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MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của cả nước, 

thành phố Buôn Ma Thuột ñã nhận ñược sự quan tâm của ðảng, 

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cũng như của tỉnh ðắk Lắk 

trong nhiều lĩnh vực, ñặc biệt là lĩnh vực ñầu tư XDCB. Vốn ñầu tư 

XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của thành phố ñã ñược 

Trung ương, tỉnh ưu tiên bố trí; các dự án hoàn thành ñưa vào khai 

thác, sử dụng ñã phát huy ñược hiệu quả và góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần 

của nhân dân trong thành phố.  

Tuy nhiên, công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB trên ñịa bàn 

thành phố thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng thất 

thoát, lãng phí, tiêu cực trong ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN vẫn 

thường xuyên xảy ra. Các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là: 

quy hoạch, lập kế hoạch chưa phù hợp; bố trí vốn ñầu tư XDCB phân 

tán, dàn trải; bộ máy quản lý vốn ñầu tư XDCB năng lực chưa cao, 

hoạt ñộng kém hiệu quả, không ñáp ứng ñược yêu cầu công tác. 

Thêm vào ñó, do ñặc thù của vốn ñầu tư XDCB là tổng số vốn rất 

lớn, thời gian ñầu tư dài, nên dễ xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí 

vốn của Nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu ñể ñưa ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ nguồn 

NSNN trên ñịa bàn thành phố, góp phần khắc phục những hạn chế, 

yếu kém trong thời gian qua là hết sức cấp thiết. ðó là lý do tác giả 

lựa chọn ñề tài “Quản lý vốn ñầu tư XDCB trên ñịa bàn thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh ðắkLắk” ñể làm luận văn tốt nghiệp của 

mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài là: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

nguồn NSNN. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng về ñầu tư và quản lý ñầu tư 

XDCB bằng nguồn NSNN ở thành phố Buôn Ma Thuột trong thời 

gian qua, làm rõ những kết quả ñạt ñược, chỉ rõ những hạn chế và 

tìm ra những nguyên nhân chủ yếu. 

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

ñầu tư XDCB của NSNN ở thành phố Buôn Ma Thuột trong thời 

gian ñến. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. ðối tượng nghiên cứu 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

- Phương pháp thu thập số liệu 

- Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo 

5. Cấu trúc của luận văn 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý vốn ñầu tư xây dựng cơ 

bản từ NSNN. 

- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn ñầu tư xây dựng 

cơ bản từ nguồn vốn NSNN trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

giai ñoạn 2011 - 2015. 

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

xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên ñịa bàn thành phố 

Buôn Ma Thuột.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

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

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ 

XDCB BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1.1. Khái niệm nguồn vốn ngân sách nhà nước 

a. Khái niệm ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi ñã ñươc cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong 

một năm ñể ñảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà 

nước. 

b. Chi ngân sách nhà nước 

Chi ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn 

tài chính ñã ñược tập trung vào ngân sách Nhà nước và ñưa chúng 

ñến mục ñích sử dụng. Vì thế, chi ngân sách Nhà nước là những việc 

cụ thể, không chỉ dừng lại trên các ñịnh hướng mà phải phân bổ cho 

từng mục tiêu, từng hoạt ñộng và từng công việc thuộc chức năng 

của Nhà nước. 

c. Vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước 

Vốn ñầu tư từ ngân sách là một bộ phận cấu thành quan trọng 

của hoạt ñộng chi ngân sách. Nó chính là nguồn tài chính do ngân 

sách Nhà nước chi ra ñể thực hiện nhiệm vụ ñầu tư phát triển trong 

xã hội. Nếu xét trên tổng thể nền kinh tế thì nguồn vốn ñầu tư phát 

triển từ ngân sách Nhà nước (Ig) ñược xác ñịnh theo công thức sau: 

Ig = (T – Cg) + Fg 

Trong ñó:  

- T: là các khoản thu của khu vực nhà nước. 

- Cg: là các khoản chi tiêu của khu vực nhà nước không kể chi 
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ñầu tư. Chênh lệch giữa khoản thu và chi này là tiết kiệm của khu 

vực nhà nước. 

- Fg: là các khoản viện trợ và vay từ nước ngoài vào khu vực 

nhà nước. 

1.1.2. Khái niệm, vai trò của vốn ñầu tư XDCB bằng nguồn 

vốn NSNN 

a. Khái niệm vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là việc sử dụng một phần vốn 

tiền tệ ñã tập trung vào NSNN ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-

XH, phát triển sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu ổn ñịnh và tăng 

trưởng kinh tế. 

