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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế thế giới, 

Việt Nam ngày càng khẳng ñịnh ñược vị thế của mình trên trường 

quốc tế. ðể làm ñược ñiều ñó, ngoài những tiến bộ trong hoạt ñộng 

kinh tế, thì hoạt ñộng ngân sách nhà nước cũng ñảm nhận vai trò hết 

sức quan trọng trong việc ñiều tiết nền kinh tế vĩ mô, thể hiện qua 

việc huy ñộng, phân bổ nguồn lực hợp lý, ñảm bảo thực hiện công 

bằng xã hội, thúc ñẩy nhanh việc phát triển kinh tế nhưng phải ổn 

ñịnh và bền vững. Qua ñó, giúp Việt Nam từ một nước nông nghiệp 

lạc hậu, kinh tế kém phát triển trở thành một nước công nghiệp và 

dịch vụ hiện ñại. Tuy nhiên, nguồn lực huy ñộng phục vụ cho sự phát 

triển ñất nước là có hạn, trong khi ñó việc quản lý ngân sách vẫn còn 

nhiều hạn chế, gây thất thoát, lãng phí. Vì thế, việc sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết ở cả cấp 

trung ương cũng như ñịa phương. 

Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế và 

văn hóa của tỉnh ðăk Lăk, ñồng thời là trung tâm giao lưu kinh tế - 

văn hóa xã hội quan trọng của vùng Tây Nguyên và cả nước. Sự phát 

triển của TP. Buôn Ma Thuột ñã và ñang có những ñóng góp quan 

trọng ñối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ðăk Lăk. Trong 

những năm gần ñây, thành phố Buôn Ma Thuột ñã có nhiều bước 

phát triển vượt bậc tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế 

giới, cùng với ñó là ñiều kiện tự nhiên tác ñộng nên ñời sống của 

người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn ñặc biệt là công nhân viên 

chức, với mức lương còn quá thấp, khó lòng trang trải cho cuộc sống 

hàng ngày. Do ñó, việc tính toán, quản lý chi thường xuyên sao cho 

hiệu quả ñể vừa ñảm bảo ñược ñời sống cho người lao ñộng vừa ổn 



2 

 

ñịnh ñược hình kinh tế là mục tiêu hàng ñầu của cả nước nói chung 

và của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. 

Công tác quản lý ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột dù ñã 

có những bước tiến tích cực nhưng ñể ñáp ứng ñược nhu cầu xã hội 

ngày càng cao thì cần phải hoàn thiện liên tục công tác quản lý ngân 

sách nhà nước một cách tự chủ, công khai và minh bạch. Vì vậy tôi 

chọn ñề tài “Quản lý chi thường xuyên tại thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh ðăk Lăk” làm luận văn với mong muốn ñóng góp thiết 

thực một phần vào việc hoàn thiện hơn công tác quản lý chi thường 

xuyên NSNN trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luậnvà thực tiễnvề quản lý chi NSNN 

nói chung và chi thường xuyên nói riêng 

- ðánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên tại thành phố 

Buôn Ma Thuột trong thời gian qua; chỉ ra những thành công, hạn 

chế và các nguyên nhân  khách quan, chủ quan. 

- ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi 

thường xuyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ðăk Lăk trong thời 

gian ñến. 

3. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận từ cơ sở lý luận, tổng quan về quản lý chi thường 

xuyên ngân sách. 

- Tiếp cận từ thực tiễn, khảo sát, ñánh giá thực trạng quản lý 

chi thường xuyên ngân sách tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ðăk 

Lăk. 

- Tiếp cận từ những ñịnh hướng, mục tiêu, chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản lý chi 

thường xuyên. 
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4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu 

5. Kết cấu ñề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN  

Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại 

thành phố Buôn Ma Thuột 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lư chi thường xuyên 

NSNN tại thành phố Buôn Ma Thuột. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH                  

NHÀ NƯỚC 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ QUẢN LÝ 

CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

1.1.1. Khái quát về NSNN 

a. Khái niệm NSNN 

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

nước trong dự toán ñã ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết 

ñịnh và ñược thực hiện trong một năm ñể ñảm bảo thực hiện các 

chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước”. 

b. ðặc ñiểm Ngân sách Nhà nước: 

- Hoạt ñộng thu chi của ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với 

quyền lực kinh tế - chính trị của nhà nước, và việc thực hiện các 

chức năng của nhà nước, ñược nhà nước tiến hành trên cơ sở những 

luật lệ nhất ñịnh; 
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- Hoạt ñộng ngân sách nhà nước là hoạt ñộng phân phối lại các 

nguồn tài chính, nó thể hiện ở hai lĩnh vực thu và chi của nhà nước; 

- Ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với sở hữu nhà nước, luôn 

chứa ñựng những lợi ích chung, lợi ích công cộng; 

- Ngân sách nhà nước cũng có những ñặc ñiểm như các quỹ 

tiền tệ khác. Nét khác biệt của ngân sách nhà nước với tư cách là một 

quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nó ñược chia thành nhiều quỹ nhỏ 

có tác dụng riêng, sau ñó mới ñược chi dùng cho những mục ñích ñã 

ñịnh; 

- Hoạt ñộng thu chi của ngân sách nhà nước ñược thực hiện 

theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu. 

1.1.2. Chi thường xuyên NSNN thành phố 

a. Khái niệm  

Chi thường xuyên ngân sách thành phố là quá trình phân phối, 

sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước cấp thành phố nhằm trang 

trải những nhu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị 

xã hội thuộc khu vực công tại một thành phố, 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, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, khoa học và công 

nghệ môi trường và các hoạt ñộng sự nghiệp khác trên phạm vi thành 

phố ñó.  

b. ðặc ñiểm của chi thường xuyên ngân sách thành phố 

ðại bộ phận các khoản chi thường xuyên từ NSNN ñều mang 

tính ổn ñịnh và có tính chu kỳ trong một khoảng thời gian hàng 

tháng, hàng quý, hàng năm.  

Các khoản chi thường xuyên phần lớn nhằm mục ñích tiêu 

dùng.  

Phạm vi và mức ñộ chi thường xuyên NSNN gắn liền với cơ 



5 

 

cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và việc thực hiện các chính sách kinh 

tế, chính trị, xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, vì phần lớn các 

khoản chi thường xuyên nhằm duy trì hoạt ñộng bình thường, hiệu 

quả của bộ máy quản lý Nhà nước.  

Nguồn lực tài chính trang trải cho các khoản chi thường xuyên 

ñược phân bổ tương ñối ñều giữa các quý trong năm, giữa các tháng 

trong quý và giữa các năm trong kỳ kế hoạch.  

Việc sử dụng kinh phí thường xuyên ñược thực hiện thông qua 

hai hình thức cấp phát thanh toán và cấp tạm ứng.  

Chi thường xuyên chủ yếu chi cho con người, sự việc nên nó 

không làm tăng thêm tài sản hữu hình của Quốc gia.  

Hiệu quả của chi thường xuyên không thể ñánh giá, xác ñịnh 

cụ thể như chi cho ñầu tư phát triển. Hiệu quả của nó không ñơn 

thuần về mặt kinh tế mà ñược thể hiện qua sự ổn ñịnh chính trị, xã 

hội từ ñó thúc ñẩy sự phát triển bền vững của ñất nước.  

c. Nội dung chi thường xuyên NSNN 

Nội dung chi thường xuyên ngân sách cấp huyện/Thành phố 

bao gồm:  

- Chi quốc phòng, chi an ninh. 

- Chi sự nghiệp giáo dục, ñào tạo và dạy nghề.  

- Chi sự nghiệp y tế.  

- Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia ñình.   

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, du lịch.   

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn.. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao. 

- Chi sự nghiệp ñảm bảo xã hội. 

- Chi sự nghiệp môi trường.   

- Chi sự nghiệp hành chính, ðảng, ñoàn thể.  
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- Chi cải cách tiền lương 

- Chi  thường xuyên khác. 

- Chi khác ngân sách. 

d. Vai trò của chi thường xuyên NSNN 

Thứ nhất, chi thường xuyên có vai trò quan trọng trong nhiệm 

vụ chi NSNN.  

Thứ hai, chi thường xuyên là công cụ ñể Nhà nước thực hiện 

mục tiêu ổn ñịnh và ñiều chỉnh thu nhập, hỗ trợ người nghèo, gia 

ñình chính sách, thực hiện các chính sách xã hội... góp phần thực 

hiện mục tiêu công bằng xã hội.  

Thứ ba, thông qua chi thường xuyên, Nhà nước thực hiện ñiều 

tiết, ñiều chỉnh thị trường ñể thực hiện mục tiêu của Nhà nước.  

Thứ tư, chi thường xuyên là công cụ ổn ñịnh chính trị, xã hội, 

quốc phòng an ninh.  

Thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên còn có ý nghĩa rất 

lớn trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính 

của ñất nước, tạo ñiều kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích lũy 

và tiêu dùng. Chi thường xuyên hiệu quả và tiết kiệm sẽ tăng tích lũy 

vốn NSNN ñể chi cho ñầu tư phát triển, thúc ñẩy nền kinh tế phát 

triển, nâng cao niềm tin của nhân dân vào vai trò quản lý ñiều hành 

của Nhà nước.  

1.1.3. Quản lý chi thường xuyên NSNN 

a. Khái niệm 

Quản lý chi thường xuyên NSNN ñược hiểu là quá trình nhà 

nước vận dụng các quy luật khách quan; sử dụng hệ thống các nhóm 

công cụ và phương pháp tác ñộng ñến hoạt ñộng chi ngân sách nhà 

nước nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ của các chủ thể trong Bộ máy Nhà nước trong từng thời kỳ nhất 
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ñịnh, từng cấp nhất ñịnh. 

b. Vai trò của quản lý chi thường xuyên NSNN 

Thứ nhất, ñảm bảo mục tiêu ổn ñịnh chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội trên ñịa bàn.  

Thứ hai, thúc ñẩy nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản chi 

thường xuyên NSNN nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, 

ñảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả.  

Thứ ba, quản lý chi thường xuyên ngân sách góp phần ñiều tiết 

thu nhập dân cư thực hiện công bằng xã hội.  

Thứ tư, quản lý chi thường xuyên NSNN có vai trò ñiều tiết 

giá cả, chống suy thoái và chống lạm phát. 

Thứ năm, ñể duy trì sự ổn ñịnh của môi trường kinh tế, Nhà 

nước sử dụng công cụ chi ngân sách.  

c. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà 

nước 

- Nguyên tắc thống nhất:  

- Nguyên tắc ñầy ñủ.  

- Nguyên tắc cân ñối ngân sách 

- Nguyên tắc trung thực chính xác 

- Nguyên tắc minh bạch, công khai 

- Nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công trách nhiệm gắn 

với quyền hạn, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp. 

- Chi NSNN phải gắn chặt với chính sách kinh tế, gắn với mục 

tiêu phát triển kinh tế trung và dài hạn  

- Chi NSNN phải cân ñối hài hòa giữa các ngành với nhau, 

giữa trung ương và ñịa phương, kết hợp giải quyết ưu tiên chiến lược 

trong từng thời kỳ  
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UBND tỉnh/Thành phố 
 trực thuộc Trung ương 

(TC-KH)   
  

 

UBND huyện/thành phố 
(phòng TC-KH) 

 

HðND 
huyện/thành phố 

  

 

Các phòng, ban, ñoàn 
thể, ñơn vị 

 thuộc huyện/thành phố 
 

1 6 7 8 

2 3 4 10

5 

9 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

1.2.1. Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.1. Sơ ñồ quy trình lập dự toán ngân sách chi thường xuyên 

cấp huyện/Thành phố 

1.2.2. Chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách 

Chấp hành dự toán chi thường xuyên là một trong những nội 

dung quan trọng của chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nước – là 

khâu thứ hai của chu trình quản lý ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ 

chức chấp hành ngân sách Nhà nước ở nước ta ñược tính từ ngày 01 

tháng 1 ñến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.  

Mục tiêu cơ bản của việc tổ chức chấp hành dự toán chi 

thường xuyên là ñảm bảo ñầy ñủ, kịp thời nguồn kinh phí của ngân 

sách Nhà nước cho công tác hoạt ñộng thường xuyên một cách hợp 

lý, tiết kiệm và hiệu quả. ðể ñạt ñược mục tiêu cơ bản ñó, trong việc 

chấp hành dự toán chi thường xuyên cần phải thực hiện ñầy ñủ các 

yêu cầu sau : 

1.2.3. Quyết toán chi thường xuyên ngân sách 

Quyết toán chi thường xuyên ngân sách huyện/Thành phố là 
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tổng kết quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách 

huyện/Thành phố nhằm ñánh giá kết quả hoạt ñộng của một năm, từ 

ñó rút ra ưu, nhược ñiểm và bài học kinh nghiệm cho công tác quản 

lý chi thường xuyên ngân sách huyện/Thành phố.  

