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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài  

Cùng với công cuộc ñổi mới nền kinh tế của ñất nước, lĩnh 

vực tài chính công nói chung và quản lý Ngân sách Nhà nước 

(NSNN) nói riêng ñã có sự ñổi mới căn bản và mang lại những kết 

quả ñáng khích lệ. 

Chi NSNN bao gồm hai bộ phận chính là chi ñầu tư phát triển 

và chi thường xuyên, trong ñó chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn 

và có vị trí, vai trò rất quan trọng ñối với phát triển kinh tế - xã hội 

ñất nước. Chi NSNN là công cụ chủ yếu của ðảng, Nhà nước và cấp 

uỷ, chính quyền cơ sở ñể thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc ñẩy sự nghiệp 

xây dựng, phát triển ñất nước. 

Tại KBNN Buôn ðôn, công tác KSC thường xuyên NSNN 

cũng ñã ñạt ñược những thành tựu nhất ñịnh. Tuy nhiên, công tác 

này vẫn còn những hạn chế nhất ñịnh cần ñược hoàn thiện.  

Xuất phát từ những vấn ñề thực tiễn trên, học viên ñã quyết 

ñịnh chọn ñề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn, tỉnh ðắk Lắk” làm ñề tài 

tốt nghiệp với mong muốn ñưa ra những giải pháp có khả thi nhằm 

góp phần giải quyết vấn ñề còn tồn tại, làm cho công tác này ñạt ñược 

các mục tiêu mà KBNN ñã ñề ra. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu chủ yếu của luận văn là ñề xuất ñược 

những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên qua 

KBNN Buôn ðôn (tỉnh ðắk Lắk). ðể hoàn thành mục tiêu chủ yếu 

ñó, ñề tài sẽ tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác KSC 

qua KBNN nói chung, ñồng thời tiến hành phân tích thực trạng KSC 
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thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn (tỉnh ðắk Lắk) làm rõ 

những mặt tích cực, hạn chế cơ bản và nhận diện nguyên nhân gây ra 

hạn chế ñó. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Hoạt ñộng  KSC thường xuyên NSNN qua KBNN bao gồm 

những nội dung gì ? Kết quả của hoạt ñộng này ñược ñánh giá qua 

những tiêu chí gì?  

- Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN 

Buôn ðôn trong thời gian qua diễn biến như thế nào? Những hạn chế 

gì là chủ yếu cần khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế ñó? 

- Cần triển khai những giải pháp chủ yếu gì ñể hoàn thiện công 

tác KSC thường xuyên qua KBNN Buôn ðôn? 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

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

về KSC NSNN qua KBNN nói chung và thực tiễn kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: Chỉ giới hạn trong công tác KSC thường xuyên 

NSNN, không ñề cập ñến hoạt ñộng KSC vốn ñầu tư XDCB và Vốn 

chương trình mục tiêu. 

+ Về không gian: Chỉ nghiên cứu hoạt ñộng KSC qua KBNN 

Buôn ðôn (tỉnh ðắk Lắk). 

+ Về thời gian nghiên cứu: Thời gian khảo sát, ñánh giá thực 

trạng chỉ giới hạn từ năm 2014 - 2016. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: ðề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

- Phương pháp cụ thể: thu thập tài liệu thứ cấp, khảo sát thực 
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tế, thống kê,. ðồng thời dề tài cũng vận dụng các phương pháp  phân 

tích, tổng hợp,  ñối chiếu, quy nạp và diễn dịch. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Về mặt học thuật, ñề tài hệ thống hoá và góp phần phân tích 

làm rõ thêm những vấn ñề lý luận về KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN. 

- Về mặt thực tiễn, ñề tài ñã phân tích, ñánh giá thực trạng 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn và ñề 

xuất ñược các giải pháp có thể vận dụng trong thực tiễn công tác 

KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn và một số KBNN 

có ñiều kiện tương tự. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược kết cấu gồm 3 

chương với nội dung cụ thể như sau: 

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

KBNN. 

Chương 2: Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Buôn ðôn. 

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

NSNN qua KBNN Buôn ðôn. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 



4 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN 

1.1. CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN  

1.1.1. Tổng quan về chi NSNN 

a. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 

Ngân sách Nhà nước là phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch 

sử. Sự hình thành và phát triển của NSNN gắn liền với sự xuất hiện 

và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ trong các phương thức sản 

xuất của các cộng ñồng và Nhà nước của từng cộng ñồng. Hay nói 

cách khác, sự ra ñời của Nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa - 

tiền tệ là tiền ñề cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của NSNN. 

b. Khái niệm và phân loại chi NSNN 

-  Khái niệm chi NSNN 

- ðặc ñiểm chi NSNN 

- Phân loại chi NSNN 

* Căn cứ theo nội dung kinh tế, hay theo tính chất phát sinh, 

chi NSNN ñược phân thành: 

- Chi ñầu tư phát triển là khoản chi làm tăng cơ sở vật chất của 

ñất nước và góp phần làm tăng trưởng kinh tế  

- Chi thường xuyên là các khoản chi nhằm duy trì hoạt ñộng 

thường xuyên của nhà. 

- Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền do Chính phủ vay. 

- Chi viện trợ của ngân sách trung ương cho các chính phủ và 

tổ chức ngoài nước. 

- Chi cho vay của ngân sách trung ương. 

- Chi trả gốc và lãi các khoản huy ñộng ñầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng  
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- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. 

- Chi bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới 

- Chi chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách năm trước sang 

ngân sách năm sau. 

* Căn cứ hình thức chi qua KBNN, chi NSNN phân thành: 

- Chi theo hình thức rút dự toán từ KBNN 

- Chi bằng hình thức lệnh chi tiền cùa cơ quan tài chính 

* Căn cứ theo phương thức cấp phát, chi trả NSNN: 

- Chi tạm ứng.  

- Tạm cấp kinh phí. 

- Chi thanh toán.  

c. Chu trình quản lý chi NSNN 

Chu trình quản lý chi NSNN ñược hiểu là một vòng tròn khép 

kín lặp ñi lặp lại từ khâu lập dự toán chi NSNN, chấp hành dự toán 

ñến quyết toán chi NSNN, ñược cụ thể như sau: 

- Lập dự toán chi NSNN  

- Chấp hành dự toán chi NSNN 

d. Quyết toán chi NSNN 

Là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý NSNN. Nó bao gồm 

các công việc lập, tổng hợp, phân tích, ñánh giá các khoản chi NSNN 

ñã ñược thực hiện trong năm ngân sách. Quyết toán chi NSNN ñược 

thực hiện theo phương pháp từ cơ sở, tổng hợp từ dưới lên trên và 

phải ñược Hội ñồng nhân dân các cấp phê chuẩn.  

1.1.2. Chi thường xuyên NSNN 

a. Khái niệm chi thường xuyên NSNN 

b. Phân loại chi thường xuyên NSNN 

- Phân loại chi thường xuyên NSNN theo mục ñích sử dụng  

- Phân loại chi thường xuyên NSNN theo tính chất kinh tế 
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c. ðặc ñiểm của chi thường xuyên NSNN 

d. Vai trò của chi thường xuyên NSNN 

1.2. KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 

1.2.1. Tổng quan về KBNN 

a. Khái niệm KBNN    

KBNN là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc quản 

lý quỹ NSNN, các quỹ tài chính và các quỹ khác, quản lý ngân quỹ; 

tổng kế toán nhà nước; huy ñộng vốn cho NSNN và ñầu tư phát triển. 

b. Các mô hình KBNN trên thế giới 

- Kho bạc Nhà nước trực thuộc Ngân hàng Trung ương 

- Mô hình tổ chức thứ hai của KBNN 

- Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính 

1.2.2. Vai trò của các cơ quan, ñơn vị trong việc quản lý 

các khoản chi thường xuyên NSNN 

a. Vai trò của cơ quan tài chính các cấp 

Cơ quan tài chính tham gia quản lý chi thường xuyên NSNN 

trong suốt chu trình chi thường xuyên NSNN.  

- Trong giai ñoạn lập dự toán  

- Trong giai ñoạn chấp hành dự toán  

- Trong giai ñoạn quyết toán chi thường xuyên NSNN 

Trường hợp các ñơn vị dự toán và các cấp ngân sách không 

thực hiện nghiêm túc những quy ñịnh về công tác kế toán và quyết 

toán NSNN không ñúng thời gian quy ñịnh thì cơ quan tài chính tạm 

ñình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước ñồng cấp tạm ñình chỉ cấp 

kinh phí cho ñến khi ñơn vị nộp báo cáo quyết toán năm, trừ một số 

khoản chi cấp thiết như lương, phụ cấp lương, trợ cấp, học bổng học 

sinh sinh viên. 
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b. Vai trò của các ñơn vị dự toán cấp I 

Có trách nhiệm giao dự toán cho các ðVSDNS trực thuộc ñảm 

bảo ñúng ñối tượng, ñúng nội dung thẩm tra của cơ quan Tài chính 

và ñúng thời gian quy ñịnh. Chịu trách nhiệm nhập dự toán chi ngân 

sách vào TABMIS theo quy ñịnh về hướng dẫn quản lý ñiều hành 

NSNN trong ñiều kiện áp dụng hệ thống TABMIS. 

