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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài: 

Huyện Krông Năng là huyện thuộc nhóm phát triển thứ 2 của 

tỉnh ðắk Lắk, vốn ñầu tư XDCB từ NSNN ñóng vai trò quyết ñịnh 

vào sự phát triển KT-XH của huyện. Từ ñó ñặt ra sự cần thiết phải 

quản lý vốn ñầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước xuất phát 

từ với những yêu cầu: Một là, do yêu cầu của việc sử dụng vốn ñầu 

tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước một cách tiết kiệm và 

hiệu quả. Hai là, do yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉnh chế ñộ 

chính sách và nguyên tắc tài chính của Nhà nước trong ñầu tư 

XDCB. Ba là, do yêu cầu phải chống lãng phí, thất thoát trong ñầu tư 

XDCB. Bốn là, do yêu cầu phải nâng cao chất lượng công trình ñầu 

tư XDCB từ ngân sách Nhà nước, góp phần thúc ñẩy nhanh sự 

nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện ñại hóa.  

Vì vậy, tác giả lựa chọn ñề tài “Quản lý vốn ñầu tư xây dựng 

cơ bản tại huyện Krông Năng, tỉnh ðắkLắk” ñể nghiên cứu.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn trả lời những câu hỏi sau ñây: 

- Cơ sở lý luận về công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

nguồn vốn NSNN như thế nào? Những tiêu chí chủ yếu ñánh giá 

quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN? 

- Thực trạng quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN 

tại huyện Krông Năng, tỉnh ðắkLắk: những kết quả? Những tồn tại, 

hạn chế? Nguyên nhân? 

- Cần có những giải pháp chủ yếu nào phù hợp với thực tiễn và 

có tính khả thi ñể góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế? 
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3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu: là hoạt ñộng quản lý vốn ñầu tư 

XDCB thuộc nguồn vốn NSNN. 

- Phạm vi nghiên cứu: Quản lý vốn ñầu tư XDCB bằng NSNN 

thuộc ngân sách huyện Krông Năng, tỉnh ðắkLắk, tập trung trong 

giai ñoạn 2011–2015.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, số liệu. 

- Phương pháp phân tích. 

- Phương pháp so sánh. 

5. Bố cục ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

nguồn vốn NSNN. 

Chương 2: Thực trạng về quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn 

vốn NSNN tại huyện Krông Năng, tỉnh ðắkLắk. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn ñầu tư 

XDCB từ nguồn vốn NSNN tại huyện Krông Năng, tỉnh ðắkLắk. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ 

NGUỒN VỐN NSNN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN ðẦU TƯ XDCB VÀ QUẢN LÝ 

VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN 

1.1.1. Khái niệm, phân loại vốn ñầu tư XDCB 

a. Khái niệm 

Vốn ñầu tư XDCB từ nguồn NSNN là một phần của vốn ñầu 

tư phát triển của NSNN ñược hình thành từ sự huy ñộng của Nhà 

nước dùng ñể chi cho ñầu tư XDCB nhằm xây dựng và phát triển cơ 

sở vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng KT-XH cho nền kinh tế quốc 

dân. 

b. Phân loại vốn ñầu tư XDCB. 

Theo nguồn hình thành, vốn ñầu tư XDCB, nguồn vốn ñầu tư 

trong nước và nguồn vốn ñầu tư ngoài nước; Theo cấp ngân sách, 

vốn ñầu tư XDCB, vốn ñầu tư thuộc NSTW và Vốn ñầu tư thuộc 

NSðP; theo nội dung chi, vốn ñầu tư XDCB, Chi phí xây lắp, Chi phí 

thiết bị và Chi phí khác; theo tính chất ñầu tư kết hợp, nguồn vốn 

ñầu tư XDCB, Vốn XDCB tập trung, Vốn sự nghiệp có tính chất ñầu 

tư; theo trình tự ñầu tư XDCB, vốn ñầu tư XDCB, vốn chuẩn bị ñầu 

tư của dự án và vốn thực hiện ñầu tư. 

1.1.2. ðặc ñiểm của vốn ñầu tư XDCB 

ðầu tư XDCB ñòi hỏi một lượng vốn lớn và lượng vốn ñó 

không mang tính ổn ñịnh hàng năm.  

Chất lượng và giá cả công trình XDCB chịu ảnh hưởng trực 

tiếp của các ñiều kiện tự nhiên. 

Chi phí ñầu tư công trình XDCB không thể xác ñịnh một cách 

ñơn giản. 
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Sản phẩm XDCB không qua thị trường tiêu thụ, nó chỉ ñược 

kiểm nhận, bàn giao giữa chủ ñầu tư và ñơn vị thi công tại ñịa ñiểm 

xây dựng sau khi công trình hoàn thành. 

Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN còn có một số ñặc ñiểm riêng: 

Quyền sở hữu về vốn không trùng hợp với quyền sử dụng và 

quản lý vốn. Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN gắn với hoạt ñộng ñầu tư 

xây dựng. 

Vốn ñầu tư XDCB từ nguồn NSNN thường nhằm vào lĩnh vực 

ít ñược thương mại hoá, không thu hồi vốn ngay, khả năng thu hồi 

vốn thấp, hoặc không thể thu hồi vốn trực tiếp. 