1.2.4. Thanh tra, kiểm tra chi thường xuyên NSNN 

Mục ñích của việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát là 

nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; 

phát hiện tham nhũng lãng phí; phát hiện những sơ hở trong cơ chế 

quản lý chính sách, pháp luật ñể kiến nghị với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy các nhân tố tích cực; 

góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt ñộng quản lý nhà 

nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước, lợi ích hợp pháp của các 

cơ quan ñơn vị, tổ chức kinh tế và các cá nhân.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN QUẢN LÝ CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN 

Quá trình quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh bị chi phối 

bởi các nhân tố chủ yếu sau:  

Thứ nhất, nhân tố về chế ñộ quản lý tài chính công  

Thứ hai, nhân tố về tổ chức bộ máy và trình ñộ cán bộ quản lý 

chi thường xuyên  

Thứ ba, nhân tố về trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

1.4.1. Thành phố Phú Thọ 

1.4.2. Thành phố Bắc Ninh 

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố 

Buôn Ma Thuột 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, 

TỈNH ðĂK LĂK 

2.1. TỔNG QUAN VỀ ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên 

2.1.2. Khái quát tình hình KT - XH tại Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Bảng 2.2. Tình hình thu NSNN cấp thành phố tại Thành phố 

Buôn Ma Thuột giai ñoạn 2011-2015 

    ðơn vị tính: Triệu ñồng  

Năm 
Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng thu 856.719 1.005.904 1.158.511 1.075.164 1.140.187 

Thu cân ñối NSNN 843.065 986.148 1.141.495 1.058.981 1.128.241 

- Nguồn hưởng 100% 36.488 32.931 39.248 48.764 52.772 

- Nguồn phân chia 

theo tỷ lệ % 
560.627 654.547 726.345 656.958 716.239 

- Thu bổ sung từ NS 

cấp tỉnh 
76.345 83.122 243.415 220.118 259.678 

- Thu kết dư NS năm 

trước 
48.546 50.808 75.545 78.014 49.985 

- Thu chuyển nguồn 

NS từ năm trước 

chuyển sang 

121.059 164.740 56.942 55.127 49.567 

Thu quản lý qua 

NSNN 
13.654 19.756 17.016 16.183 11.946 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán thu NS tỉnh giai ñoạn 2011-2015 

tại phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Buôn Ma Thuột) 
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Cùng với việc thu NSNN tăng, chi NSNN nói chung và ñặc 

biệt là chi NSNN thành phố ñều tăng qua các năm. Tình hình chi 

NSNN cấp thành phố từ năm 2011 ñến 2015 của thành phố Buôn Ma 

Thuột ñược phản ánh qua số liệu ở bảng 2.3.  

Bảng 2.3. Tình hình chi NSNN cấp thành phố tại Thành phố Buôn 

Ma Thuột giai ñoạn 2011-2015 

     ðơn vị tính: Triệu ñồng  
Năm 

Chỉ tiêu 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng chi 822.286 930.098 1.080.189 971.684 1.055.033 

Chi cân ñối 

NSNN 
808.729 912.559 1.062.621 958.054 1.045.905 

- Chi ñầu tư 

XDCB 
264.643 245.278 275.597 177.614 227.696 

- Chi thường 

xuyên 
329.148 610.339 733.603 721.924 793.947 

- Chi chuyển 

nguồn từ nãm 

trýớc chuyển 

sang tiếp tục chi 

151.938 56.942 53.121 49.567 24.262 

- Chi nộp trả NS 

cấp trên 
  309 8.737 1.511 

- Chi hoàn trả 

các khoản PS 

nãm trýớc 

   212  

Chi từ nguồn thu 

ñể lại quản lý 

qua NS 

1.3557 17.539 17.868 13.630 9.128 

(Nguồn: Báo cáo quyết toán chi NS tỉnh giai ñoạn 2011-2015 

tại phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Buôn Ma Thuột) 

Trong thời gian qua, UBND Thành phố ñã tập trung chỉ ñạo 
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các phòng, ban, ngành thực hiện dự toán NS bám sát mục tiêu và 

Nghị quyết của Thành  ủy, HðND Thành phố cũng chỉ ñạo về công 

tác thu NS. Thu NSNN hàng năm ñã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế 

hoạch năm. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô 

của Chính Phủ, Thành phố ñược thực hiện tốt. Thành phố ñã thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế, 

chống buôn lậu, sản xuất hàng giả và gian lận thương mại. Thực hiện 

tốt công tác quản lý thu gắn với việc tuyên truyền, vận ñộng các tổ 

chức, cá nhân tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp NS. ðồng 

thời với việc hoàn thành vượt mức chi, Thành phố ñã thực hiện tốt 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút 

nguồn lực ñầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách cho những năm 

tiếp theo.  