c. ðơn vị sử dụng ngân sách 

d. Kho bạc Nhà nước 

- KBNN tham gia KSC thường xuyên NSNN tại giai ñoạn 

chấp hành dự toán NSNN 

e. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước 

1.2.3. KSC thường xuyên NSNN qua KBNN  

a. Khái niệm KSC thường xuyên 

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN là việc KBNN 

tiến hành thẩm ñịnh, kiểm tra các khoản chi thường xuyên NSNN 

phù hợp với các chính sách, chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu do Nhà nước 

quy ñịnh. 

b. Sự cần thiết KSC thường xuyên NSNN 

- Một là, do yêu cầu của công cuộc ñổi mới, trong quá trình 

ñổi mới cơ chế quản  lý tài chính và cơ chế quản lý NSNN ñòi hỏi 

mọi khoản chi thường xuyên của NSNN phải bảo ñảm tiết kiệm và 

có hiệu quả. 

- Hai là, do hạn chế của bản thân cơ chế quản lý chi thường 

xuyên NSNN. 

- Ba là, do ý thức của các ðVSDNS 

- Bốn là, do tính ñặc thù của các khoản chi thường xuyên 

NSNN ñều mang tính chất không hoàn trả trực tiếp. 

- Năm là, do yêu mở cửa, hội nhập với nền tài chính khu vực 
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và thế giới. 

c. ðặc ñiểm KSC thường xuyên NSNN tại KBNN 

d. Nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

- Giai ñoạn tiếp nhận hồ sơ, chứng từ. 

- Giai ñoạn thực hiện kiểm soát chi. 

- Giai ñoạn ñưa ra quyết ñịnh sau kiểm soát chi. 

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

các khoản chi sai phải thu hồi. 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. 

e. Yêu cầu ñối với công tác KSC thường xuyên qua NSNN 

f. Những tiêu chí ñánh giá kết quả công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN  

- Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN. 

- Số lượng hồ sơ KBNN giải quyết trước hạn, ñúng hạn, quá 

hạn 

- Số món và số tiền KBNN chối cấp phát, thanh toán qua KSC. 

- Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường 

xuyên trong năm. 

- Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm toán 

Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại ðVSDNS. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN KSC THƯỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KBNN 

1.3.1. Nhân tố bên ngoài 

a. Hệ thống văn bản pháp lý về quản lý NSNN 

b. Chế ñộ phân cấp quản lý NSNN 

c. Phương thức cấp phát, thanh toán kinh phí 

d. Chất lượng dự toán NSNN 
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e. Ý thức chấp hành của các ñơn vị sử dụng kinh phí NSNN  

f. Hệ thống kế toán NSNN 

1.3.2. Nhân tố bên trong 

a. Tổ chức bộ máy và thủ tục kiểm soát chi  

b. Quy trình nghiệp vụ  

c. Năng lực lãnh ñạo, quản lý 

d. Năng lực, trình ñộ của ñội ngũ cán bộ làm công tác kiểm 

soát chi 

e. Hệ thống các chương trình tin học ứng dụng và hệ thống 

cơ sở vật chất, các trang thiết bị khác. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG 

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN                   

BUÔN ðÔN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN BUÔN ðÔN 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN Buôn ðôn  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN Buôn ðôn  

KBNN Buôn ðôn là tổ chức trực thuộc KBNN ðắk Lắk, thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ và có tổ chức bộ máy ñược quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 695/Qð-KBNN ngày 16/7/2015 của KBNN. 

a. Chức năng của KBNN Buôn ðôn 

- KBNN Buôn ðôn có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN 

trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

b. Nhiệm vụ của KBNN Buôn ðôn 

c. Quyền hạn của KBNN Buôn ðôn 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của KBNN Buôn ðôn   

ðể thực hiện chức năng, nhiệm vụ, KBNN Buôn ðôn ñược tổ 

chức theo bộ máy trực tuyến bao gồm 01 Giám ñốc, 01 Phó giám ñốc 

và 2 tổ nghiệp vụ với tổng số cán bộ cán bộ là 11 người.  

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN 

NSNN QUA KBNN BUÔN ðÔN 

2.2.1. Cơ sở pháp lý của công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN huyện Buôn ðôn 

Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ñược thực 

hiện theo hệ thống các văn bản pháp lý chủ yếu sau ñây:  

- Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc 

hội; Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003; Thông 

tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị 
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ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 

- Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh cơ 

chế tự chủ của ñơn vị nghiệp công lập.  

