 

(Nguồn: Báo cáo KBNN ðắk R’lấp) 

KBNN ðắk R’lấp thường xuyên phối hợp với các cơ quan 

chức năng trên ñịa bàn tháo gỡ những vướng mắc trong ñiều hành 

ngân sách các cấp, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các ñơn vị SDNS thực 

hiện tốt nhiệm vụ chi, ñảm bảo ñúng chế ñộ quy ñịnh. Bên cạnh ñó, 

KBNN ðắk R’lấp hướng dẫn các ñơn vị SDNS chấp hành và thực 

hiện ñúng chế ñộ quản lý tài chính, giảm các khoản chi tiêu sai mục 

ñích nhằm tiết kiệm có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát trong sử 

dụng vốn NSNN. ðiều này góp phần giúp cho số ñơn vị chưa chấp 

hành ñúng chế ñộ giảm qua các năm và số tiền từ chối thanh toán 

giảm. 

e. Số dư tạm ứng chi thường xuyên 

Chi tiêu ngân sách còn tập trung nhiều vào thời ñiểm cuối năm 

nhất là việc rút tạm ứng ngân sách ñể chạy kinh phí vẫn còn diễn ra 
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ñối với nguồn kinh phí không tự chủ. ðiều này tạo nên áp lực thanh 

toán vào thời ñiểm cuối năm 31/12 hàng năm và thời gian chỉnh lý 

quyết toán 31/01 năm sau. Trong thời gian này, các ñơn vị gửi ñến 

KBNN khối lượng hồ sơ, chứng từ rất lớn ñể kiểm soát thanh toán. 

f. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm toán 

Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại ñơn vị sử dụng NSNN trên 

ñịa bàn huyện ðắk R’lấp 

Giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2016, trên ñịa bàn huyện ðắk 

R’lấp không có trường hợp kiểm toán tại ñơn vị SDNS. 

g. ðánh giá chất lượng phục vụ ñơn vị sử dụng ngân sách 

trong quá trình KSC thường xuyên của KBNN ðắk R’lấp 

Hằng năm, KBNN ðắk R’lấp ñều tiến hành ñánh giá liên quan 

ñến tiêu chí chất lượng phục vụ của KBNN ñối với các ñơn vị dự 

toán. Kết quả ñánh giá cho thấy mức ñộ hài lòng của các ñơn vị 

SDNS khá cao. Theo kết quả ñánh giá của 20 ñơn vị, tổ chức ñược 

thống kê trong năm 2015, có 70% ñơn vị, tổ chức, ñược khảo sát 

ñánh giá rất hài lòng, 30% ñánh giá hài lòng khi ñối với công tác 

KSC thường xuyên NSNN của KBNN ðắk R’lấp. 

Bên cạnh ñó, vẫn tồn tại một số trường hợp thái ñộ chưa ñúng 

mực, gây khó khăn, phiền hà, yêu cầu bổ sung nhiều lần hồ sơ, 

chứng từ cần ñược khắc phục và sửa chữa. 

Tuy nhiên, việc tiến hành ñánh giá của KBNN ðắk R’lấp chỉ 

ñược tiến hành khảo sát trên 20 ñơn vị, tổ chức và chỉ thực hiện mỗi 

năm một lần. Do vậy, kết quả khảo sát chưa phản ánh ñầy ñủ, toàn 

diện chất lượng phục vụ ñơn vị SDNS trong quá trình KSC thường 

xuyên của KBNN ðắk R’lấp. 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC KSC 

THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN ðĂK R’LẤP 
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2.3.1. Kết quả ñạt ñược 

KBNN ðắk R’lấp ñã kiểm soát tương ñối chặt chẽ các khoản 

chi tiêu của các ñơn vị SDNS bằng việc yêu cầu các ñơn vị phải chấp 

hành ñầy ñủ các ñiều kiện chi NSNN theo Luật NSNN và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành. 

Quy trình KSC thường xuyên ñã có nhiều cải tiến, tạo ñiều 

kiện thuận lợi hơn cho các ñơn vị SDNS khi ñến giao dịch. Thành 

phần hồ sơ, chứng từ trong KSC ñược quy ñịnh cụ thể, rõ ràng, góp 

phần ñáng kể trong công cuộc cải cách hành chính, tăng cường tính 

công khai, minh bạch trong quá trình KSC. 