2.1.3. Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT GIAI ðOẠN 2011-2015 

2.2.1. Công tác lập dự toán chi NS thường xuyên  

Công tác lập dự toán chi NSNN thường xuyên trong các ñơn 

vị thụ hưởng NSNN tại thành phố Buôn Ma Thuột ñược thực hiện 

theo Luật ngân sách năm 2002, Nghị ñịnh 60 của Chính phủ ngày 

06/6/2003, Thông tư số 59 ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện 

Nghị ñịnh 60 quy ñịnh ñối với các khoản chi thường xuyên việc lập 

dự toán phải tiến hành theo một quy trình từ cơ sở, trên cơ sở dự kiến 

chi theo mục lục ngân sách. 
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2.2.2. Công tác chấp hành dự toán chi thường xuyên 

2.2.3. Công tác quyết toán chi thường xuyên 

2.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chi thường 

xuyên 

2.3. ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG 

XUYÊN NSNN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

2.3.1. Những thành công 

Thứ nhất, công tác lập dự toán chi NSNN của thành phố Buôn 

Ma Thuột cơ bản ñảm bảo ñúng trình tự theo quy ñịnh của Luật 

NSNN, bám sát các chỉ thị, chủ trương chỉ ñạo của Tỉnh uỷ, Nghị 

quyết của HðND tỉnh và trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội của ñịa 

phương.  

Thứ hai, quản lý kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường 

xuyên ngân sách cấp thành phố qua KBNN ñã ñược quan tâm, chú 

trọng.  

Thứ ba, chi thường xuyên NSNN của thành phố ngày càng 

tăng về quy mô và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, ñáp ứng kịp thời 

các khoản chi thường xuyên và các nhu cầu chi ñột xuất như thiên 

tai, bão lụt cũng như các trường hợp trợ cấp ñột xuất khác, ñảm bảo 

hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH ñã ñề ra.  

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Thứ nhất, công tác xây dựng ñịnh mức chi  

- Thứ hai, công tác lập dự toán chi thường xuyên  

- Thứ ba, việc chấp hành dự toán chi thường xuyên  

- Thứ tư, công tác quyết toán chi thường xuyên  

- Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chi thường 

xuyên  
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2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan  

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có 

thẩm quyền liên quan ñến công tác quản lý chi ngân sách, trong thời 

gian qua, liên tục ñược bổ sung, sửa ñổi.  

- Hệ thống tiêu chuẩn, ñịnh mức phân bổ dự toán chi ngân 

sách cũng như ñịnh mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên ñã ñược 

Chính Phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh quan tâm sửa ñổi, bổ sung. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chuẩn ñịnh mức chưa phù hợp với 

thực tế như ñịnh mức chi tiền ăn hội nghị, chi công tác phí, chi tiếp 

khách, ñịnh mức trang bị xe ô tô,… gây khó khăn trong công tác 

quản lý tài chính ngân sách.  

- Hiện nay cơ chế kiểm soát chi NSNN qua KBNN hiện hành 

quy ñịnh: KBNN có quyền từ chối các khoản chi ngân sách không ñủ 

ñiều kiện chi hoặc tạm dừng thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Tài 

chính, thủ trưởng cơ quan Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về 

các quyết ñịnh thanh toán, chi ngân sách hoặc từ chối thanh toán chi 

ngân sách theo quy ñịnh của pháp luật. Theo quy ñịnh này, việc từ 

chối ñược thực hiện bằng việc ra thông báo từ chối, trả hồ sơ cho ñơn 

vị, mà không có quy ñịnh ñối với các khoản chi sai chế ñộ ñó ñược 

phép hạch toán giảm trừ dự toán khi từ chối. Do ñó, vô hình chung, 

các ñơn vị, sau khi bị từ chối, sẽ tìm cách hoàn thiện hồ sơ chứng từ 

theo ñúng chế ñộ hoặc chuyển sang chi vào nội dung khác. ðiều này, 

hạn chế vai trò của KBNN trong kiểm soát chi, ñồng thời không làm 

cho ñơn vị sử dụng ngân sách thấy ñược hết trách nhiệm trong việc 

chấp hành chế ñộ chi tiêu theo quy ñịnh.  

* Nguyên nhân chủ quan  

- Trình ñộ của ñội ngũ cán bộ chuyên môn về quản lý tài 
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chính, ngân sách tại các ñơn vị sử dụng ngân sách còn hạn chế.  

- Cơ chế “xin, cho” trong quản lý, ñiều hành chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh thời gian qua vẫn chưa ñược giải quyết dứt ñiểm. Dẫn 

tới vẫn còn tình trạng, duyệt và phân bổ dự toán cho từng nhiệm vụ 

chi, ñặc biệt là lĩnh vực mua sắm, sửa chữa tài sản.  