Căn cứ vào khoản mục chi phí, vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

ñược cấu thành: Vốn xây lắp, vốn thiết bị và vốn khác. 

b. Vai trò của vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách  

- Vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tác ñộng ñến tốc ñộ 

tăng trưởng và phát triển kinh tế 

- Là công cụ ñể nhà nước tác ñộng ñến tổng cung, tổng cầu và 

tác ñộng hai mặt ñến sự ổn ñịnh của nền kinh tế 

- Là công cụ thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. 

- Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. 

- Góp phần phát triển con người và giải quyết các vấn ñề xã 

hội. 

- Tạo tiền ñề và ñiều kiện ñể thu hút và sử dụng các nguồn vốn 

ñầu tư khác. 

1.1.3. Quản lý nhà nước ñối với các dự án vốn ñầu tư 

XDCB bằng nguồn vốn NSNN 

a. Khái niệm 

Quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là sự tác ñộng có tổ chức 
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và ñiều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước ñối với các quá trình xã hội 

và hành vi hoạt ñộng XDCB của con người; do các cơ quan trong hệ 

thống hành pháp và hành chính thực hiện; nhằm hỗ trợ các chủ ñầu 

tư thực hiện ñúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người ñại diện sở 

hữu vốn Nhà nước trong các dự án ñầu tư; ngăn ngừa các ảnh hưởng 

tiêu cực của các dự án; kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa các hiện 

tượng tiêu cực trong việc sử dụng vốn Nhà nước nhằm tránh thất 

thoát, lãng phí NSNN. 

b. Nguyên tắc về quản lý vốn ñầu tư XDCB bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

- Phân ñịnh rõ chức năng quản lý của Nhà nước và phân cấp 

quản lý về ñầu tư và xây dựng phù hợp với từng loại nguồn vốn ñầu 

tư và chủ ñầu tư. 

- Các nguồn vốn ñầu tư XDCB phải ñược ñầu tư theo dự án, 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải quản lý công khai, có kiểm 

tra, kiểm soát và ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

- Các dự án ñầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước, vốn tín 

dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng ñầu tư phát triển của Nhà 

nước và vốn do doanh nghiệp nhà nước ñầu tư phải ñược quản lý 

chặt chẽ theo trình tự, thủ tục về ñầu tư xây dựng, quy chế ñấu thầu 

do Nhà nước quy ñịnh. 

- Việc giải ngân vốn ñầu tư phải ñảm bảo các hồ sơ, tài liệu 

pháp lý theo quy ñịnh, thực hiện cấp vốn ñúng kế hoạch, ñúng nguồn 

vốn, ñúng mục ñích, trực tiếp cho người thụ hưởng và theo mức ñộ 

khối lượng công việc hoàn thành. 

- Phân ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý 

nhà nước, của chủ ñầu tư, của tổ chức tư vấn và nhà thầu trong quá 
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trình ñầu tư và xây dựng. 

c. Tầm quan trọng của công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB 

bằng nguồn vốn NSNN 

- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là khoản chi gắn liền với ñịnh 

hướng phát triển KT-XH của ñất nước, của ñịa phương theo từng 

thời kỳ. 

- Việc quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN gắn với quyền lực 

của Nhà nước. 

- Các tiêu chí ñánh giá của vốn ñầu tư XDCB từ NSNN ñược 

xem xét trên tầm vĩ mô các kết quả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng... dựa trên cơ sở hoàn thành các mục tiêu ðTPT từ NSNN. 

- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN chủ yếu ñầu tư xây dựng các 

công trình kết cấu hạ tầng KT - XH không có khả năng thu hồi vốn.  

- Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN gắn với hoạt ñộng ñầu tư và 

xây dựng. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB BẰNG 

NGUỒN VỐN NSNN 

1.2.1. Lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư 

Thực hiện tốt kế hoạch vốn ñầu tư, ñồng nghĩa với việc quyết 

ñịnh ñầu tư và bố trí vốn ñầu tư cho từng dự án hàng năm phù hợp 

với quy hoạch phát triển ngành, lãnh thổ ñược duyệt và ñảm bảo 

ñược tiến ñộ theo quy ñịnh giúp cho quá trình giải ngân nhanh gọn, 

tăng cường quản lý vốn ñầu tư từ NSNN.  

1.2.2. Lập, thẩm ñịnh các dự án ñầu tư 

Các dự án ñầu tư bằng nguồn vốn NSNN ñược lập phải ñúng 

với chủ trương ñầu tư; vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù 

hợp với quy hoạch xây dựng ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá 

trình thẩm ñịnh tổng mức ñầu tư, không chỉ xem xét sự phù hợp của 
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dự án ñối với quy hoạch, sử dụng tài nguyên quốc gia, phương án 

công nghệ, ñặc ñiểm tính chất kỹ thuật... mà còn thẩm ñịnh các ñiều 

kiện về tài chính, giá cả... 