Chất lượng phục vụ ñơn vị sử dụng ngân sách cũng như ý thức 

trách nhiệm của cán bộ làm công tác KSC thường xuyên NSNN của 

KBNN ðắk R’lấp ñược nâng cao trong quá trình tiếp nhận, luân 

chuyển và kiểm soát thanh toán hồ sơ, chứng từ, ñảm bảo trả kết quả 

cho ñơn vị giao dịch ñúng thời gian ghi trên giấy hẹn. Công tác KSC 

thường xuyên NSNN tại KBNN ðắk R’lấp cung cấp ñầy ñủ thông 

tin cần thiết phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành ngân sách trong 

việc bố trí, sắp xếp các nhu cầu chi tiêu, ñảm bảo thu chi NSNN cân 

ñối, việc ñiều hành quỹ NSNN trên ñịa bàn ñược thuận lợi. 

2.3.2. Hạn chế trong công tác KSC thường xuyên NSNN tại 

KBNN ðắk R’lấp 

a. ðối với công tác kiểm soát các khoản chi có trong dự toán 

Một trong những ñiều kiện ñể KBNN thực hiện cấp phát là 

khoản chi phải có trong dự toán ñược giao. Tuy nhiên, trên thực tế, 

như ñã phân tích ở trên, KBNN chỉ kiểm soát ñược khoản chi có 

vượt tổng mức dự toán hay không mà không thể kiểm tra ñược nội 

dung chi thường xuyên có trong dự toán hay không. Ngoài ra, các 

ñơn vị khi tạm ứng kinh phí ñể thực hiện các nhiệm vụ ñược giao thì 
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thường làm thủ tục thanh toán chậm trễ, thường xuyên thanh toán 

dồn vào cuối năm ngân sách gây khó khăn cho KBNN trong quyết 

toán NSNN. 

b. ðối với công tác kiểm soát sự hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, 

chứng từ chi thường xuyên NSNN  

Trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN ðắk 

R’lấp còn phát hiện nhiều lỗi mà các ñơn vị thường xuyên mắc phải 

như chứng từ lập thiếu dấu, chữ ký chủ tài khoản hay kế toán trưởng, 

chứng từ còn tẩy xóa, sửa chữa, chi sai mục khiến cho việc kiểm soát 

chi mất nhiều thời gian hơn. 

c. ðối với công tác kiểm tra các ñiều kiện chi theo chế ñộ 

quy ñịnh 

Chất lượng kiểm soát bằng bảng kê chứng từ ñối với các nội 

dung chi chưa cao. Một số ñơn vị SDNS còn sử dụng phương thức 

ghi thu – ghi chi ñối với một số khoản chi tiêu của ñơn vị, nằm ngoài 

sự kiểm soát của KBNN, gây ra tình trạng chi không ñáp ứng ñầy ñủ 

các thủ tục, tiêu chuẩn và ñịnh mức theo quy ñịnh. KBNN cũng 

không thể kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ của 

các khoản chi này. 

d. ðối với công tác tổ chức, quán lý 

Trong tổ chức công tác KSC thường xuyên NSNN theo quy 

trình một cửa tại KBNN ðắk R’lấp, cán bộ KSC vừa tiếp nhận vừa 

xử lý hồ sơ, chứng từ. ðiều này dễ dẫn ñến tình trạng cán bộ KSC 

phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. 

Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp 

ñược thực hiện kiểm soát theo kết quả ñầu vào, chưa thực hiện kiểm 

soát theo kết quả ñầu ra, khiến cho các ñơn vị SDNS ít có ñộng lực 

chi tiêu, sử dụng NSNN một cách có hiệu quả. 
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Công tác quản lý kiểm tra, giám sát hồ sơ, chứng từ trong công 

tác KSC thường xuyên tại KBNN ðắk R’lấp chưa chặt chẽ và gặp 

nhiều khó khăn trong việc theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ, 

chứng từ. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác KSC 

thường xuyên NSNN tại KBNN ðắk R’lấp 

Tổ chức hệ thống NSNN có sự chồng chéo, trùng lắp về thẩm 

quyền thực hiện trong hoạt ñộng lập dự toán giữa các cơ quan chức 

năng, khiến cho thời gian phê duyệt dự toán kéo dài, chậm phân bổ 

cho ñơn vị sử dụng ngân sách. 

Chất lượng dự toán chi thường xuyên NSNN chưa cao, 

phương thức quản lý dự toán vẫn mang tính thủ công, chưa thực sự 

xây dựng tổng hợp trên cơ sở tình hình của ñơn vị SDNS. 