- Công tác tuyên truyền, quán triệt Luật NSNN ñến các cơ 

quan, ñơn vị sử dụng ngân sách chưa sâu sắc, chưa ñạt ñược mục tiêu 

ñề ra, do vậy nhận thức về Luật NSNN và các văn bản pháp luật về 

quản lý, sử dụng NSNN của các cơ quan ñơn vị và của cán bộ còn 

hạn chế.  

- Việc chấp hành cơ chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu 

NSNN chưa ñúng quy ñịnh là nguyên nhân gây ra lãng phí ở một số 

khâu, một số khoản chi.  

- Các ñơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính chưa nhận thức ñúng tinh thần của Nghị ñịnh 

130/2005/Nð-CP ngày 17/10/2005 và Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP 

ngày 25/4/2006 của Chính phủ.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong 

chi thường xuyên NSNN chưa ñược tiến hành thường xuyên.  

- Việc triển khai tin học hóa công tác kế toán theo dự án của 

Bộ Tài chính còn chậm, số lượng ñơn vị tham gia vào chương trình 

tin học hoá của ngành tài chính chưa ñáp ứng ñược yêu cầu mà dự án 

ñặt ra dẫn tới ách tắc trong khâu thanh toán, giảm chất lượng kiểm 

soát chi của Kho bạc.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ 

BUÔN MA THUỘT 

3.1. ðỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA 

THUỘT 

3.1.1. ðịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

Buôn Ma Thuột ñến năm 2020 

Mục tiêu ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã của thành phố là 

phát huy tiềm nãng, lợi thế của thành phố, trước hết là về con người, 

về vốn, về tài nguyên  ñất, rừng, thủy năng và các khoáng sản ñể ñẩy 

mạnh  chuyển  dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng; gắn chặt với bảo 

vệ môi trường  sinh thái, giải quyết  các vấn ñề xã hội, giải quyết 

việc làm, tạo thu nhập cho người lao ñộng, cải thiện cơ bản ñời sống 

nhân dân; góp phần giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo 

 giữa các cộng ñồng dân cư, giữa  các vùng  và thực hiện công bằng 

xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội phải  góp phần củng cố khối ñoàn 

kết các dân tộc, tăng cường năng lực quản lý, ñiều  hành của hệ 

thống chính trị các cấp, bảo ñảm quốc phòng, an ninh và giữ vững 

 trật tự, an toàn xã hội. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, kinh 

tế – xã hội của TP. Buôn Ma Thuột có những chuyển biến tích cực, 

hạ tầng ñô thị ñang ñược ñầu tư xây dựng, góp phần làm tăng nguồn 

lực phát triển thành phố… Những kết quả bước ñầu này là tiền ñề ñể 

Buôn Ma Thuột tiếp tục có ñược sức bật mạnh mẽ trong quá trình 

xây dựng trở thành ñô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

 



18 

 

3.1.2. Quan ñiểm, ñịnh hướng nâng cao hiệu quả quản lý 

chi thường xuyên ngân sách trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Với những mục tiêu và ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội 

trong thời gian tới của thành phố Buôn Ma Thuột như ñã nêu trên, 

trong ñiều kiện là thành phố có ngân sách hàng năm dành cho chi 

thường xuyên nói chung và chi cho các hoạt ñộng sự nghiệp nói 

riêng là rất lớn, vì vậy yêu cầu cấp thiết ñặt ra là phải tiếp tục hoàn 

thiện và nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN trên ñịa 

bàn thành phố Buôn Ma Thuột nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực ñược 

phân bổ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quản lý 

chi thường xuyên ngân sách tỉnh phải góp phần tạo ra sự ổn ñịnh về 

kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tạo lập, phân phối và sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực, góp phần tiết kiệm kinh phí ngân sách ñể ñầu tư 

phát triển nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ðại hội ðảng bộ 

tỉnh lần thứ XV ñã ñề ra và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ñã 

ñược Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 113/Qð-TTg 

ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố Buôn Ma Thuột ñến năm 2020.  

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp 

tỉnh trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới cần 

ñược thực hiện theo các quan ñiểm và ñịnh hướng cơ bản sau:  

Thứ nhất, Chi thường xuyên NSNN trước hết phải ưu tiên ñầu 

tư thực hiện chiến lược phát triển con người (giáo dục, y tế, xã 

hội,...), thực hiện các chính sách xã hội 

Thực hiện nguyên tắc thắt chặt trong chi tiêu thường xuyên 

ñặc biệt là chi quản lý hành chính, giành ngân sách cho ñầu tư phát 

triển, chi thường xuyên tập trung cho các chương trình quốc gia về y 
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tế, giáo dục, xã hội và phải quản lý chặt chẽ, ñảm bảo sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả các khoản chi này, cắt giảm các khoản chi chưa 

thật cấp bách, kém hiệu quả.  

