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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đăk Lăk với nguồn lực thu ngân sách được hưởng theo phân 

cấp chỉ đáp ứng được khoảng 50% chi NSĐP, không đủ bảo đảm duy 

trì hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì và phát triển sự nghiệp 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị. Vì vậy NSĐP phụ thuộc 

khá lớn vào sự bổ sung của ngân sách trung ương. 

Bên cạnh đó, chi thường xuyên tại tỉnh Đắk Lắk nhiều năm 

liền luôn trong tình trạng chi vượt dự toán ở mức cao, luôn bị Kiểm 

toán Nhà nước phát hiện chi sai chế độ, chi không đúng định mức, 

lập dự toán không sát thực tế cho thấy nguồn lực công vốn đã hạn 

hẹp lại được sử dụng lãng phí, không hiệu quả.  

Với điều kiện và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay, ngân sách nhà nước hạn hẹp, việc sử dụng tiết kiệm 

có hiệu quả ngân sách nhà nước nói chung và chi thường xuyên nói 

riêng là vấn đề đặt ra cần giải quyết. Đây cũng là một trong những 

nội dung của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.  

Trước thực tế đó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý chi 

thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk” 

nhằm nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về công tác quản lý 

chi thường xuyên NSNN. 

- Đánh giá kết quả công tác quản lý chi thường xuyên 

NSNNtreen địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 

- Đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi 

để góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế. 
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  3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác 

quản lý chi thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương trên địa 

bàn tỉnh Đăk Lăk, gồm chu trình quản lý (lập, chấp hành, quyết toán) 

và cơ chế kiểm kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chi thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 

Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tập trung nghiên cứu quản lý 

chi thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương trên góc nhìn tổng 

quát về mặt quản lý chu trình (lập, chấp hành, quyết toán) và cơ chế 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, không đi sâu phân tích quản lý 

từng cấp ngân sách (tỉnh/thành phố, huyện, xã). 

Đề tài giới hạn trong nguồn ngân sách địa phương. 

Thời gian nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2012. 

Chủ thể quản lý giới hạn trong mối quan hệ trách nhiệm chỉ 

đạo giữa các cơ quan: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài 

chính, Kho Bạc nhà nước và các cơ quan cơ liên quan. 

Đối tượng quản lý là các nhiệm vụ chi thường xuyên do ngân 

sách địa phương quản lý. 

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử, lý thuyết của khoa học quản lý hành chính Nhà nước, lý thuyết 

kinh tế - tài chính trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, chính 

sách của Nhà nước, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ngoài ra còn sử 

dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, diễn dịch… 

  5.  Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung 

luận văn được kết cấu thành 3 chương: 
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Chƣơng 1: Tổng quan về quản lý chi thường xuyên ngân 

sách địa phương 

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách 

địa phương trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 

  Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên 

ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 

  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu, tác giả có tham khảo một số luận 

văn sau: 

- Luận văn thạc sỹ "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Gia Lai" 

của tác giả Thân Tùng Lâm, bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng năm 2012. 

 - Luận văn thạc sỹ "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước" của tác giả Nguyễn Thị Loan, 

bảo vệ tại Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM năm 2010.   

  - Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đăk Lăk”, tác giả 

Nguyễn Phan Vũ, bảo vệ tại Học viện chính trị - hành chính quốc 

gia Hồ Chí Minh năm 2011.  
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

1.1.1. Chi thƣờng xuyên ngân sách địa phƣơng  

a. Khái niệm chi thường xuyên NSĐP  

b. Đặc điểm của chi thường xuyên NSĐP  

c. Vai trò của chi thường xuyên NSĐP  

 1.1.2. Quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách địa phƣơng 

a. Quan niệm về quản lý chi thường xuyên NSĐP 

Quản lý chi thường xuyên NSĐP là một bộ phận và chịu ảnh 

hưởng của cơ chế quản lý chi NSNN, bao gồm các nội dung: 

- Xây dựng chính sách chi tiêu hợp lý, xác lập thứ tự ưu tiên 

của các khoản chi trong từng hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế-xã hội. 