Hệ thống các văn bản quy ñịnh về KSC thường xuyên NSNN, 

ñặc biệt là các văn bản hướng dẫn chi tiết vẫn còn một số ñiểm chưa 

chặt chẽ, ñồng bộ. 

Chưa có sự ñồng bộ trong phối hợp hoạt ñộng giữa KBNN và 

cơ quan tài chính, chính quyền ñịa phương trong quá trình quản lý và 

ñiều hành NSNN. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa ñược thực hiện 

thường xuyên. 

Trình ñộ và năng lực chuyên môn của ñội ngũ cán bộ làm 

công tác KSC thường xuyên tại KBNN ðắk R’lấp chưa ñồng ñều và 

còn nhiều hạn chế. Hệ thống công nghệ thông tin chưa ñáp ứng ñược 

nhu cầu hiện tại và chưa ñược ứng dụng ñầy ñủ trong quá trình tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ.  

Ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính của 

một số ñơn vị SDNS chưa cao.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC 

NHÀ NƯỚC ðĂK R’LẤP 

 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển KBNN ñến năm 2020 

3.1.2. ðịnh hướng hoàn thiện hoạt ñộng kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN của KBNN 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN ðẮK R’LẤP 

3.2.1. Thực hiện chặt chẽ một số nội dung trong quy trình 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện luân chuyển, kiểm soát 

chứng từ ñúng theo quy ñịnh, ñảm bảo tất cả các khoản chi từ NSNN 

ñều phải ñược kiểm soát từ cán bộ KSC ñến kế toán trưởng và lãnh 

ñạo chịu trách nhiệm trực tiếp công tác KSC thường xuyên NSNN. 

- Thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN theo mức ñộ rủi 

ro, phân tích mức ñộ rủi ro các khoản chi thường xuyên NSNN và 

phân loại theo mức ñộ ưu tiên. Chuyển từ kiểm soát toàn bộ các 

khoản chi sang kiểm soát trên cơ sở mức ñộ rủi ro. Theo ñó, xây 

dựng cơ chế kiểm soát phù hợp ñối với các khoản chi có mức ñộ rủi 

ro khác nhau, tập trung ưu tiên kiểm soát các khoản chi có mức ñộ 

rủi ro cao. 

3.2.2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành KBNN tại các 

ñơn vị sử dụng ngân sách; chú trọng nâng cao chất lượng công 

tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của thanh tra KBNN 

Việc thực hiện thanh tra chuyên ngành KBNN tại các ñơn vị 
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SDNS nhằm thanh tra, kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, siết 

chặt kỷ luật tài chính ñối với ñơn vị SDNS, phát hiện, ngăn ngừa, xử 

lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, ñơn 

vị SDNS.  

Trong thời gian tới, KBNN ðắk R’lấp cần chú trọng hơn ñến 

việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra bằng cách tăng 

số ñợt kiểm tra, mở rộng phạm vi và thời gian kiểm tra, tăng cường 

khâu xử lý sau thanh tra, qua ñó có hình thức xử lý phù hợp ñối với 

các cá nhân, bộ phận có liên quan ñến các sai phạm ñược phát hiện 

qua kiểm tra, kiểm soát. Cần xem kết quả thanh tra, kiểm tra là cơ sở 

xem xét ñánh giá cán bộ, công chức hàng năm gắn với công tác thi 

ñua khen thưởng ñể vừa có tính răn ñe, vừa tạo ñộng lực thúc ñẩy sự 

tiến bộ của các cá nhân, bộ phận. 

3.2.3. Hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán 

ðể hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán, KBNN ðắk 

R’lấp cần tổng hợp và báo cáo kịp thời những vi phạm về ñịnh mức 

tồn quỹ tiền mặt của các ñơn vị SDNS, tăng cường kỷ luật thanh toán 

không dùng tiền mặt. Bên cạnh ñó, KBNN ðắk R’lấp cần kiên quyết 

từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt mà theo quy ñịnh 

phải thanh toán bằng phương thức chuyển khoản. Ngoài ra, ñể nâng 

cao nhận thức cho cán bộ kế toán ñơn vị SDNS cũng như cán bộ 

KSC, cần ñẩy mạnh công tác truyền thông về mục ñích, ý nghĩa của 

việc thanh toán không dùng tiền mặt. 