- Quyết ñịnh số 59/2007/Qð-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý sử 

dụng phương tiện ñi lại trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự 

nghiệp công lập và Quyết ñịnh số 61/2010/Qð-TTg ngày 30/9/2010 

của Thủ tướng Chính phủ sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

59/2007/Qð-TTg ngày 7/5/2007.  

- Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg; Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-

TTg của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế 

ñộ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ 

chức, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính:  

- Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ tài 

chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 161/2012/TT-

BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy ñịnh chế ñộ 

kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; 

- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy ñịnh chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hộỉ, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hộỉ - nghề nghiệ 

- Thông tư 40/2016/TT-BTC về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

Bộ tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách 

nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông 
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tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ tài chính 

hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông 

tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước. 

2.2.2. Tình hình chung về thực hiện công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn 

Hiện nay, trên ñịa bàn huyện Buôn ðôn có 92 ñơn vị sử dụng 

kinh phí chi thường xuyên NSNN có mở tài khoản dự toán giao dịch 

với KBNN Buôn ðôn, tất cả những ñơn vị này khi rút kinh phí dự 

toán ñều phải chịu sự kiểm soát của KBNN Buôn ðôn. 

a. Phân loại các ñơn vị sử dụng ngân sách 

b. ðội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác KSC thường xuyên 

Công tác KSC tại KBNN Buôn ðôn ñược giao cho tổ Kế toán. 

Tổng số cán bộ KSC tại tổ kế toán KBNN Buôn ðôn 06 cán bộ, 

trong ñó 04 kế toán viên, 01 thủ quỹ và 01 kế toán trưởng. 

2.2.3. Quy trình KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Buôn ðôn 

a. Qui trình KSC thường xuyên NSNN theo hình thức rút dự toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sơ ñồ 2.2. Qui trình nghiệp vụ KSC NSNN theo hình thức rút dự toán 

                                                            

                                                           

                                                        Bước 1            Chuyển trả (nếu có) 

                                          Bước 2                                   Bước 4 

                                           

                                          Bước 3                                   Bước 5 

                                    Chuyển trả                

                                                        Bước 6              Trao ñổi (nếu có) 

 
ðơn vị SDNS 

 
Kế toán viên 

 
Giám ñốc 

 
Kế toán trưởng 

 
Kế toán bảo quản 

lưu trữ 
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b. Qui trình nghiệp vụ chi NSNN theo hình thức Lệnh chi 

tiền tại KBNN Buôn ðôn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.3. Quy trình nghiệp vụ KSC NSNN theo hình thức lệnh chi tiền 

- Quy trình ñã thể hiện ñược những ñổi mới trong công tác 

KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

- ðã tạo ñiều kiện cho ðVSDNS thuận tiện trong thanh toán 

các khoản chi thường xuyên  

- Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình giao dịch “một cửa” vẫn 

còn một số hạn chế: 

+ Cán bộ KSC vừa tiếp nhận hồ sơ, chứng từ vừa xử lý hồ sơ, 

chứng từ. Trong khi, cán bộ KSC phải thực hiện lập phiếu giao nhận 

hồ sơ chứng từ bằng thủ công, công việc này chiếm khá nhiều thời 

gian dẫn ñến xử lý chậm về thời gian. 

+ Cán bộ KSC xác ñịnh ngày hẹn ñể ðVSDNS ñến nhận kết 

quả KSC hồ sơ chứng từ nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào phê 

duyệt của  Kế toán trưởng, Lãnh ñạo duyệt 

- Cán bộ KSC vừa tiếp nhận hồ sơ, chứng từ vừa xử lý hồ sơ, 

chứng từ dẫn ñến tình trạng cán bộ KSC dễ có ñiều kiện nhũng 

nhiễu, phát sinh tiêu cực trong quá trình KSC thường xuyên NSNN.  

                                                            

                                                           

                                                        Bước 1            Chuyển trả (nếu có) 

                                          Bước 2                                   Bước 4 

                                           

                                          Bước 3                                   Bước 5 

                                     

                                                        Bước 6              Trao ñổi (nếu có) 

 
Cơ quan tài chính 

 
Kế toán viên 

 
Giám ñốc 

 
Kế toán trưởng 

 
Kế toán bảo quản 

lưu trữ 
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- Về quy trình thực hiện cam kết chi ñược thực hiện sau khi 

ñơn vị ký kết hợp ñồng với nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ.  