Về mục tiêu ñầu tư thường ít nhắm tới mục tiêu lợi nhuận trực 

tiếp, nó phục vụ lợi ích của cả nền kinh tế.  

Về môi trường ñầu tư thường thực hiện trong môi trường thiếu 

vắng sự cạnh tranh và nếu có sự cạnh tranh thì cũng ít khốc liệt hơn 

các khu vực ñầu tư khác. 

Về phạm vi ñầu tư chỉ ñầu tư vào những nơi có sự thất bại của 

thị trường, khi mà khu vực vốn khác không thể ñầu tư, không muốn 

ñầu tư và không ñược phép ñầu tư, khi Nhà nước cần giải quyết các 

vấn ñề về văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng.  

1.1.3. Vai trò của vốn ñầu tư XDCB: 

Góp phần to lớn vào việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất 

kỹ thuật, hình thành kết cấu hạ tầng. 

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñiều chỉnh cơ cấu kinh 

tế. 

Dẫn dắt, ñịnh hướng, tạo ñiều kiện thu hút hoạt ñộng ñầu tư 

trong nền kinh tế. 

Có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn ñề xã hội. 
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1.1.4. Khái niệm, ñặc ñiểm của quản lý vốn ñầu tư XDCB 

từ nguồn NSNN 

a. Khái niệm quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn NSNN 

Quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN là hoạt ñộng 

tác ñộng có tổ chức, ñịnh hướng mục tiêu của chủ thể quản lý Nhà 

nước lên các ñối tượng quản lý với những nội dung và trong ñiều 

kiện cụ thể xác ñịnh nhằm ñạt ñược các mục tiêu nhất ñịnh. 

b. ðặc ñiểm của công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN 

Chủ thể quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là các cơ quan 

nhà nước; các cơ quan chuyên môn ñược phân công:  

Cơ quan Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm quản lý khâu 

phân bổ kế hoạch vốn ñầu tư. 

Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm quản lý ñiều hành nguồn 

vốn và quyết toán vốn ñầu tư. 

Cơ quan KBNN quản lý kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư. 

Chủ ñầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng vốn ñầu tư của từng dự 

án. 

ðối tượng quản lý là vốn ñầu tư XDCB từ NSNN. 

Mục tiêu của công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn 

NSNN là bảo ñảm sử dụng vốn ñúng mục ñích, ñúng nguyên tắc, 

ñúng tiêu chuẩn, ñúng chế ñộ và ñem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 

cao. 

1.1.5. Yêu cầu của công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN 

Phải ñảm bảo thực hiện chiến lược phát triển KT-XH trong 

từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu và tăng 

trưởng kinh tế. 
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Bảo ñảm dự án ñược bố trí vốn ñầu tư phải phù hợp với quy 

hoạch phát triển KTXH, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. 

Chỉ ñầu tư cho dự án có hiệu quả KT-XH, ñủ thủ tục XDCB; 

phải bố trí vốn ñầu tư tập trung, dứt ñiểm, rút ngắn thời gian thực 

hiện dự án. 

Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN phải ñược quản lý chặt chẽ, theo 

ñúng quy ñịnh của pháp luật nhằm chống thất thoát, lãng phí. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

1.2.1. Lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB 

Mỗi dự án ñầu tư ñều phải ñược tiến hành theo ñúng trình tự, 

thủ tục; có thể chia thành 3 giai ñoạn như sau: chuẩn bị ñầu tư, thực 

hiện ñầu tư, kết thúc xây dựng ñưa công trình vào khai thác sử dụng. 

Các dự án ñầu tư chỉ ñược phân bổ kế hoạch vốn khi có ñủ các 

ñiều kiện: Dự án có trong danh mục và trong phạm vi tổng mức vốn 

kế hoạch ñầu tư công trung hạn ñược giao. ðối với các dự án chuẩn 

bị ñầu tư: phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ 

ñược duyệt theo thẩm quyền. ðối với các dự án thực hiện ñầu tư: 

phải có quyết ñịnh ñầu tư từ thời ñiểm trước ngày 31 tháng 10 năm 

trước năm kế hoạch. 

Việc phân bổ vốn phải ñược thực hiện trên các nguyên tắc: 

Các dự án, công trình phải phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-

XH của ñịa phương. Các dự án, công trình ñược bố trí vốn phải nằm 

trong quy hoạch ñã ñược phê duyệt, có ñủ các thủ tục ñầu tư. Bố trí 

vốn tập trung, bảo ñảm bảo hiệu quả ñầu tư. Phải dành ñủ vốn ñể 

thanh toán các khoản nợ và ứng trước năm kế hoạch. Bảo ñảm tính 

công khai, minh bạch, công bằng. 
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Việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN ñược tiến hành qua các bước sau: Bước 1, hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch. Bước 2, xây dựng và báo cáo kế hoạch. Bước 3, tổng 

hợp, cân ñối và báo cáo kế hoạch ñầu tư của cả nước. Bước 4, phân 

bổ kế hoạch vốn ñầu tư 

Các tiêu chí ñánh giá công tác lập và giao kế hoạch vốn: Tổng 

mức ñầu tư; Tổng vốn kế hoạch phân bổ; Số vốn phân bổ bình 

quân/dự án; Số dự án ñược thẩm ñịnh; Tỷ lệ cắt giảm tổng mức ñầu 

tư so với ñề nghị thẩm ñịnh (%):  