1.2.3. ðấu thầu, lựa chọn nhà thầu 

Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng phải ñáp ứng ñược các yêu 

cầ: ðảm bảo ñược hiệu quả của dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

chọn ñược nhà thầu có ñủ ñiều kiện năng lực hoạt ñộng hành nghề 

xây dựng phù hợp với yêu cầu của gói thầu, có phương án kỹ thuật, 

công nghệ tối ưu, có giá dự thầu hợp lý; nhà thầu trong nước ñược 

hưởng ưu ñãi khi tham dự ñầu thầu quốc tế tổ chức tại Việt Nam; 

ñảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch, không 

vi phạm các hành vi bị pháp luật cấm.  

1.2.4. Kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản 

Trong công tác thanh toán vốn ñầu tư XDCB phải luôn ñảm 

bảo thực hiện ñúng quy trình và quy ñịnh về quản lý vốn ñầu tư 

XDCB. Công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

ñược thực hiện theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 

của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn ñầu tư và vốn sự nghiệp 

có tính chất ñầu tư thuộc nguồn vốn NSNN; Quy trình 282/Qð-

KBNN ngày 23/4/2012 của Kho bạc Nhà nước về việc kiểm soát 

thanh toán vốn ñầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư trong 

nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thực hiện tốt quy trình kiểm 

soát, thanh toán ñảm bảo ñúng trình tự, ñúng nội dung và quy ñịnh 

trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận nhằm giảm ách tắc 

trong quá trình giải ngân làm cho khối lượng vốn ñầu tư ñược phát 

huy tác dụng. 

1.2.5. Quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành 

Tất cả các dự án vốn ñầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN, sau 
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khi hoàn thành ñều phải ñược nghiệm thu, quyết toán vốn ñầu tư 

hoàn thành theo quy ñịnh về chế ñộ quản lý ðTXD hiện hành của 

Nhà nước ñể giao cho ñơn vị quản lý, sử dụng nhằm bảo toàn vốn và 

phát huy tác dụng của vốn ñầu tư. ðây là một trong những nhân tố 

quan trọng ảnh hưởng lớn ñến công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB từ 

NSNN. 

Kết quả thẩm tra quyết toán trước khi trình phê duyệt ñược 

chính xác có tác dụng ngăn chặn lãng phí, thất thoát vốn ñầu tư. 

Công tác thẩm ñịnh báo cáo quyết toán là khâu quyết ñịnh cuối cùng 

trước khi dự án hoàn thành bàn giao ñưa vào sử dụng, nó có tác dụng 

phản ánh chính xác, kịp thời, ñầy ñủ giá trị thực của một tài sản hữu 

hình thuộc sở hữu nhà nước; nó ñánh giá ñược chất lượng của dự án 

và là cơ sở tính toán ñồng vốn ñầu tư từ NSNN bỏ ra trong một thời 

gian dài của quá trình xây dựng. 

1.2.6. Thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng vốn ñầu tư 

XDCB 

Công tác thanh tra, kiểm tra vốn ñầu tư XDCB ngày càng 

ñược nâng cao về chất lượng, ñội ngũ cán bộ thanh tra ñược ñào tạo 

cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực ñầu tư và XDCB thì mới phát 

hiện ñược hết các gian lận, thất thoát trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, 

về lâu dài cũng cần có những giải pháp mang tính chiến lược, ñột 

phá trong lĩnh vực này nhằm hạn chế tới mức thấp nhất lãng phí 

trong quản lý vốn ñầu tư XDCB. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN 

1.3.1. Nhân tố về cơ chế chính sách quản lý ñầu tư xây 

dựng 

1.3.2. Trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan 
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1.3.3. Năng lực tổ chức thực hiện dự án của chủ ñầu tư và 

các ban quản lý 

1.3.4. Nguồn nhân lực làm công tác quản lý vốn ñầu tư 

XDCB 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB BẰNG 

NGUỒN VỐN NSNN CỦA MỘT SỐ ðỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của Thành phố ðà Nẵng 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Gia Lai 

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác 

quản lý vốn ñầu tư 

Kết luận Chương 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB TỪ 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ HOẠT 

ðỘNG ðẦU TƯ XDCB TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN 

MA THUỘT  

2.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Buôn 

Ma Thuột  

a. ðặc ñiểm tự nhiên  

b. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột  

2.1.2. Hoạt ñộng ñầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, giai ñoạn 

2011 - 2015  

Nhìn chung, vốn ñầu tư của thành phố Buôn Ma Thuột có hiệu 

quả khá và tăng dần trong những năm gần ñây. Năng suất lao ñộng 

của toàn nền kinh tế liên tục tăng qua các năm. Ngành thương mại và 

dịch vụ ñạt năng suất cao nhất, tiếp ñó là ngành công nghiệp, xây 

dựng. 