2.2.4. Nội dung KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Buôn ðôn 

Các nội dung cụ thể của hoạt ñộng KSC thường xuyên qua 

KBNN Buôn ðôn bao gồm: 

a. Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ:  

ðối với nội dung công việc này cán bộ KSC chỉ kiểm tra sơ bộ 

hồ sơ, chứng từ, tiến hành phân loại hồ sơ chứng từ, nếu có sai sót thì 

cán bộ KSC hướng dẫn ðVSDNS lập lại, bổ sung hồ sơ còn thiếu, lập 

phiếu giao nhận hồ sơ và thực hiện cam kết thời gian xử lý công việc. 

b. Tiến hành kiểm soát chi:  

ðối với hình thức thanh toán theo dự toán: ðVSDNS gửi ñến 

KBNN các tài liệu, chứng từ dưới ñây: 

- Hồ sơ gửi lần. 
- Hồ sơ tạm ứng bao gồm: 

+ ðối với các ñề nghị tạm ứng bằng tiền mặt 

+ ðối với các ñề nghị tạm ứng bằng chuyển Khoản 

- Hồ sơ thanh toán tạm ứng: Khi thanh toán tạm ứng, ñơn vị 

gửi KBNN Giấy ñề nghị thanh toán tạm ứng. Tùy theo từng nội dung 

chi, gửi kèm theo các tài liệu. 

- Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm: 

Giấy rút dự toán (thanh toán); ðối với những Khoản chi không 

có hợp ñồng và ñối với những Khoản chi có giá trị hợp ñồng dưới hai 

mươi triệu ñồng thì ñơn vị lập bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng 

do Thủ trưởng ñơn vị ký duyệt ñể gửi KBNN.  

c. Quyết ñịnh sau kiểm soát chi 

Căn cứ vào quyết ñịnh phê duyệt của Giám ñốc KBNN, các bộ 



15 

phận nghiệp vụ KSC và kế toán thanh toán thực hiện như sau:  

- Nếu Giám ñốc KBNN quyết ñịnh không duyệt cấp phát (cấp 

tạm ứng hoặc thanh toán) cho ñơn vị, thì bộ phận KSC có trách 

nhiệm trả lại hồ sơ, chứng từ chi cho ñơn vị và thông báo rõ lý do từ 

chối bằng văn bản cho ðVSDNS. 

- Nếu Giám ñốc KBNN quyết ñịnh phê duyệt cấp phát (cấp 

tạm ứng hoặc thanh toán), bộ phận kế toán thanh toán thực hiện tạm 

ứng hay thanh toán cho ðVSDNS theo chế ñộ quy ñịnh. 

- Trả tài liệu, chứng từ cho khách hàng: Cán bộ KSC tiến hành 

lưu hồ sơ KSC và trả hồ sơ, chứng từ cho ðVSDNS theo quy ñịnh.  

- Chi tiền mặt tại quỹ: Thủ quỹ nhận và kiểm soát chứng từ chi 

tiền mặt 

2.2.5. Kết quả công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Buôn ðôn 

a. Doanh số chi thường xuyên tại KBNN Buôn ðôn 

Bảng 2.1. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

Buôn ðôn  giai ñoạn 2014 - 2016 

ðVT: Nghìn ñồng 

Trong ñó 

Ngân sách ñịa phương 

Trong ñó 
Năm Tổng chi 

NSTW 
Tổng số 

NS tỉnh NS huyện NS xã 

2014 327.537.488 16.079.583 311.457.905 52.512.512 222.486.495 36.458.898 

2015 355.388.405 16.926.476 338.461.929 57.696.783 241.978.367 38.786.779 

2016 383.679.376 16.719.298 366.960.078 67.094.969 256.595.032 43.270.077 

(Nguồn: Báo cáo KBNN Buôn ðôn) 

KBNN Buôn ðôn KSC ñối với 92 ðVSDNS trên ñịa bàn 

huyện, tình hình KSC NSNN tại KBNN Buôn ðôn giai ñoạn 2014 - 
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2016 ñược thể hiện qua bảng 2.1  

Qua số liệu chi thường xuyên NSNN tại bảng 2.1, cho thấy chi 

thường xuyên NSNN trên ñịa bàn huyện Buôn ðôn qua hàng năm 

tăng cả ở 4 cấp ngân sách. Tổng chi thường xuyên NSNN năm 2015 

tăng 8,5% so với năm 2014 và năm 2016  tăng 8,0% so với năm 

2015. ðiều này thể hiện quy mô hoạt ñộng KSC thường xuyên của 

KBNN Buôn ðôn ngày càng tăng. 