1.2.2. Kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư XDCB. 

KBNN là cơ quan ñược giao nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán 

vốn ñầu tư XDCB từ nguồn NSNN, chịu trách nhiệm thực hiện vai 

trò kiểm tra, giám sát toàn bộ các khoản chi từ NSNN cho ñầu tư xây 

dựng công trình, mua sắm, lắp ñặt thiết bị gắn với công trình 

XDCB,... ñảm bảo chi ñúng ñối tượng, ñúng mục tiêu ñầu tư của dự 

án ñã ñược phê duyệt, các khoản chi phải tuân thủ chế ñộ quản lý tài 

chính hiện hành, ñúng ñơn giá, ñịnh mức ñã ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

Các dự án ñầu tư sử dụng vốn NSNN chỉ ñược thanh toán vốn 

khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây: (1) Chủ ñầu tư, Ban QLDA (sau ñây 

gọi chung là chủ ñầu tư) phải mở tài khoản thanh toán vốn ñầu tư tại 

KBNN. (2) Dự án phải có ñủ thủ tục ñầu tư và xây dựng. (3) Dự án 

phải ñược tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm vật tư, 

thiết bị theo quy chế ñấu thầu. (4) Dự án phải có khối lượng hoàn 

thành ñể thanh toán hoặc ñủ ñiều kiện ñể ñược tạm ứng. 

Tiêu chí ñánh giá công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư 

XDCB: Vốn giải ngân, Vốn tạm ứng, Tỷ lệ giải ngân/KH vốn (%), 

Tỷ lệ tạm ứng/Giải ngân (%).  
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1.2.3. Quyết toán vốn ñầu tư XDCB 

Vốn ñầu tư XDCB ñược quyết toán dưới hai hình thức là 

quyết toán theo niên ñộ ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành. 

Tiêu chí ñánh giá công tác quyết toán vốn ñầu tư XDCB: Số 

dự án ñược thẩm tra quyết toán hoàn thành;Tổng giá trị quyết toá; Tỷ 

lệ cắt giảm so với ñề nghị thẩm tra quyết toán (%); Hệ số huy ñộng 

TSCð (HTSCD) (%). 

1.2.4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát sử dụng vốn ñầu tư 

XDCB. 

Thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng vốn ñầu tư xây dựng cơ 

bản là một lĩnh vực vô cùng khó khăn và phức tạp; phải kiểm tra, 

kiểm soát tất cả các giai ñoạn của quá trình ñầu tư một dự án, phát 

hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng gây thất thoát lãng phí trong tất 

cả các khâu của quá trình ñầu tư   

Tiêu chí ñánh giá công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát sử 

dụng vốn ñầu tư XDCB: Số dự án ñược kiểm tra; Số dự án ñược 

ñánh giá. 

Ngoài ra, ñể ñánh giá hoạt ñộng quản lý vốn ñầu tư có hiệu 

quả còn sử dụng một số chỉ tiêu như: Tình hình nợ ñọng vốn ñầu tư; 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Chỉ tiêu này ñược thể hiện bằng sự thay 

ñổi (%) của mỗi ngành, mỗi thành phần kinh tế); những tác ñộng của 

việc ñầu tư XDCB ñến tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng, an 

ninh.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 

1.3.1. Nhân tố về ñiều kiện tự nhiên 

1.3.2.  Nhân tố về ñiều kiện kinh tế, xã hội của ñịa phương  

Về ñiều kiện kinh tế - xã hội; 
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Về trình ñộ phát triển kinh tế và mức thu nhập. 

1.3.3. Nhân tố thuộc về cơ chế chính sách của nhà nước 

1.3.4. Nhân tố thuộc về cơ quan quản lý vốn ðTXDCB 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN ðTXDCB CỦA MỘT SỐ 

ðỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ  

1.4.3. Kinh nghiệm của thành phố ðà Nẵng 

1.4.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra 

- Tập trung chỉ ñạo và làm tốt công tác lập quy hoạch XD. 

- ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá, kế 

hoạch XDCB: 

- Nâng cao chất lượng công tác lập thẩm ñịnh phê duyệt dự án. 

- Bố trí cơ cấu vốn ñầu tư hợp lý. 

- Nâng cao trách nhiệm của chủ ñầu tư.  

- Tăng cường ñôn ñốc, kiểm soát công tác quyết toán công 

trình. 

- Tích cực bồi dưỡng kiến thức về quản lý dự án ñầu tư, giám 

sát, công tác nghiệp vụ. 