- Xây dựng kế hoạch chi sát với thực tiễn hàng năm. 

- Xây dựng quy trình cấp phát, kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi một cách chặt chẽ, hợp lý. 

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đảm bảo chi tiêu 

tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phân cấp quản lý chi hợp lý giữa trung ương và địa phương. 

- Các công cụ được sử dụng chủ yếu là công cụ pháp lý, kế 

hoạch, cơ cấu tổ chức bộ máy. 

b. Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSĐP 

Nguyên tắc quản lý theo dự toán. 

Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

Nguyên tắc chi trực tiếp qua kho bạc nhà nước. 
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c. Sự cần thiết phải quản lý chi thường xuyên NSĐP 

Chi TX chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi NSĐP, có ý nghĩa 

quan trọng trong việc duy trì hoạt động bộ máy quản lý hành chính 

nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển KT-XH của địa 

phương. 

Chi TX là một quá trình bao gồm nhiều khâu từ lập, chấp 

hành đến quyết toán, mỗi khâu có những nhiệm vụ khác nhau nên 

cần phân công và theo dõi sâu sát từng công đoạn. 

Chi TX liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực phức tạp 

nên cần sự phối hợp quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị. 

Chi TX áp dụng trên định mức quy định sẵn, nhưng thực tế 

chấp hành còn nhiều bất cập so với văn bản ban hành. 

Nguồn NSĐP hạn hẹp nên cần quản lý để đảm bảo các khoản 

chi hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích sử dụng. 

Do tính “lồng ghép” của các cấp NS nên cần có sự quản lý để 

toàn bộ quá trình chi tiêu được thống nhất từ cấp tỉnh xuống cấp 

huyện, xã. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

1.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác 

quản lý chi thƣờng xuyên NSĐP 

a. Khái niệm 

b. Mục đích  

1.2.2. Phân cấp quản lý chi thƣờng xuyên của các cơ quan 

tại địa phƣơng 

a. Khái niệm 

b. Nguyên tắc phân cấp quản lý chi TX 

c. Nội dung phân cấp quản lý chi TX 
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c1. Phân cấp nhiệm vụ chi TX  

c2. Phân cấp quản lý chi TX của các cơ quan tại địa phương 

1.2.3. Chu trình quản lý chi thƣờng xuyên NSĐP 

a. Lập dự toán chi thường xuyên NSĐP 

a1. Căn cứ  để xây dựng dự toán chi thường xuyên NSĐP 

Việc lập dự toán chi TX phải căn cứ vào nguồn thu từ thuế, 

phí, lệ phí; các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng 

gia đoạn; và phải tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đây là những 

yếu tố cơ bản để xây dựng dự toán NS hàng năm của các đơn vị hành 

chính nhà nước.  

a2. Quy trình lập dự toán chi thường xuyên NSĐP 

Bước 1: Hàng năm Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị, báo cáo 

UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét. 

Bước 2: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và các Bộ có liên quan, xem xét dự toán thu-chi ngân sách do 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo. 

Bước 3: Sau khi dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc 

hội quyết định, Bộ Tài chính căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội 

trình Thủ tướng chính phủ Quyết định giao nhiệm vụ thu-chi ngân 

sách cho từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 

Bước 4: Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

giao nhiệm vụ thu-chi ngân sách cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Sở Tài chính có tránh nhiệm tham mưu cho UBND cấp 

tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách cấp 

tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới. 
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Bước 5: Căn cứ vào Nghị quyết HĐND cấp tỉnh, Sở Tài 

chính trình UBND cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; sau đó các đơn vị dự 

toán phải tổ chức phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho 

từng đơn vị trực thuộc, trước ngày 31 tháng 12 năm trước. 

b. Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSĐP 

b1. Phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị cấp dưới 

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, UBND giao dự toán 

ngân sách, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các 

đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách 

cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. 

b2. Cấp phát kinh phí chi thường xuyên NSĐP 

Căn cứ vào dự toán chi thường xuyên NSĐP được giao, tiến 

độ triển khai công việc và điều kiện chi ngân sách, Thủ trưởng đơn vị 

sử dụng ngân sách quyết định chi gửi Kho bạc nhà nước nơi giao 

dịch, kèm theo các tài liệu cần thiết theo chế độ quy định. 