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

Bảng 2.2. Kết quả giải quyết hồ sơ KSC thường xuyên 

NSNN về mặt tiến ñộ 

Trước hạn ðúng hạn Quá hạn 

Năm 
Tổng số hồ 

sơ chi TX 
Số  

hồ sơ 

Tỷ trọng 

(%) 

Số  

hồ sơ 

Tỷ trọng 

(%) 

Số  

hồ sơ 

Tỷ trọng 

(%) 

2014 13.024 10.245 78,66 2.541 19,51 238 1,83 

2015 13.385 11.021 82,34 2.123 15,86 241 1,80 

2016 14.186 11.354 80,04 2.584 18,22 248 1,75 

 (Nguồn: Báo cáo KBNN Buôn ðôn) 

Tại bảng 2.2 mặc dù số lượng hồ sơ phải giải quyết ngày càng 

nhiều hơn, nhưng số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn và ñúng hạn 

vẫn chiếm tỷ lệ rất cao còn số lượng hồ sơ giải quyết không ñúng 

hạn ngày càng giảm từ 1,83% năm 2014 xuống còn 1,75% năm 

2016. ðặc biệt tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn tuy có dao ñộng 

nhưng ñều ñạt trên 75%.  

c. Cơ cấu chi thường xuyên 

Mức chi thường xuyên NSNN theo tính chất kinh tế qua 

KBNN Buôn ðôn ñược thể hiện ở bảng 2.3. cho thấy cơ cấu các 

khoản chi thường xuyên theo nhóm mục chi ở cả 4 cấp ngân sách. 

Chi thanh toán cho cá nhân của của NSTW dao ñộng từ 41,5% ñến 
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43,9% tổng chi thường xuyên NSTW thấp hơn mức chi của ngân 

sách ñịa phương về mục chi này chiếm từ 67,2% ñến 69,38% tổng 

chi thường xuyên từ ngân sách ñịa phương. Có thể thấy tổng mức chi 

ở cả 4 cấp ngân sách cho cá nhân ñều chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu 

chi thường xuyên. Năm 2014, tỷ trọng này là 66,4% ñến năm 2015 tỷ 

trọng lên 68,1% nhưng qua năm 2016 tỷ trọng chi thanh toán cá nhân 

ñã giảm xuống 66,1% do chính sách tinh giảm biên chế của huyện 

theo Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP của Chính phủ.  

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

Thông qua quy trình giao dịch trong KSC thường xuyên 

NSNN, KBNN Buôn ðôn ñã kiểm soát tương ñối chặt chẽ các khoản 

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

hành ñầy ñủ các ñiều kiện chi NSNN theo Luật NSNN. Hàng năm, 

qua công tác kiểm soát, KBNN Buôn ðôn ñã từ chối thanh toán trên 

chục tỷ ñồng các khoản chi của ðVSDNS do vượt dự toán và chi sai 

chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức. Số tiền và số món từ chối thanh toán 

có xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ năm 2014 ñến 2016. 

Nếu tính về tỷ trọng số tiền từ chối thanh toán so với tổng doanh số 

thanh toán thì  năm 2014 chiếm tỷ trọng 0,16%, năm 2015 là 0,15% 

và năm 2016 giảm xuống còn 0,09%. Nói chung tỷ trọng là khá nhỏ 

so với tổng mức chi. 

Bảng 2.5. Kết quả hồ sơ chứng từ trả về qua KSC giai ñoạn 2014 - 2016 

Trong ñó 

Năm Tổng số Sai các yếu tố 

trên chứng từ 

Sai mục lục 

ngân sách 

Thiếu hồ sơ 

thủ tục 

2014 1.736 956 567 213 

2015 1.283 656 412 215 

2016 1.574 994 385 195 
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Số liệu KBNN Buôn ðôn từ chối thanh toán, cấp phát chi 

NSNN và trả về nêu trên phản ánh kết quả của công tác KSC, từng 

bước chấn chỉnh và qua ñó nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan 

KBNN Buôn ðôn. Theo ñó công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán dần 

ñi vào nề nếp, giúp cho ñơn vị dự toán và cơ quan Tài chính, KBNN 

có căn cứ ñể quản lý và ñiều hành NSNN một cách có hiệu quả hơn.  

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

xuyên trong năm 

Bảng 2.6. Số dư tạm ứng các cấp NSNN qua KNNN Buôn ðôn 

giai ñoạn 2014 - 2016 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 
Cấp NS 

ðến 30/11 ðến 31/12 ðến 30/11 ðến 31/12 ðến 30/11 ðến 31/12 

NSTW 280.490 169.229 252.974 220.911 244.537 72.866 

NS tỉnh 869.496 674.248 1.230.591 512.843 962.490 1.159.455 

NS 

huyện 
2.375.239 1.402.007 3.972.613 3.221.377 5.639.915 2.505.442 

NS xã 0 0 0 0 0 0 

Tổng 3.525.225 2.245.483 5.456.178 3.955.131 6.846.942 3.737.764 

(Nguồn: Báo cáo KBNN Buôn ðôn) 