Kết luận Chương 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN 

VỐN NSNN TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮKLẮK 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN VÀ KT-XH CỦA HUYỆN KRÔNG 

NĂNG, TỈNH ðẮKLẮK 

2.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 

2.1.2. Tình hình phát triển KT-XH của ñịa phương 

2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB CỦA 

HUYỆN KRÔNG NĂNG 

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và ñội ngũ cán bộ quản lý 

vốn ðTXDCB 

2.2.2. Cơ chế quản lý vốn ðTXDCB 

- Về phân cấp, phân công QLDA ñầu tư xây dựng công trình 

- Về phân cấp, phân công quản lý nguồn vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN. 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ 

XDCB TỪ NGUỒN NSNN TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, GIAI 

ðOẠN 2011-2015 

2.3.1. Công tác lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB 

a. Về lập, thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

Công tác lập, thẩm ñịnh, phê duyệt các dự án ñầu tư tại huyện 

Krông Năng cơ bản ñã tuân thủ theo ñúng các quy ñịnh của Luật Xây 

dựng, các Nghị ñịnh của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về QLDA, quản lý chi phí ñầu tư xây dựng và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. Kết quả thẩm ñịnh tổng mức 

ñầu tư ñã cắt giảm khá nhiều so với chủ ñầu tư ñề nghị, năm 2011 cắt 

giảm 4,37% (tương ứng 6,31 tỷ ñồng), năm 2014 cắt giảm 3,48% 

(tương ứng 1,28 tỷ ñồng),… 
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Tuy nhiên, công tác lập dự án ñầu tư vẫn còn một số hạn chế 

sau ñây: 

Một số công trình lập dự án ñầu tư chưa có trong kế hoạch 

trung hạn và ñầu tư chưa phù hợp với quy hoạch. 

Tồn ñọng công trình ñã ñược phê duyệt qua nhiều năm nhưng 

vẫn chưa ñược bố trí vốn ñể triển khai ñầu tư xây dựng. 

Chất lượng một số dự án ñầu tư còn thấp, chủ ñầu tư ñược 

giao là các trường, UBND các xã thiếu năng lực quản lý dự án ñầu tư 

xây dựng, phụ thuộc rất nhiều vào ñơn vị tư vấn dẫn ñến hồ sơ dự án 

còn nhiều nội dung bất hợp lý, không phù hợp với ñiều kiện thực tế. 

Có 71 công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ ñầu tư với tổng 

mức ñầu tư 75,5 tỷ ñồng; có 18 công trình do 15 trường học làm chủ 

ñầu tư với tổng mức 15,9 tỷ ñồng. 

 b. Về lập kế hoạch và phân bổ vốn ñầu tư 

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn ñầu tư cho các dự án ñảm 

bảo ñúng ñịnh hướng, mục tiêu ñầu tư, cơ cấu ñầu tư, ñáp ứng yêu cầu 

phát triển KT-XH. 

Tỷ lệ chi XDCB/Chi ðTPT bình quân 5 năm là 89,99%, chi 

ñầu tư phát triển bình quân 39 tỷ ñồng/năm. Huyện ñã ưu tiến bố trí 

vốn theo thứ tự là công trình thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp 

rồi mới ñến công trình mở mới. Năm 2015 bố trí vốn cho 61 công 

trình, trong ñó công trình thanh toán nợ là 41, công trình chuyển tiếp 

là 19 và công trình mở mới là 01. 

Vốn ñầu tư XDCB của huyện ñã ñược phân bổ tương ñối hợp 

lý, ñáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH của huyện theo ñúng ñịnh 

hướng.  

  



12 

Bảng 2.11. Phân bổ kế hoạch vốn XDCB, giai ñoạn 2011-2015 

Nội dung 
ðơn vị 

tính 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

I. Tổng KH vốn 

phân bổ thuộc 

NSH 

Trñ 31.363 40.296 38.185 34.650 31.025 

II. Số vốn bình 

quân/dự án 

Trñ 
570,23 575,66 477,31 412,50 508,61 

III.BỐ TRÍ VỐN < 100 TRIỆU ðỒNG/DỰ ÁN 

1. Số dự án Dự án 10,0 13,0 9,0 16,0 7,0 

2. Tổng vốn kế 

hoạch phân bổ 
Trñ 631,0 467,5 524,0 760,0 530,0 

3. Số vốn bình 

quân/dự án 

Trñ 
63,1 36,0 58,2 47,5 75,7 

IV. BỐ TRÍ VỐN TỪ 100 - 500 TRIỆU ðỒNG/DỰ ÁN 

1. Số dự án Dự án 25,0 38,0 56,0 52,0 43,0 

2. Tổng vốn kế 

hoạch phân bổ 

Trñ 
6.241,0 15.526,5 23.627,0 17.676,0 18.845,0 

3. Số vốn bình 

quân/dự án 

Trñ 
249,6 408,6 421,9 339,9 438,3 

V. BỐ TRÍ VỐN TRÊN 500 TRIỆU ðỒNG/DỰ ÁN 

1. Số dự án Dự án 20,0 19,0 15,0 16,0 11,0 

2. Tổng vốn kế 

hoạch phân bổ 

Trñ 
24.490,9 24.302,0 14.034,0 16.214,0 11.650,0 

3. Số vốn bình 

quân/dự án 

Trñ 
1.224,5 1.279,1 935,6 1.013,4 1.059,1 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch và tổng hợp của tác giả) 