3.2.4. Ngăn ngừa hiện tượng chia nhỏ gói thầu 

ðể ngăn ngừa hiện tượng chia nhỏ gói thầu ñối với các khoản 

chi thuộc diện phải ñấu thầu, KBNN ðắk R’lấp cần yêu cầu ñơn vị 

SDNS nộp dự toán năm cùng với dự toán chi tiết ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt vào ñầu năm, nhằm kiểm soát ñược các gói mua 
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sắm, sửa chữa sẽ thực hiện trong năm của ñơn vị. Từ ñó, KBNN có 

cơ sở ñể ñối chiếu các khoản chi mua sắm, sửa chữa khi ñơn vị 

SDNS có phát sinh các gói mua sắm, sửa chữa trong dự toán chi tiết 

ñể có thể phát hiện, ngăn ngừa kịp thời hiện tượng tránh thực hiện 

ñấu thầu theo quy ñịnh bằng cách chia nhỏ các gói mua sắm, sửa 

chữa. 

3.2.5. Chủ ñộng, tăng cường phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành trong thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN 

Thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính, ñơn vị dự toán, 

kiểm tra, rà soát ñảm bảo kiểm soát chặt chẽ ñúng chế ñộ tiêu chuẩn, 

ñịnh mức quy ñịnh, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 

tham mưu, ñề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các vướng 

mắc trong quá trình ñiều hành NSNN, ñáp ứng kịp thời nhu cầu chi 

NSNN và ñảm bảo khả năng thanh toán trên ñịa bàn huyện. Báo cáo, 

tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực 

hiện chi NSNN của các ñơn vị, làm căn cứ xét thi ñua, nâng cao ý 

thức chấp hành chế ñộ chi tiêu NSNN của ñơn vị SDNS. 

Tăng cường chỉ ñạo các ñơn vị, phòng, ban chuyên môn niêm 

yết công khai thủ tục hành chính; công khai, phổ biến các cơ chế, 

chính sách mới liên quan ñến các ñơn vị sử dụng ngân sách và các 

chủ ñầu tư, ñồng thời phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan chủ 

quản của ñơn vị dự toán tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời các 

thông tư, chế ñộ, ñịnh mức, chính sách mới ban hành cho các ñơn vị 

dự toán thuộc phạm vi phản lý, tích cực hướng dẫn ñơn vị SDNS về 

nội dung, yêu cầu của công tác quản lý NSNN nói chung và các ñiều 

kiện, thủ tục quy trình KSC qua KBNN nói riêng ñể các ñơn vị biết, 

chủ ñộng thực hiện.  
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3.2.6. Nâng cao trình ñộ chuyên môn, phẩm chất cán bộ 

KBNN ðắk R’lấp 

ðội ngũ cán bộ, công chức ñóng vai trò rất quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN. Do ñó, KBNN ðắk R’lấp cần chú trọng nâng cao 

năng lực và phẩm chất ñội ngũ cán bộ, công chức, trong ñó có cán 

bộ, công chức trực tiếp làm công tác KSC thường xuyên NSNN.  

3.2.7. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KSC 

thường xuyên NSNN 

- Xây dựng phần mềm quản lý giao nhận hồ sơ quy trình một 

cửa trên hệ thống máy tính, theo dõi thông tin về khách hàng, số bộ 

chứng từ, thời gian giải quyết, các bước xử lý hồ sơ qua các bộ phận.  

- Tăng cường năng lực khai thác, vận hành hệ thống Tabmis. 

- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện ñại ñáp ứng cho 

yêu cầu trong ñiều kiện mới, kết nối với các cơ quan khác trên ñịa 

bàn như tài chính, thuế, ngân hàng ñể ñảm bảo ñối chiếu số liệu thu 

chi, ngân sách nhanh chóng chính xác, tăng cường kênh thanh toán 

không dùng tiền mặt với các ngân hàng. 

- Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng ñể nâng cao trình ñộ tin học, 

ứng dụng các công nghệ mới cho ñội ngũ cán bộ, công chức KBNN 

ðắk R’lấp. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và Bộ Tài chính 

a. Xây dựng ñồng bộ hệ thống các văn bản quy ñịnh cơ chế 

KSC thường xuyên NSNN qua KBNN theo hướng thống nhất, 

ñồng bộ, chặt chẽ 

b. Thực hiện quy chế bắt buộc nâng cao chất lượng lập dự 

toán 
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c. Bổ sung, sửa ñổi một số chế ñộ, chính sách của Nhà nước 

phù hợp với thực tiễn quản lý chi thường xuyên NSNN 

3.3.2. Kiến nghị với KBNN Việt Nam 

a. Tăng cường các biện pháp thực hiện phương thức cấp 

phát trực tiếp ñến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

Thực hiện nghiêm chỉnh và có lộ trình phù hợp ñối với công 

tác thanh toán không dùng tiền mặt trong nội bộ hệ thống KBNN 

theo hướng chuyển giao dần công tác này sang cho hệ thống ngân 

hàng thương mại; cần có quy ñịnh cụ thể ñối với những nhà cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công phải có tài khoản tại ngân hàng 

hoặc KBNN. Bên cạnh ñó, cần có chế tài xử lý ñối với thủ trưởng 

ñơn vị vi phạm quy ñịnh trong hoạt ñộng thanh toán không dùng tiền 

mặt, hạn chế và tiến tới chấm dứt thanh toán từ NSNN bằng tiền mặt. 