Bảng 2.6 cho thấy mặc dù về số tuyệt ñối thì số dư tạm ứng 

tăng lên trong từ 2014 ñến năm 2016 nhưng  tỷ lệ số dư tạm ứng so 

với tổng doanh số chi thường xuyên cả năm khá nhỏ từ 0,69% năm 

2014 lên 0,97% % năm 2016. Nhưng hầu hết các khoản tạm ứng này 

ñược thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân 

sách trước ngày 31/01 năm sau chỉ có một vài khoản tạm ứng nhỏ 

kéo dài trong nhiều năm phải chuyển sang ngân sách năm sau. 
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f. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm toán 

Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại ðVSDNS trên ñịa bàn tỉnh 

Buôn ðôn 

Giai ñoạn từ năm 2014 ñến năm 2016, Kiểm toán Nhà nước có 

một lần thực hiện kiểm toán các ðVSDNS trên ñịa bàn huyện Buôn 

ðôn. Qua kết quả kiểm toán chưa phát hiện ñược sai sót gì lớn 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC KSC 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN BUÔN ðÔN  

2.3.1. Những mặt thành công 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

a. Những ñiểm hạn chế 

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Hệ thống pháp luật hiện hành về NSNN vẫn ñang còn trong 

giai ñoạn hoàn thiện.  

 - Hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn chi chưa ñầy ñủ, còn lạc 

hậu, chậm ñiều chỉnh.  

- Dự toán ñầu năm ñược phân bổ cho ðVSDNS rất chậm, 

phân bổ thành nhiều ñợt chưa ñáp ứng các yêu cầu 

- Ngân sách cấp xã, phường, vừa là một cấp ngân sách, vừa là 

một ñơn vị dự toán ngân sách. Chi ngân sách xã tồn tại cùng lúc hai 

hình thức là Lệnh chi tiền và cấp phát theo dự toán.   

- 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. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN BUÔN ðÔN 

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 KSC thường 

xuyên NSNN của KBNN 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC THƯỜNG 

XUYÊN NSNN QUA KBNN BUÔN ðÔN  

3.2.1. Hoàn thiện một số ñiểm hạn chế trong thực hiện quy 

trình nghiệp vụ KSC ñồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những vi 

phạm về quy trình 

ðể thực hiện ñược việc kiểm soát theo mức ñộ rủi ro, cần phân 

tích mức ñộ rủi ro các khoản chi thường xuyên NSNN và xếp theo 

thứ tự từ cao xuống thấp và có thể phân theo nhóm như sau: 

- Mức ñộ rủi ro cao: các khoản chi có giá trị lớn như xây dựng 

trụ sở, mua sắm hàng hóa, tài sản, sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh... 

- Mức ñộ ít rủi ro: các khoản chi như chi công tác chuyên 

môn, chi hội nghị, chi khác, chi mua sắm dụng cụ, văn phòng phẩm, 

tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, học bổng, ñiện nước, dịch vụ công 

cộng… 

Khi ñã xác ñịnh ñược mức ñộ rủi ro, cần có các cơ chế kiểm 

soát cho phù hợp với từng loại.  

3.2.2. Giám sát, ñôn ñốc ðVSDNS thanh toán tạm ứng, 

tăng cường tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi 

thường xuyên  

ðể giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt quá cao tại KBNN 

Buôn ðôn tạo thói quen cho các ðVSDNS thanh toán không dùng 
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tiền mặt, KBNN cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Thực hiện phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

cho cán bộ kế toán ðVSDNS cũng như cán bộ KSC 

- Cần ña dạng hóa, hiện ñại hóa hơn nữa công nghệ thanh toán 

tại KBNN Buôn.  

- Siết chặt kỷ luật thanh toán không dùng tiền mặt 

- Công chức KSC cần có biện pháp kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn 

vị khẩn trương thanh toán tạm ứng.  

- Triệt ñể không cấp tạm ứng tiếp ñối với các trường hợp 

không thanh toán tạm ứng ñúng thời gian quy ñịnh.  

3.2.3. Triển khai các biện pháp khắc phục hiện tượng xé 

nhỏ gói thầu  

Các biện pháp có thể triển khai tại KBNN huyện Buôn ðôn 

mà chưa cần ñến những sửa ñổi về cơ chế KSC chung là: 

- Kho bạc cần ñề nghị ðVSDNS thực hiện nộp dự toán năm 

ñồng thời với nộp bổ sung dự toán chi tiết ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt vào ñầu năm. 

- Trên cơ sở dự toán chi tiết, KBNN có thể nắm chắc tình hình 

về các gói mua sắm, sửa chữa mà ñơn vị sẽ thực hiện  

- Xử lý nghiêm những khoản chi không ñúng quy ñịnh khi 

phát hiện. 