Thứ hai, nâng cao quyền chủ ñộng và trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý ngân 

sách, chính quyền ñịa phương và Thủ trưởng các ñơn vị sử dụng 

ngân sách.   

Thứ ba, chuẩn hóa các bước trong quy trình chi thường xuyên 

NSNN bảo ñảm tính hiệu quả, công bằng, công khai và minh bạch.  

Thứ tư, hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách phải ñi liền 

với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành, các cơ 

quan có liên quan ñến quản lý chi NSNN cấp tỉnh; nâng cao trình ñộ, 

năng lực của ñội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chi ngân sách.  

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau quá trình sử dụng NSNN.   

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA 

THUỘTðẾN NĂM 2020 

3.2.1 Hoàn thiện công tác lập và phân bổ dự toán chi 

thường xuyên NSNN 

a. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách  

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

3.2.2. Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi thường 

xuyên NSNN 

Quản lý và sử dụng hiệu quả các khoản chi ngân sách  

Tổ chức thực hiện dự toán NSNN: Phải cụ thể hóa dự toán 

NSNN ñược duyệt chia ra hàng quý, tháng. 

Chấp hành dự toán chi NSNN qua hình thức cấp phát kinh phí. 
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Thực hiện tốt chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí ñối với các cơ quan, ñơn vị.  

Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng NS, tài sản công.  

Thực hiện nghiêm chế ñộ trách nhiệm ñối với người ñứng ñầu.  

Thực hiện nghiêm túc chế ñộ công khai tài chính, mua sắm, sửa 

chữa tài sản theo ñúng ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ của Nhà nước.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch.  

Chi bổ sung, dự toán khi ñã rà soát, ñiều chỉnh mà không ñủ 

nguồn.  

3.2.3. Hoàn thiện công tác quyết toán chi thường xuyên 

NSNN 

- Công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách phải chính 

xác, trung thực, ñúng thời gian quy ñịnh 

- Kiểm tra, ñối chiếu số liệu hạch toán, kế toán trong năm ñảm 

bảo khớp ñúng giữa ñơn vị sử dụng NS và KBNN nơi giao dịch, rà 

soát các khoản thu, nộp kịp thời vào NSNN. Tăng cường trách nhiệm 

của Thủ trưởng ñơn vị sử dụng NS, cơ quan quản lý NS thành phố và 

UBND thành phố. Phòng Tài chính- Kế hoạch có kế hoạch xét duyệt, 

thẩm ñịnh số liệu quyết toán ñể chấn chỉnh các sai phạm kịp thời.  

- Hoàn thiện hạch toán kế toán.   

- Quyết toán NSNN. 

3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

chi thường xuyên NSNN 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc lập dự toán thu, chi 

NSNN: Hoàn thiện mối quan hệ phối hợp và phân ñịnh rõ trách 

nhiệm, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia vào quá trình kiểm tra 

NS từ khâu lập, chấp hành và quyết toán NS, tức là kiểm tra trước, 

kiểm tra trong thực hiện và kiểm tra sau.  
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Cải tiến kiểm tra, thanh tra quá trình chấp hành NSNN: Cơ quan 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước thường xuyên kiểm tra, ñối chiếu theo 

tiến trình chấp hành NS về chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức hiện hành, 

tính hợp pháp, hợp lệ các chứng từ,… ñặc biệt là hiệu quả và tiết kiệm 

trong chi tiêu NSNN.  

Áp dụng các hình thức kiểm tra linh hoạt và hiệu quả:  ðẩy 

mạnh việc triển khai thực hiện quy chế công khai tài chính, quy chế 

dân chủ, quy chế tự kiểm tra nhằm ñảm bảo mở rộng ñối tượng tham 

gia, thanh tra, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực ñối với các ñơn vị thụ 

hưởng NSNN. Từ năm 2004 bắt ñầu áp dụng luật NSNN sửa ñổi 

2002, do luật mới có những thay ñổi so với luật cũ nên ñể việc quản 

lý chi NS quận ñi vào nề nếp, hiệu quả, ñúng luật cần phải thường 

xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh quản lý chi 

NS của các ñơn vị thuộc quận xem mỗi khoản chi tiêu có ñảm bảo 

ñúng dự toán, ñúng ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ trong chi thường 

xuyên NS hay không. Nhờ ñó góp phần nâng cao tính tiết kiệm, hiệu 

quả trong quản lý chi thường xuyên NS. ðồng thời có biện pháp xử 

lý nghiêm minh ñúng người, ñúng tội ñối với những hành vi vi phạm, 

các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí…  

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn.  