b. Thực hiện kiểm soát cam kết chi thường xuyên NSNN 

Thực hiện kiểm soát cam kết chi NSNN là xu thế tất yếu ñể 

tăng cường tính công khai, minh bạch trong kiểm soát chi NSNN qua 

KBNN, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Trong thời 

gian tới cần có lộ trình phù hợp ñể thực hiện cam kết chi có hiệu quả 

hơn khi KSC thường xuyên NSNN qua KBNN. 

c. KSC thường xuyên NSNN theo kết quả ñầu ra 

- Thiết lập bộ phận chức năng chuyên trách trong việc theo 

dõi, giám sát, phân tích và ñánh giá tình hình chi tiêu ngân sách, tình 

hình và kết quả hoạt ñộng của các ñơn vị SDNS. 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí ñánh giá về ñầu ra và kết quả bên 

cạnh việc kiểm soát ñầu vào một số nhóm chi lớn của ñơn vị. Cần sử 

dụng ý kiến ñánh giá dịch vụ của những người sử dụng dịch vụ như 

một trong những tiêu chí ñánh giá. 
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d. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống 

KBNN 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống KBNN 

theo hướng nghiên cứu và hoàn thiện các thủ tục, quy trình KSC 

thường xuyên NSNN theo hướng công khai, minh bạch về thủ tục hồ 

sơ, thời gian giải quyết công việc nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, 

cá nhân ñến giao dịch tại các KBNN, ñồng thời nâng cao ý thức, 

trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức KBNN, qua ñó ñáp ứng 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN ngày càng 

tăng về quy mô và tính chất phức tạp. 

3.3.3. Kiến nghị với các Bộ, ngành, ñịa phương 

ðôn ñốc ñơn vị SDNS thực hiện quyết toán chi NSNN theo 

quy ñịnh, dừng các khoản chi thường xuyên nếu ñơn vị SDNS chưa 

gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo quyết toán chi thường 

xuyên ñúng thời hạn. 

Ủy ban nhân dân các cấp cần thay ñổi cơ chế thực hiện việc 

phân bổ dự toán Nhà nước.  

Nâng cao chất lượng dự toán chi của các ñơn vị SDNS.  

Quy ñịnh rõ giới hạn thời gian ñược ñiều chỉnh dự toán ngân 

sách ñể các ñơn vị sử dụng ngân sách chủ ñộng trong việc thực hiện 

nhiệm vụ và làm căn cứ chấn chỉnh, xử lý sai phạm khi kiểm tra, 

kiểm toán. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN là nội dung hết sức quan 

trọng trong quản lý chi tiêu ngân sách của Nhà nước, có ý nghĩa rất 

lớn trong việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, góp 

phần lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, nâng cao tính công khai, 

minh bạch, tạo ñiều kiện tập trung mọi nguồn lực tài chính ñể phát 

triển kinh tế xã hội của ñất nước, ñáp ứng yêu cầu hội nhập nền kinh 

tế thế giới. 

ðề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN huyện ðắk R’lấp – tỉnh ðắk Nông” ñã tập trung 

nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN; ñánh giá thực trạng, kết quả hoạt ñộng 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk R’lấp, qua ñó 

chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nêu lên nguyên nhân của những tồn 

tại này; ñồng thời ñề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN. 

Mặc dù ñã có cố gắng trong nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế, các 

quy ñịnh liên quan và thực tế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN huyện ðắk’lấp nói riêng và KBNN nói chung, song do thời 

gian hạn chế và công tác chi thường xuyên NSNN có tính chất phức 

tạp nên kết quả nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót và 

hạn chế 

Rất mong nhận ñược các ý kiến góp ý, bổ sung, chỉ dẫn của 

các giảng viên, nhà khoa học và ñồng nghiệp ñể ñề tài hoàn thiện 

hơn./. 
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