Tuy nhiên, công tác phân bổ vốn ñầu tư XDCB vẫn còn một 

số hạn chế, bất cập, ñó là: Kế hoạch vốn ñầu tư XDCB bố trí còn dàn 

trải, phân tán, chưa tập trung, gây tình trạng xây dựng kéo dài, hiệu 

quả ñầu tư thấp, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Số liệu ở bảng 
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2.11 cho thấy, bình quân bố trí vốn năm 2011 là 570,23 triệu 

ñồng/công trình, năm 2013 là 477,31 triệu ñồng/công trình, năm 

2014 là 412,5 triệu ñồng/công trình, năm 2015 là 508,61 triệu 

ñồng/công trình. Trong tổng kế hoạch vốn hằng năm thì số công 

trình ñược bố trí vốn bình quân dưới 100 triệu ñồng/công trình và từ 

100- 500 triệu ñồng/công trình chiếm tỷ lệ lớn nhất. 

c. Về công tác ñấu thầu, chỉ ñịnh thầu 

Về cơ bản việc triển khai thực hiện chỉ ñịnh thầu theo ñúng 

trình tự, thủ tục ñầu tư xây dựng theo quy ñịnh hiện hành. Tuy nhiên, 

vẫn có thực trạng huyện chia nhỏ gói thầu, công trình dưới 01 tỷ 

ñồng ñể thực hiện chỉ ñịnh thầu. Hạn chế này làm tăng việc ñầu tư 

dàn trải, nhỏ giọt, không tập trung. 

2.3.2. Công tác kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư XDCB 

Vốn ñầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện Krông Năng do 

KBNN Krông Năng kiểm soát, thanh toán cho các dự án ñầu tư trên 

cơ sở kế hoạch vốn ñược giao hàng năm theo Quyết ñịnh của UBND 

huyện Krông Năng và theo ñề nghị của chủ ñầu tư. 

Bảng 2.12. Kết quả giải ngân vốn XDCB, giai ñoạn 2011-2015 

Nội dung 
ðơn vị 

tính 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

1. Kế hoạch chi 
XDCB 

Trñ 31.363 40.296 38.185 34.650 31.025 

2. Giải ngân Trñ 24.149 37.072 31.694 33.264 30.094 

3. Tạm ứng Trñ 7.245 14.829 6.339 4.657 1.505 

4. Tỷ lệ Giải 
ngân/KH vốn 

% 77,00 92,00 83,00 96,00 97,00 

5. Tỷ lệ Tạm 
ứng/Giải ngân 

% 30,00 40,00 20,00 14,00 5,00 

                           (Nguồn: Kho bạc Nhà nước Krông Năng) 
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Giai ñoạn năm 2011-2015 công tác kiểm soát, thanh toán vốn 

ñầu tư ñã ñược thực hiện chặt chẽ, theo ñúng quy trình. 

2.3.3. Công tác quyết toán vốn ñầu tư XDCB 

Công tác quyết toán vốn ñầu tư các dự án hoàn thành thuộc 

nguồn vốn Nhà nước ñã có nhiều tiến bộ, ngày càng ñi vào nề nếp; 

công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán ñã ñạt kết quả tốt hơn cả về 

số lượng lẫn chất lượng; phát hiện và loại bỏ nhiều khoản chi phí bất 

hợp lý trong giá trị công trình, góp phần chống thất thoát vốn ñầu tư 

NSNN. Tổng số công trình quyết toán là 311 công trình, số tiền tiết 

kiệm sau thẩm tra, quyết toán là 29,09 tỷ ñồng, tỷ lệ tiết kiệm do cắt 

giảm so với ñề nghị của chủ ñầu tư là 8,74%. 

Bảng 2.13. Tình hình thẩm tra và quyết toán dự án hoàn thành 

Năm 
Số dự án 
(dự án) 

Tổng giá 
trị ñề nghị 
quyết toán 

(triệu 

ñồng) 

Tổng giá 
trị quyết 

toán 
(triệu 

ñồng) 

Tổng số 
cắt giảm 

(triệu 

ñồng) 

Tỷ lệ cắt 
giảm 
(%) 

2011 63 26.322 24.341 1.980 7,52 

2012 83 71.638 66.432 5.206 7,27 

2013 68 68.270 60.254 8.016 11,74 

2014 45 92.870 81.403 11.467 12,35 

2015 52 73.589 71.168 2.421 3,29 

Tổng cộng 311 332.688 303.598 29.090 8,74 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Năng) 

2.3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giảm sát sử dụng vốn 

ñầu tư XDCB 

Hàng năm UBND huyện chỉ ñạo Ban Quản lý các dự án xây 

dựng huyện, các chủ ñầu tư (gọi chung là Chủ ñầu tư) thực hiện quy 

ñịnh về báo cáo giám sát ñánh giá dự án ñầu tư do ñơn vị làm chủ 
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ñầu tư; ñồng thời chỉ ñạo phòng Tài chính- Kế hoạch, Kho bạc nhà 

nước, Thanh tra huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra quản 

lý công tác ñầu tư XDCB.  