Kho bạc nhà nước kiểm tra tính hợp pháp của các tài liệu do 

đơn vị sử dụng ngân sách gửi, thực hiện việc thanh toán khi có đủ các 

điều kiện sau: đã có trong dự toán chi ngân sách được giao; đúng chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định; đã được 

Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền 

quyết định chi... 

c. Quyết toán chi thường xuyên NSĐP 

c1. Trình tự quyết toán chi thường xuyên NSĐP 

Sau khi nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp 

dưới, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt 

quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự 

toán cấp dưới. 
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Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm duyệt báo cáo quyết 

toán của các đơn vị trực thuộc tổng hợp và lập báo cáo quyết toán 

năm gửi cơ quan tài chính đồng cấp; trường hợp đơn vị dự toán cấp I 

đồng thời là đơn vị sử dụng NS, cơ quan tài chính duyệt quyết toán 

và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I. 

c2. Nội dung, yêu cầu quyết toán chi thường xuyên NSĐP 

Cơ quan tài chính thẩm định quyết toán năm của các đơn vị 

thuộc ngân sách cấp mình và ngân sách cấp dưới trực thuộc theo các 

nội dung sau: 

- Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết 

toán theo quy định; đảm bảo khớp đúng giữa số liệu quyết toán của 

đơn vị dự toán cấp I với các thông báo duyệt quyết toán của cơ quan, 

đơn vị trực thuộc và xác nhận số liệu của Kho bạc nhà nước. 

- Xem xét xác định tính chính xác và hợp pháp của số liệu 

quyết toán của các khoản tăng, giảm so với dự toán được giao. 

- Nhận xét về quyết toán năm. 

1.2.4. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và kiểm toán 

việc thực hiện chi thƣờng xuyên NSĐP 

1.3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

CHI THƢỜNG XUYÊN NSĐP 

1.3.1. Đánh giá kết quả về khối lƣợng công tác quản lý chi 

thƣờng xuyên NSĐP  

Tỷ lệ quyết 

toán/dự toán 
= 

Số quyết toán các khoản mục chi 
x 100%     

Số dự toán được phê duyệt 

1.3.2. Kết quả thực hiện cơ cấu chi thƣờng xuyên NSĐP 

- Tỷ trọng (%) chi TX trong tổng chi NSĐP. 

- Tỷ trọng (%) từng khoản mục chi thường xuyên trong tổng 

chi thường xuyên NSĐP. 
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1.3.3. Đánh giá chất lƣợng của công tác quản lý chi 

thƣờng xuyên NSĐP 

Nhằm bảo đảm tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ quy trình, nguyên 

tắc và tất cả quy định pháp lý khác trong quản lý chi thường xuyên 

NSĐP. 

1.3.4. Đánh giá hiệu quả KT-XH của việc quản lý chi 

thƣờng xuyên NSĐP 

- Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công chức thông 

qua cải cách chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp khác. 