Như vậy chuyển ñổi cơ cấu kinh tế ñã có nhiều tiến bộ so với 

cơ cấu kinh tế của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và ổn 

ñịnh, ñã phát huy ñầy ñủ ñược tiềm năng, thế mạnh của mình.  
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Bảng 2.2. Nguồn vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội thành phố 

giai ñoạn 2011 – 2015 
2011 2012 2013 2014 2015 

Diễn giải
Số tiền 

(Tỷ 
ñồng) 

Tỷ 
trọng 

% 

Số tiền 
(Tỷ 

ñồng) 

Tỷ 
trọng 

% 

Số tiền 
(Tỷ 

ñồng) 

Tỷ 
trọng 

% 

Số tiền 
(Tỷ 

ñồng) 

Tỷ 
trọng 

% 

Số tiền 
(Tỷ 

ñồng) 

Tỷ 
trọng 

% 
Vốn 
ngân 

sách NN 
415 10,16 363 7,75 331 6,20 289 4,75 253 3,58 

Vốn tín 
dụng 

496 12,15 570 12,17 657 12,31 755 12,41 1.071 15,17 

Vốn ñầu 
tư của 

các DN 
1.092 26,75 1.352 28,87 1.575 29,50 1.823 29,95 2.478 35,10 

Vốn của 
dân và tư 

nhân 
2.079 50,94 2.398 51,21 2.776 51,99 3.219 52,89 3.258 46,15 

Tổng 
cộng 

4.082 100,0 4.683 100,0 5.339 100,0 6.086 100,0 7.060 100,0 

(Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Buôn Ma Thuột) 

Vốn ñầu tư của dân và tư nhân cũng tăng với tốc ñộ nhanh, 

năm 2015 ñầu tư 3.258 tỷ ñồng, gấp gần 1,6 lần năm 2011, ñiều ñó 

chứng tỏ cơ chế chính sách của Nhà nước ñã thu hút ñược nguồn vốn 

rất lớn của dân và tư nhân ñầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. 

Năm 2011, nguồn vốn NSNN ñạt 415 tỷ ñồng chiếm 10,16% 

trong tổng số 4.082 tỷ ñồng tổng nguồn vốn ñầu tư xã hội. Năm 

2015, nguồn vốn ngân sách thực hiện ñạt 253 tỷ ñồng chiếm 3,58% 

trong tổng số 7.060 tỷ ñồng nguồn vốn ñầu tư xã hội, giảm so với 

năm 2011. Trong 05 năm qua (từ 2011-2015), vốn ñầu tư thực hiện 

từ ngân sách Nhà nước ñạt 1.483,68 tỷ ñồng.  
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Bảng 2.4. Vốn ñầu tư XDCB trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột qua các năm 

ðVT: % 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng vốn ñầu tư (tỷ ñồng) 382,24 393,51 315,18 256,86 315,89 

1. Phân theo cấp quản lý      

1.1. Ngân sách Tỉnh  9,1 25,34 24,5 9,11 24,05 
1.2. Ngân sách thành phố 90,90 74,66 75,50 90,89 75,95 
2. Phân theo cấu thành      
2.1.Vốn ñầu tư XDCB  96,93 96,98 96,83 95,39 87,19 

2.2. Vốn ñầu tư khác  3,07 3,02 3,17 4,61 12,81 
3. Phân theo nguồn vốn      
3.1 Vốn khu vực Nhà nước  93,75 90,15 91,67 89,98 94,03 
3.2.Vốn ngoài Nhà nước 6.25 9,85 8,33 10,02 5,97 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Buôn Ma Thuột  

và nguồn tính toán của tác giả) 

Như vậy tiềm năng về vốn ñầu tư XDCB từ nội bộ nền kinh tế 

của thành phố Buôn Ma Thuột cho tăng trưởng kinh tế chiếm tỷ 

trọng lớn. Bên cạch ñó, thành phố cần phải có giải pháp ñể huy ñộng 

các nguồn lực bên ngoài, của các doanh nghiệp, ñồng thời cũng có 

chính sách tốt hơn ñể khai thông huy ñộng tiềm năng trong thành phố 

ñể phát triển. 

Ngân sách thành phố ñang dần cơ cấu theo hướng tích cực. 