Xây dựng cơ chế phân ñịnh rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ 

quan tài chính, KBNN và ñơn vị thụ hưởng NS trong việc sử dụng 

NS và trong quy trình kiểm soát.  

Việc kiểm tra, giám sát ñòi hỏi phải ñược tiến hành một cách 

liên tục và có hệ thống thông qua các hình thức sau:  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng ngày qua mỗi nghiệp vụ 

cấp phát kinh phí cho nhu cầu chi.  

- Kho bạc nhà nước, Phòng Tài chính- kế hoạch và các cơ 
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quan chức năng khác thực hiện kiểm tra, giám sát theo ñịnh kỳ bằng 

việc thẩm ñịnh và xét duyệt các báo cáo tình hình chi hàng quý, năm 

của chi thường xuyên NS.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát ñột xuất bằng việc tổ chức 

thanh tra tài chính khi phát hiện thấy có dấu hiệu không lành mạnh 

trong công tác quản lý chi thường xuyên NS của kế toán, cán bộ phụ 

trách và Phòng Tài chính- kế hoạch và Kho bạc ở thành phố Buôn 

Ma Thuột.  

3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác 

a. Cải cách hành chính công 

b. ðào tạo ñội ngũ cán bộ quản lý 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Quốc hội, Chính phủ 

3.3.2. Bộ Tài chính  

3.3.3. HðND, UBND tỉnh 
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KẾT LUẬN 

NSNN là công cụ huy ñộng nguồn lực tài chính ñể ñảm bảo 

các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước ñồng thời là một trong những 

công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc quản lý và ñiều tiết vĩ 

mô nền kinh tế, ñịnh hướng sản xuất, ñiều tiết thị trường, bình ổn giá 

cả, ñiều chỉnh ñời sống xã hội. ðể thực hiện ñược vai trò ñó, NSNN 

phải ñược quản lý chặt chẽ, khoa học phù hợp với thực tiễn và xu 

hướng phát triển của ñất nước.  

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách là tất 

yếu, là một quá trình lâu dài và gặp không ít khó khăn, vướng mắc 

ñòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân, từng cơ quan, ñơn vị 

thuộc thành phố. Nhiệm vụ chi thường xuyên có vai trò và tác ñộng 

to lớn ñối với mọi hoạt ñộng của ñịa phương. Trong ñiều kiện nguồn 

ngân sách còn hạn hẹp, nâng cao chất lượng thẩm tra dự toán, quyết 

toán chi thường xuyên ñể HðND có ñơn vị quyết ñịnh ñúng, góp 

phần quan trọng thực hiện tiết kiệm chi và chi có hiệu quả cho các 

hoạt ñộng thường xuyên.   

Từ thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ðăk Lắk trong thời gian vừa qua, ñề 

tài ñã phản ánh những việc làm ñược, những vướng mắc tồn tại trong 

quá trình thực hiện Luật ngân sách và nhu cầu thực tế ñòi hỏi phải có 

những giải pháp ñể nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường 

xuyên ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột nhằm phát huy ñược 

hiệu lực quản lý ñối với chi ngân sách thành phố và từ ñó từng bước 

ổn ñịnh, phát triển ngân sách ñáp ứng yêu cầu của Luật ngân sách và 

thực tiễn ñặt ra.  

Tuy nhiên, công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại 

thành phố ñang gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ. Việc ổn 
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ñịnh và phát triển thu - chi ngân sách thành phố là một bài toán khó. 

Vì vậy trên cơ sở ñiều tra, khảo sát thực tế và ñánh giá trung thực, 

khách quan ñỏi hỏi cần có sự quan tâm ñúng mức ñến công tác quản 

lý chi NSNN thành phố hiện nay, ñặc biệt là công tác quản lý chi 

thường xuyên ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột. 

Và qua những ñóng góp chủ yếu của ñề tài ñã khái quát những 

nội dung chính mà luận án ñã ñề cập. Hy vọng rằng ñây sẽ là những 

ý kiến ñóng góp tích cực cho quá trình ñổi mới và hoàn thiện quản lý 

chi thường xuyên NS thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, ñổi mới 

quản lý tài chính của tỉnh ðăk Lăk và ñất nước nói chung với mục 

tiêu thực hiện thành công chiến lược tài chính, chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội giai ñoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn ñến 2020 của ñịa 

phương và ñất nước./ 