Việc ñánh giá ñầu tư và qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, 

Huyện ñã xác ñịnh rõ tình hình nợ ñọng vốn ñầu tư XDCB, từ ñó ñã 

có xây dựng phương án trả nợ vốn XDCB nên tỷ lệ nợ/tổng mức ñầu 

tư giảm dần qua các năm, từ 50,10% năm 2011 giảm dần 44,02% 

năm 2014 và 26,44% năm 2015. Tuy nhiên, nợ vốn XDCB chưa 

thanh toán của huyện vẫn còn rất lớn so với mặt bằng chung thu cân 

ñối ngân sách trên ñịa bàn huyện; nợ vốn chưa thanh toán năm 2014 

là 98,4 tỷ ñồng, năm 2015 là 61,9 tỷ ñồng, trong khi ñó, thu cân ñối 

ngân sách năm 2014 của huyện là 94,5 tỷ ñồng, không ñạt dự toán 

tỉnh giao, tương ứng năm 2015 thu ñạt 54,59 tỷ ñồng, vượt 8,66% dự 

toán tỉnh giao (số vượt thu khoảng 4 tỷ ñồng). ðây là khó khăn rất 

lớn của huyện Krông Năng, trong quản lý vốn ñầu tư XDCB huyện 

cần có giải pháp mạnh ñể thanh toán nợ vốn XDCB trong những năm 

tiếp theo. 

Ngoài ra, huyện còn chấp hành các cuộc thanh tra, giám sát, 

kiểm toán của cấp trên. Như vậy, công tác thanh tra, giám sát, kiểm 

tra trên ñịa bàn huyện có nhiều cố gắng, qua thanh tra, kiểm tra phát 

hiện ñược nhiều sai phạm ñể uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, góp phần 

ñưa công tác quản lý ñầu tư XDCB của huyện vào nề nếp. 

2.4. ðÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ 

XDCB TỪ NSNN TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG 

2.4.1. Những thành công 

Các dự án ñầu tư ñã ñược lập, thẩm ñịnh, phê duyệt theo ñúng 

trình tự, thủ tục quy ñịnh.  
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Kế hoạch vốn ñầu tư ñã ñược phân bổ tương ñối hợp lý, cơ bản 

tuân thủ theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

Công tác ñấu thầu, chỉ ñịnh thầu thi công xây lắp ñã từng bước 

ñi vào nề nếp. 

Vốn ñầu tư ñã ñược kiểm soát, thanh toán cho dự án một cách 

chặt chẽ theo ñúng quy ñịnh. 

Các dự án ñầu tư ñã ñược giải ngân, thanh toán kịp thời theo 

ñúng kế hoạch vốn ñược giao. 

Vốn tạm ứng cho các nhà thầu theo hợp ñồng từng bước ñã 

ñược quản lý chặt chẽ hơn. 

Quyết toán vốn ñầu tư các dự án hoàn thành ñã ñược thực hiện 

khá nghiêm túc theo ñúng quy ñịnh.  

Quyết toán vốn ñầu tư theo niên ñộ ngân sách hàng năm từng 

bước ñã ñi vào nề nếp. 

Các chủ thể thực hiện giám sát, ñánh giá ñầu tư cơ bản ñã chấp 

hành chỉ ñạo của UBND huyện và các quy ñịnh. 

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện ñược nhiều sai phạm ñể uốn 

nắn, chấn chỉnh kịp thời. 

Công tác giám sát cộng ñồng cũng ñược từng bước thực hiện. 

2.4.2. Những hạn chế 

Việc phân công nhiệm vụ quản lý dự án ñầu tư XDCB còn 

chồng chéo, không ñúng quy ñịnh. 

Việc giao chủ ñầu tư không ñảm bảo chức năng, nhiệm vụ và 

nghiệp vụ của chủ ñầu tư.  

Việc xây dựng danh mục dự án ñầu tư trung, dài hạn (quy 

hoạch ñầu tư) chưa ñược thực hiện tốt; chủ trương ñầu tư dự án ñược 

ban hành rất nhiều, vượt quá khả năng nguồn vốn hiện có của ngân 

sách huyện. 
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Các ñơn vị tư vấn thiết kế, lập dự án ñược thuê, cán bộ làm 

công tác thẩm ñịnh và chủ ñầu tư năng lực tư vấn còn yếu. 

Kế hoạch vốn ñầu tư bố trí quá dàn trải, phân tán. 

Chủ ñầu tư ký hợp ñồng tư vấn thường không quy ñịnh ñiều 

khoản thưởng – phạt hợp ñồng, không yêu cầu nhà thầu thực hiện 

bảo ñảm thực hiện hợp ñồng xây lắp nên dẫn ñến ñơn vị thi công tạm 

ứng vốn chưa thu hồi, bị chiếm dụng vốn.   

Giải ngân không hết kế hoạch vốn hằng năm ñã trở thành phổ 

biến; quản lý vốn tạm ứng chưa chặt chẽ, vốn ñầu tư NSNN còn bị 

chiếm dụng trong thời gian dài. 

Quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn xem nhẹ công tác này, 

chủ ñầu tư chưa chấp hành tốt các quy ñịnh về QLDA, quản lý hồ sơ 

công trình. 

Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện chưa ñược chú trọng ñúng mức.  

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

Về chính sách, pháp luật: văn bản pháp luật về quản lý vốn 

ñầu tư XDCB chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của thực tiễn. 

Về tình hình kinh tế: giá cả vật tư biến ñộng lớn, ñặc biệt là 

các vật tư thiết yếu như xăng, dầu, ximăng, sắt thép...  

Về quy hoạch: nhiều quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng 

chi tiết còn thiếu hoặc ñã quá cũ, lạc hậu.  

Về thu ngân sách trên ñịa bàn huyện: nguồn thu ngân sách huyện 

rất hạn hẹp, trong khi nhu cầu vốn ñầu tư XDCB của huyện rất lớn. 

b. Nguyên nhân chủ quan 

Vì mục tiêu tăng trưởng nhanh nên công tác quy hoạch và chủ 

trương ñầu tư còn vội vàng. 
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Vấn ñề chất lượng công tác hoạch ñịnh, quy hoạch ñầu tư còn 

hạn chế.  

Năng lực của chủ ñầu tư còn chưa ñáp ứng yêu cầu trong ñiều 

kiện mới. 

ðội ngũ cán bộ luôn thiếu và trình ñộ không ñồng ñều.  

Năng lực của Ban quản lý còn hạn chế; Công tác giám sát của 

chủ ñầu tư rất yếu. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa thường xuyên, 

liên tục; công tác giám sát, ñánh giá ñầu tư chưa ñược coi trọng; 

công tác giám sát nội bộ hiệu quả thấp. Việc xử lý vi phạm của các 

tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB chưa 

nghiêm khắc. 

Kết luận Chương 2 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN TẠI HUYỆN 

KRÔNG NĂNG 

3.1. QUAN ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NSNN TẠI HUYỆN 

KRÔNG NĂNG 

3.1.1. Quan ñiểm 

a. Quan ñiểm chung  

b. Mục tiêu phát triển KT-XH ñến năm 2020 

3.1.2. ðịnh hướng  

a. ðịnh hướng chung về công tác quản lý vốn ñầu tư từ 

nguồn NSNN 

b. ðịnh hướng hoàn thiện công tác quản lý vốn ñầu tư 

XDCB từ NSNN 

3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN TẠI HUYỆN 

KRÔNG NĂNG 

3.2.1. ðổi mới công tác lập, giao kế hoạch vốn ñầu tư 

XDCB 

a. Về kế hoạch ñầu tư và chủ trương ñầu tư 

Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội của 

ñịa phương ñã ñược phê duyệt và qui hoạch ngành, lựa chon các dự 

án ñầu tư ñưa vào giai ñoạn ñầu tư ngắn hạn, trung hạn và phải ñược 

thông qua kỳ họp hội ñồng nhân dân cùng cấp trình xin chủ trương 

ñầu tư. 

ðối với chủ trương cho lập dự án mới: thực sự cấp bách, xem 

xét kỹ các chủ trương cho phép lập dự án ñể tập trung vốn ñầu tư giải 
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quyết tồn tại nợ ñọng và thực hiện các dự án cấp bách ñã ñược phê 

duyệt. 

Phân bổ kế hoạch vốn theo hướng ưu tiên trả nợ vốn XDCB 

(ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự công trình ñã hoàn thành ñưa vào sử 

dụng, công trình chuyển tiếp và cuối cùng là công trình mở mới). 

Giao chủ ñầu tư: phải có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, có 

trình ñộ chuyên môn về quản lý dự án ñầu tư. 

b. Công tác ñánh giá ñầu tư 

Công tác giám sát ñánh giá ñầu tư ñược thực hiện ngay từ 

khâu qui hoạch, lập dự án, thẩm ñịnh, thẩm tra dự án ñầu tư, phê 

duyệt dự án ñầu tư, bố trí vốn ñầu tư ñảm bảo tuân thủ qui hoạch, kế 

hoạch ñược duyệt,. 

Những dự án không báo cáo giám sát ñánh giá ñầu tư không 

bố trí kế hoạch ñầu tư và không ñược ñiều chỉnh dự án. 

c. Nâng cao chất lượng công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế 

Công tác lập dự án ñầu tư phải nêu rõ sự cần thiết và mục tiêu 

ñầu tư; ñánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm ñối với dự án 

sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác ñộng xã hội 

ñối với ñịa phương, khu vực (nếu có); hình thức ñầu tư xây dựng 

công trình; ñịa ñiểm xây dựng, nhu cầu sử dụng ñất; ñiều kiện cung 

cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố ñầu vào khác. 

Chỉ lựa chọn các nhà thầu tư vấn có ñủ ñiều kiện năng lực ñể 

khảo sát, thiết kế theo ñúng qui ñịnh của pháp luật. 