Tuy phần lớn còn thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, nhưng trong 

những năm gần ñây nguồn thu trên ñịa bàn ñược cải thiện. Cơ cấu 

chi ngân sách từng bước ñược cải tiến cho phù hợp hơn, việc sử dụng 

ngân sách ñược quản lý chặt chẽ, bảo ñảm chi ñúng mục ñích. 
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Bảng 2.5. Thu - chi ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột qua các năm 

 ðVT: Tỷ ñồng 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Tổng thu ngân sách 1.383,90 1.315,42 1.434,14 1.305,30 1.402,76 

- Thu thuế, phí 751,53 726,82 657,26 675,57 757,45 

- Thu biện pháp tài 
chính 

366,62 269,91 383,96 260,08 274,14 

- Thu quản lý qua NS 16,36 19,76 17,02 16,18 11,95 
- Thu bổ sung từ NS 
tỉnh 

80,42 83,12 243,42 220,12 259,68 

- Thu khác 168,47 215,81 132,49 133,35 99,55 

2.Tổng chi ngân sách 980,52 930,36 1.080,50 1.025,18 1.053,43 

- Chi ñầu tư PT 280,33 245,28 275,60 177,61 227,70 

+ Tỷ trong so với tổng 
chi NSNN (%) 

28,59 26,36 25,51 17,32 21,62 

- Chi thường xuyên 51 8,61 610,34 733,60 775,42 790,83 

- Chi quản lý qua NS 16,85 17,54 17,87 13,63 9,13 

- Chi khác 164,74 57,202 53,429 58,52 25,77 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột) 

Qua bảng số liệu Biểu 2.5 nêu trên có thể thấy tình hình thu 

ngân sách trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian qua 

gặp rất nhiều khó khăn. Thu ngân sách năm 2011 là 1.383,9 tỷ ñồng 

và thu ngân sách năm 2015 là 1.402,76 tỷ ñồng, chênh lệch tăng 

trong 5 năm là 18,86 tỷ ñồng.  

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ 

XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN 

ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

2.2.1. Công tác lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư 

Tình hình lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB từ NSNN 

của thành phố Buôn Ma Thuột giai ñoạn 2011 - 2015 ñược thể hiện 
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qua bảng dưới ñây. 

Bảng 2.6. Tình hình lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB của 

thành phố Buôn Ma Thuột giai ñoạn 2011 - 2015 

  ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Vốn ñầu tư XDCB 

Tổng số vốn 
Nguồn vốn 

XDCB tỉnh bổ 
sung có mục tiêu  

Nguồn thu tiền sử 
dụng ñất  

Nguồn khác 
 Năm 

Số vốn  
Tỉ 

trọng 
(%) 

Số vốn  
Tỉ 

trọng 
(%) 

Số vốn 
Tỉ 

trọng 
(%) 

Số 
vốn  

Tỉ 
trọng 
(%) 

2011  347.457 100  27.697  7,97  303.260  87,28  16.500  4,75 

2012  293.811 100  25.197  8,58  268.614  91,42   - 

2013  237.949 100  26.197  11,01  211.752  88,99   - 

2014  233.476 100  16.500  7,07  216.976  92,93   - 

2015  239.905 100  9.000  3,75  230.905  96,25   - 

Tổng 
 

1.352.598 
100 104.591  7,73 1.231.507  91,05  16.500  1,22 

 (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột) 

2.2.2. Công tác lập, thẩm ñịnh các dự án ñầu tư 

2.2.3. Công tác ñấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

2.2.4. Công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư XDCB  

Hiện nay, KBNN Buôn Ma Thuột thực hiện quy trình kiểm 

soát thanh toán vốn ñầu tư XDCB theo Quyết ñịnh số 686/Qð-

KBNN ngày 18/8/2009 của Tổng giám ñốc KBNN, chủ yếu có hai 

quy trình chính như sau:  

- Quy trình kiểm soát tạm ứng vốn và thanh toán khối lượng 

hoàn thành nhiều lần (trừ thanh toán lần cuối) 

- Quy trình kiểm soát thanh toán khối lượng hoàn thành một 
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lần hay thanh toán lần cuối của hợp ñồng thanh toán nhiều lần 

2.2.5. Công tác quyết toán vốn ñầu tư 

Vốn NSNN chi cho hoạt ñộng ñầu tư XDCB gắn liền với quá 

trình thực hiện dự án ñầu tư, thường kéo dài qua nhiều năm; do ñó, 

công tác quyết toán vốn ñầu tư NSNN phải thực hiện dưới 02 hình 

thức là:  

- Quyết toán vốn ñầu tư theo niên ñộ ngân sách. 

- Quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành. 

2.2.6. Công tác thanh tra, giám sát việc sử dụng vốn ñầu tư 

XDCB  

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

XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN 

MA THUỘT 

2.3.1. Những thành công 

- Về công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ñầu tư. 

- Về công tác lập, thẩm ñịnh dự án ñầu tư. 