3.2.4. Hoàn thiện hoạt ñộng phối hợp với Uỷ ban nhân dân 

huyện, cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản của ñơn vị. 

3.2.5. Nâng cao chất lượng công chức KSC    

-  Coi trọng các hoạt ñộng ñào tạo, tập huấn ñặc biệt là tập 

huấn liên quan ñến văn bản mới ñi kèm với hệ thống hóa văn bản 

- Thực hiện tiêu chuẩn hoá công chức trực tiếp làm công tác 

KSC về năng lực chuyên môn và phẩm chất ñạo ñức 
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- Có cơ chế ñộng viên, chế tài hợp lý. 

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của 

thanh tra KBNN 

KBNN cần ñẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ bằng 

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

ñồng thời cần nghiêm túc xử lý nghiêm các ñơn vị, cá nhân liên quan 

ñến các sai phạm ñược phát hiện qua thanh tra kiểm tra. 

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

TABMIS và các phần mềm tác nghiệp  

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài Chính 

- Cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý trong kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN; hoàn thiện hệ thống chính sách, chế ñộ, 

ñịnh mức, tiêu chuẩn chi ngân sách phù hợp với ñiều kiện kinh tế - 

xã hội của từng thời kỳ, ñặc biệt là phải có sự ổn ñịnh.  

- Cần quy ñịnh chặt chẽ hơn việc xét chuyển số dư tạm ứng 

qua nhiều năm ñể hạn chế việc cho phép ñơn vị sử dụng ngân sách 

xin chuyển số tạm ứng sang năm sau và cương quyết xử lý thu hồi 

ñối với các trường hợp tạm ứng kéo dài. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác 

quản lý tài chính của ðVSDNS, ñể kịp thời chấn chỉnh, xử lý  

-  Xây dựng và áp dụng phương thức quản lý chi NSNN theo 

kết quả ñầu ra. Theo phương thức quản lý chi này chủ yếu dựa trên 

kết quả hoạt ñộng (ñầu ra) của các ðVSDNS, ñiều ñó có nghĩa là: 

việc lập dự toán ngân sách, các cơ quan ñơn vị phải căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ ñược giao, chỉ tiêu nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế 

ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi tiêu, dự toán và kết quả thực hiện nhiệm 

vụ ñược giao của năm trước ñể xây dựng dự toán chi của năm kế 
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hoạch. Mở rộng ñối tượng áp dụng hình thức khoán biên chế, tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về kinh phí.  

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 

- KBNN cần cập nhật ñể kịp thời bổ sung hoàn thiện quy trình 

kiểm soát chi NSNN qua KBNN khi có sự thay ñổi của cơ chế  

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống 

KBNN. Với nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN trong thời 

gian tới ñã ñặt ra thách thức lớn cho ñội ngũ cán bộ, công chức hệ 

thống Kho bạc nhà nước.  

3.3.3. Kiến nghị với Bộ, ngành, ñịa phương 

- Nâng cao chất lượng dự toán chi của các ñơn vị sử dụng 

NSNN  

Khi bố trí phân bổ dự toán phải sát với kế hoạch nhiệm vụ 

ñược giao, ñồng thời giao dự toán phải trước 31/12 của năm.  

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.  

- Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các chế ñộ ñặc thù 

ñối với từng lĩnh vực, ngành, ñịa phương. 

- ðôn ñốc ñơn vị sử dụng ngân sách thực hiện quyết toán chi 

NSNN theo quy ñịnh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình 

thực hiện các khoản chi thường xuyên NSNN ñể ngăn ngừa và hạn 

chế những vi phạm của các ñơn vị sử dụng ngân sách. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Luận văn ñã ñạt ñược những kết quả nghiên cứu chủ yêu sau:  

- Hệ thống hóa, phân tích làm rõ một số vấn ñề về chi NSNN, 

chi thường xuyên và nội dung kiểm soát chi thường xuyên qua 

KBNN. 

- Phân tích những chỉ tiêu ñể ñánh giá công tác KSC cũng như 

những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN. 

- Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Buôn ðôn trong thời gian qua. Qua ñó, tổng kết những hạn chế và 

nguyên nhân của những hạn chế trong công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN Buôn ðôn, ðắk Lắk. 

- ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường 

xuyên qua KBNN qua KBNN Buôn ðôn, tỉnh ðắk Lắk. 

- ðề xuất một số kiến nghị với Bộ Tài chính, với KBNN và 

với Bộ, ngành, ñịa phương nhằm tạo ñiều kiện triển khai tốt các giải 

pháp nói trên. 
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