Công tác thiết kế ñảm bảo ñúng qui trình, qui phạm ngành, 

thực hiện ñúng nhiệm vụ thiết kế ñược duyệt, ñảm bảo tiến ñộ và 

chất lượng. 
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d. Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư 

Các ñơn vị ñược giao làm công tác thẩm ñịnh chịu trách nhiệm 

kiểm soát chặt chẽ phạm vi, qui mô từng dự án ñầu tư theo ñúng mục 

tiêu, lĩnh vực chương trình ñã phê duyệt, chỉ ñược quyết ñịnh ñầu tư 

khi xác ñịnh rõ nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ở từng cấp ngân 

sách. 

e. Nâng cao chất lượng công tác ñấu thầu dự án ñầu tư 

Tiến hành tổ chức ñấu thầu rộng rãi tất cả các gói thầu, chỉ 

những gói thầu thực sự có tính chất cấp bách, chủ ñầu tư báo cáo cấp 

quyết ñịnh ñầu tư cho phép ñấu thầu hạn chế. 

Các gói thầu xin chỉ ñịnh thầu, chủ ñầu tư phải trình hồ sơ 

năng lực của ít nhất 3 nhà thầu ñể xem xét. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác nghiệm thu, thanh 

quyết toán vốn ðTXDCB 

Việc tổ chức nghiệm thu công trình phải ñúng khối lượng, chất 

lượng theo thiết kế ñược duyệt và các tiêu chuẩn của ngành. Kiên 

quyết chống trình trạng quan liêu, không theo dõi sát công trình thi 

công xây dựng, xử lý nghiêm việc nghiệm thu khống khối lượng, 

gian lận trong thanh toán. 

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

việc sử dụng vốn ðTXDCB 

a. Hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý vốn ñầu tư 

XDCB 

Các cơ quan, ñơn vị ñược giao làm chủ ñầu tư các dự án phải 

thực hiện tốt chế ñộ tự kiểm tra, giám sát.   

ðẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra từ bên ngoài 

(Thanh tra tài chính, xây dựng, thanh tra nhà nước, kiểm toán...) và 
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ñưa công tác này thực sự trở thành một công cụ ñắc lực của huyện 

trong quản lý ñầu tư.  

b. Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo ñúng các quy 

ñịnh hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng.  

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý vốn ñầu tư 

XDCB  

a. Về cơ cấu tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ 

UBND huyện Krông Năng phải xác ñịnh và giao nhiệm vụ cụ 

thể cho từng cơ quan quản lý vốn ñầu tư ñể tránh trùng lặp, chồng 

chéo.   

b. Nâng cao chất lượng chỉ ñạo, ñiều hành của các cơ quan 

có thẩm quyền 

Nâng cao trách nhiệm của UBND huyện Krông Năng về công 

tác quy hoạch, kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng về thẩm ñịnh dự 

án ñầu tư, quản lý chất lượng công trình; Phòng Tài chính – Kế 

hoạch về tham phân bổ vốn, kiểm tra công tác thanh toán, quyết toán 

vốn ñầu tư; KBNN Krông Năng về kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư 

chặt chẽ theo ñúng quy trình. 

c. ðào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp 

vụ và năng lực công tác của cán bộ. 

Nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ quản lý công trình ñầu tư 

xây dựng cơ bản. 

Nâng cao trách nhiệm, ñạo ñức nghề nghiệp của ñội ngũ quản 

lý ñầu tư XDCB. 
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d. ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vốn ñầu tư  

Cải cách hành chính, rà soát văn bản thủ tục hành chính trong 

ñầu tư; rà soát lại những thủ tục hành chính không cần thiết trong 

quá trình thực hiện thủ tục ñầu tư. 

Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quản lý vốn ñầu tư 

XDCB, trong ñó thực hiện thống nhất, thông suốt hệ thống TABMIS 

trong quản lý vốn ñầu tư XDCB tại huyên.  

 

Kết luận Chương 3 
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KẾT LUẬN 

Quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN là một lĩnh 

vực quản lý rất phức tạp, vì nó phụ thuộc nhiều vào nhiều nhân tố tác 

ñộng: không chỉ là cơ chế chính sách, con người mà còn thuộc mạnh 

mẽ về các ñiều kiện khách quan khác. Vì vậy, ñể ñổi mới quản lý 

vốn ñầu tư XDCB từ ngân sách huyện cần một thời gian và các ñiều 

kiện nhất ñịnh. Tuy nhiên chúng ta cần phải ñẩy nhanh quá trình này, 

ñiều này có thể làm ñược nếu có sự chỉ ñạo, thực hiện ñồng bộ xuyên 

suốt từ huyện ñến xã và sự quyết tâm của người quản lý. 

Luận văn ñã hoàn thành các nội dung theo các chương: 

Chương 1 ñã trình bày những lý luận cơ bản về công tác quản lý vốn 

ñầu tư XDCB từ NSNN. Chương 2 tổng hợp, phân tích công tác 

quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN thuộc ngân sách huyện Krông 

Năng vẫn còn một số bất cập và chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế - 

là cơ sở cho các ñề xuất giải pháp. Chương 3, tác giả ñề xuất 4 nhóm 

giải pháp chủ yếu, ñược xếp thứ tự quan trọng cần ñược ưu tiên gắn 

với các hạn chế lớn trong từng khâu quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN thuộc ngân sách huyện Krông Năng. 