- Về công tác kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư: 

- Về công tác quyết toán vốn ñầu tư:  

2.3.2. Những hạn chế  

a. Công tác lập và giao kế hoạch vốn ñầu tư 

b. Công tác lập, thẩm ñịnh các dự án ñầu tư 

* Công tác lập dự án ñầu tư  
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Bảng 2.13. Số dự án phải ñiều chỉnh TMðT qua các năm 2011-

2015 

Phân theo 
nhóm  

 
 
 

Năm 

Tổng 
số dự án 
ñấu thầu 

Số dự 
án phải 

ñiều 
chỉnh A B C 

TMðT 
trước ñiều 

chỉnh 
(triệu 
ñồng) 

TMðT 
sau ñiều 

chỉnh 
(triệu 
ñồng) 

Chênh 
lệch sau 
khi ñiều 

chỉnh 
(triệu 
ñồng) 

2011 3 3 - - 3 243.865 251.758 7.893 

2012 25 11 - - 11 64.534 69.075 4.541 

2013 33 8 - - 8 27.159 29.012 1.853 

2014 37 6 - - 6 12.505 15.967 3.462 

2015 54 9 - - 9 603.779 665.112 61.333 

Tổng 152 37 - - 37 951.8421.030.924 79.082 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Buôn Ma Thuột) 

* Công tác thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư 

- Nội dung công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công 

trình. 

- Trong quá trình thẩm ñịnh, nếu có các vấn ñề cần làm rõ, bổ 

sung, cơ quan thẩm ñịnh sẽ gửi các văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ 

dự án.  

c. Công tác ñấu thầu, lựa chọn nhà thầu 

d. Về công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư  

Nhìn chung việc quản lý, thanh toán vốn của hệ thống KBNN 

Buôn Ma Thuột tuy ñã ñược cải thiện. Song, KBNN chưa có sự phối 

hợp trong việc kiểm tra thực tế hiện trường về tiến ñộ thực hiện ñể 
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việc thanh toán vốn theo sát khối lượng thực tế thi công. Việc thực 

hiện quy ñịnh về quyết toán VðT hoàn thành của các chủ ñầu tư 

chưa ñược các cấp, các ngành ñôn ñốc, chỉ ñạo một cách nghiêm 

chỉnh. 

e. Về công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành 

Công tác quyết toán dự án hoàn thành của thành phố Buôn Ma 

Thuột trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ñó là: 

- Một số chủ ñầu tư và nhà thầu vẫn còn xem nhẹ công tác 

quyết toán dự án hoàn thành, nhất là những dự án, công trình ñã 

ñược tạm ứng hoặc thanh toán gần ñủ vốn.  

- Còn nhiều dự án vi phạm quy ñịnh về thời gian lập báo cáo 

quyết toán (chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng).  

- Nhiều chủ ñầu tư chưa chấp hành tốt các quy ñịnh về QLDA, 

quản lý hồ sơ công trình, gây khó khăn cho công tác quyết toán dự 

án hoàn thành. 

f. Về kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ñầu tư  

2.3.3. Những nguyên nhân hạn chế 

a. Quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư 

chưa thống nhất 

b. Các biện pháp chế tài chưa ñủ mạnh 

c. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

d. Nguồn vốn NSNN hạn hẹp và tiến ñộ giải ngân vốn chậm 

e. Nguyên nhân về nguồn lực con người 

Kết luận Chương 2 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XDCB 

BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ðỀ CHO VIỆC ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Cơ sở pháp lý  

3.1.2. Quy hoạch ñầu tư phát triển thành phố Buôn Ma 

Thuột ñến năm 2020 

a. Mục tiêu tổng quát 

Huy ñộng có hiệu quả các nguồn lực ñể ñầu tư phát triển lên 

quy mô cấp vùng trên một số lĩnh vực: công nghiệp và dịch vụ, khoa 

học kỹ thuật, giáo dục - ñào tạo, y tế, thể thao. ðưa tăng trưởng kinh 

tế của thành phố cao hơn giai ñoạn trước, ñẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, tăng nhanh tỷ 

trọng công nghiệp và dịch vụ; thu hút ñầu tư, hình thành các khu du 

lịch trọng ñiểm của tỉnh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào 

một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Từng bước hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng ñô thị và nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân, ñào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. ðảm 

bảo quốc phòng - an ninh. Phấn ñấu xây dựng thành phố Buôn Ma 

Thuột trở thành ñô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Về kinh tế 

- Về xã hội 

- Về kết cấu hạ tầng ñến năm 2020 

- Về quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường ñến năm 2020 
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3.1.3. Quan ñiểm, phương hướng hoàn thiện công tác quản 

lý vốn ñầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách  

a. Quan ñiểm 

- Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn ñể nâng cao hiệu quả KT - 

XH  

- Quản lý phải ñáp ứng thực hiện mục tiêu, chiến lược phát 

triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa 

- Quản lý vốn phải ñáp ứng nâng cao năng lực quản lý vĩ mô 

của bộ máy Nhà nước 

- Quản lý vốn phải bảo ñảm sự phối hợp ñồng bộ giữa các chủ 

thể quản lý, vận hành vốn theo nguyên tắc: Tự chủ, công bằng và 

minh bạch 

- Lành mạnh hoá ñược các quan hệ kinh tế trong ñấu thầu 

- Cơ chế giám sát cộng ñồng phải ñơn giản, hiệu quả và ñảm 

bảo quyền giám sát thực sự là của nhân dân 

- Chế ñộ bảo hành công trình phải ràng buộc ñược trách 

nhiệm kinh tế ñối với chất lượng thi công của nhà thầu 

b. Phương hướng  

ðể phấn ñấu ñưa thành phố Buôn Ma Thuột xứng tầm với 

trung tâm vùng Tây Nguyên; xây dựng kết cấu hạ tầng ñồng bộ, từng 

bước hiện ñại; phát triển KT-XH nhanh và bền vững thì cần thực 

hiện tốt các phương hướng sau: 

- Hoàn thiện công tác lập dự án, lập kế hoạch vốn ñầu tư. 

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

- Tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu. 

- Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư XDCB. 

- Nâng cao công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành. 



20 

 

- Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN 

ðẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN 

ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự án, lập kế hoạch vốn ñầu 

tư  

Thành phố Buôn Ma Thuột sớm nhận thức ñược quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố là việc làm cần thiết, 

ñặc biệt là trong công tác ñầu tư xây dựng cơ bản, ñó là ñịnh hướng 

ñể ñầu tư ñúng ñắn, tránh dàn trải và lãng phí vốn NSNN. Do vậy, 

thành phố cần chỉ ñạo các cấp, các ngành xây dựng và hoàn thiện 

công tác quy hoạch, ñảm bảo quy hoạch ñi trước một bước làm cơ sở 

cho việc ra các quyết ñịnh liên quan ñến chủ trương ñầu tư. Xây 

dựng cơ chế phối hợp và quản lý quy hoạch thống nhất giữa các loại 

quy hoạch nhằm ñảm bảo tính thống nhất và hiệu quả kinh tế giữa 

kinh tế trung ương và kinh tế ñịa phương trên từng ñơn vị lãnh thổ. 

+ Danh mục các dự án hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên ñầu tư 

giai ñoạn 2016 – 2020 

STT Danh mục các dự án ưu tiên ñầu tư 

1 Xây dựng CSHT khu dân cư Tân Phong, phường Tân Hòa 

2 Trụ sở HðND và UBND phường Tự An 

3 Xây dựng CSHT khu ñất tại TDP 7 phường Tân Lập 

4 
ðường giao thông buôn Tơng Jú, xã EaKao ñi xã Eatiêu, 
huyện CưKuin 

5 Trạm bơm hồ Ea Chu Cáp và bể trung chuyển 

6 
ðài quan sát bảo vệ phòng, chống cháy rừng tại ñiểm cao 559, 
xã CưeBur 

7 Xây dựng CSHT khu ñô thi Km7, phường Tân An 
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STT Danh mục các dự án ưu tiên ñầu tư 

8 
Xây dựng CSHT khu ñất tại TDP7 thuộc khu ñô thị Bắc Tân 
Lợi 

9 Nhà hiệu bộ 6P; nhà lớp học 8P trường TH Phan ðăng Lưu 

10 
Trồng cây xanh trên tuyến ñường vành ñai phía Tây TP.Buôn 
Ma Thuột 

11 Mở rộng nghĩa trang thành phố 

12 
Xây dựng hệ thống hồ sơ ñịa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 
ñất ñại trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 

13 …………………………. 
 

3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh và phê duyệt dự án 

ñầu tư 

ðể nâng cao chất lượng công tác tư vấn trong việc lập báo cáo 

ñầu tư, lập dự án ñầu tư và thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư cần 

thực hiện các giải pháp sau: 

- Hoàn thiện quy trình thẩm ñịnh: 

- Thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư gắn với cơ sở khoa học 

và phù hợp với thực tiễn. 

 

3.2.3. Tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu 

ðể tăng cường quản lý vốn ñầu tư thông qua công tác lựa chọn 

nhà thầu cần làm tốt các công tác sau: 

- Quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu:  

- Cơ chế kiểm soát: 

3.2.4. Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn ñầu 

tư XDCB 

Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán VðT là nhằm hạn 

chế thất thoát, lãng phí và phát huy tối ña lợi ích KT-XH trong quản 
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lý vốn ñầu tư hiện nay. 

Hệ thống KBNN Buôn Ma Thuột cần thực hiện các giải pháp 

sau ñây: 

- Quy trình kiểm soát thanh toán. 

- Thủ tục thanh toán. 

- Cơ chế kiểm soát. 

- Công tác cán bộ. 

3.2.5. ðẩy nhanh công tác quyết toán VðT  

Cần thực hiện các giải pháp. 

- Quy trình, thủ tục.  

- Cơ chế kiểm soát. 

- Kỷ luật.  

- Công tác cán bộ. 

3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát  

Tóm lại, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, thực 

hiện tốt công tác giám sát ñầu tư cộng ñồng và công khai tài chính 

trong ñầu tư XDCB là một trong những giải pháp quan trọng nhằm 

tăng cường quản lý vốn ñầu tư XDCB, hạn chế ñến mức thấp nhất 

lãng phí thất thoat vốn ñầu tư của Nhà nước. 

3.2.7. Một số giải pháp khác 

ðể khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quản lý các dự án 

ñầu tư sử dụng vốn NSNN, ngoài những giải pháp trong quản lý dự 

án, thì việc tăng cường lãnh ñạo của ðảng, quản lý của nhà nước và 

quyền làm chủ của nhân dân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng 

và mang tính ñịnh hướng rõ rệt. 

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của ñảng viên, 

cán bộ, công chức và nhân dân, ñặc biệt là người ñứng ñầu ñơn vị, 

ñịa phương trong thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, lãng 
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phí nguồn vốn NSNN trong ñầu tư XDCB 

- Công khai, minh bạch trong hoạt ñộng ñầu tư XDCB 

- Nâng cao trình ñộ cán bộ quản lý các dự án ñầu tư XDCB 

bằng nguồn vốn NSNN 

Kết luận Chương 3 

 

KẾT LUẬN 

 

ðầu tư XDCB là một hoạt ñộng ñầu tư vô cùng quan trọng tạo 

ra hệ thống CSHT phục vụ cho sự phát triển KT -XH, là tiền ñề cơ 

bản ñể thực hiện CNH, HðH ñất nước. Quản lý vốn ñầu tư XDCB là 

một hoạt ñộng quản lý kinh tế ñặc thù, rất phức tạp và luôn biến 

ñộng trong ñiều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản 

lý ñầu tư còn chưa hoàn chỉnh, thiếu ñồng bộ và luôn thay ñổi hiện 

nay. 

Vấn ñề tăng cường quản lý vốn ñầu tư là một tất yếu khách 

quan trong ñiều kiện nền kinh tế ñang hội nhập và phát triển ở nước 

ta, việc tăng tích lũy vốn ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho ñầu 

tư XDCB còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn còn hạn chế. Các 

chủ thể tham gia hoạt ñộng quản lý vốn ñầu tư luôn tìm mọi cách lợi 

dụng kẽ hở của pháp luật, của cơ chế chính sách ñể trục lợi cá nhân. 

Vấn ñề ñặt ra là phải biết quản lý tốt mọi nguồn vốn dành cho ñầu tư 

XDCB từ NSNN, nhằm ñáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ñầu tư XDCB 

cho sự nghiệp phát triển KT-XH, hạn chế và ngăn chặn nạn tham 

nhũng, lãng phí, thất thoát vốn Nhà nước, góp phần thúc ñẩy tăng 

trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa ñói giảm nghèo, nâng cao ñời 

sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

Với ñề tài: “Quản lý vốn ñầu tư XDCB trên ñịa bàn thành phố 



24 

 

Buôn Ma Thuột, tỉnh ðắkLắk”. Trên cơ cở tìm hiểu một số nội dung 

cơ bản về ñầu tư và quản lý vốn ñầu tư XDCB từ NSNN. ðề tài ñã 

tập trung phân tích ñánh giá kết quả ñầu tư và thực trạng quản lý vốn 

ñầu tư giai ñoạn 2011 - 2015 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tìm ra 

những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế ñó. 

ðồng thời ñề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

vốn ñầu tư XDCB từ NSNN tại thành phố Buôn Ma Thuột một cách 

hợp lý. 

Hy vọng những giải pháp chủ yếu ñưa ra sẽ góp phần vào 

công tác quản lý vốn ñầu tư XDCB tại ñịa phương, góp phần ñẩy 

mạnh phát triển KT-XH của thành phố. 

Nội dung của luận văn là vấn ñề lớn, công tác quản lý vốn ñầu 

tư XDCB trên ñịa bàn thành phố Buôn Ma Thuột là vấn ñề rất rộng 

khi tiếp cận nó ở góc ñộ khoa học kinh tế phát triển. Mặt khác, nó là 

vấn ñề hết sức phức tạp trong thực tiễn cần phải bàn luận nhiều. Tác 

giả mong muốn có nhiều bạn ñồng hành tiếp tục mở rộng nghiên cứu 

vấn ñề mà luận văn chưa có ñiều kiện ñi sâu luận giải. 

 

 

 

 

 

 

 
 