- Tác động về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

tại địa phương và đối với người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ 

côi, các đối tượng chính sách; các chính sách ảnh hưởng chất lượng 

giáo dục-đào tạo, khám chữa bệnh… 

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ CHI 

THƢỜNG XUYÊN NSĐP 

1.4.1. Cơ chế chính sách về quản lý chi NSĐP 

1.4.2. Đặc điểm của địa phƣơng 

1.4.3. Trình độ và phƣơng pháp quản lý  

1.4.4. Các nhân tố khác 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, CƠ CẤU 

NSĐP CỦA TỈNH ĐẮK LẮK CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ CHI NSĐP 

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh 

Đắk Lắk 

a. Đặc điểm tự nhiên 

b. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk 

b1. Đánh giá chung 

b2. Kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã 

hội, thông tin truyền thông, quốc phòng - an ninh 

2.1.2. Cơ cấu ngân sách địa phƣơng tỉnh Đăk Lăk 

a. Cơ cấu thu NSĐP tỉnh Đắk Lắk 

b. Cơ cấu chi NSNN tỉnh Đắk Lắk 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG 

XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ĐĂK LĂK 

2.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chi thƣờng 

xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 

Nội dung các văn bản pháp luật được ban hành đã đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu của công tác chi TX trong giai đoạn mới, từng bước 

đưa công tác này trở nên quy củ, chặt chẽ hơn. Các Bộ, ngành Trung 

ương đã có những quy định hoàn chỉnh hơn về tiêu chuẩn, định mức 

chi TX, quy trình lập, cấp phát, thanh toán, quyết toán chi TX, phân 
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cấp quản lý nhiệm vụ chi TX, cơ chế tự chủ tài chính, công tác kiểm 

tra, thanh tra, kiểm toán…nhằm góp phần tăng cường công tác quản 

lý, hạn chế và khắc phục những vi phạm trong chi TX. 

Trên cơ sở các văn bản pháp luật của Trung ương, chính 

quyền địa phương cũng ban hành nhiều văn bản nhằm phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương. 

2.2.2. Phân cấp quản lý chi thƣờng xuyên NSĐP trên địa 

bàn tỉnh  

a. Phân cấp nhiệm vụ chi TX do ngân sách địa phương 

quản lý tại tỉnh Đăk Lăk, gồm 14 khoản chi. 

b. Phân cấp quản lý chi TX của các cơ quan trên địa bàn tỉnh 

Hội đồng nhân dân 

Uỷ ban nhân dân 

Các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện 

Các đơn vị dự toán các cấp trên địa bàn tỉnh 

Hệ thống KBNN các cấp 

Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra tại địa phương 

2.2.3. Chu trình quản lý chi thƣờng xuyên NSĐP trên địa 

bàn tỉnh   

a. Lập dự toán chi thường xuyên NSĐP 

a1. Lập dự toán chi thường xuyên NSĐP 

a2. Quản lý việc lập dự toán chi thường xuyên NSĐP 

Về cơ bản, công tác lập dự toán đã xác lập được thứ tự ưu 

tiên các khoản chi theo mức độ cần thiết trong tình hình thực tế và bố 

trí kinh phí tương đối hợp lý đối với các khoản chi cần chú trọng phát 

triển, và cắt giảm các khoản chi không cần thiết. 
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b. Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSĐP 

b1. Phân bổ và cấp phát dự toán chi thường xuyên NSĐP 

Phương thức cấp phát theo dự toán chi ngân sách đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt cả về tổng số cũng như cơ cấu các mục 

chi, tiểu mục chi theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục chi để làm 

căn cứ tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN kiểm soát chi tiêu và thực 

hiện xuất quỹ ngân sách theo hình thức cho các đơn vị rút dự toán kinh 

phí; phương thức này thường áp dụng thực hiện cho các đơn vị thường 

xuyên có quan hệ với NSNN và đang thực hiện phổ biến hiện nay. 

Căn cứ vào phương án điều hành ngân sách quý do cơ quan 

tài chính thông báo, nhu cầu thanh toán, chi trả hàng quý của các đơn 

vị sử dụng ngân sách, KBNN chủ động lập kế hoạch nguồn vốn; kế 

hoạch chi trả, thanh toán; kế hoạch tiền mặt, đảm bảo đáp ứng đầy 

đủ, kịp thời yêu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Chu trình cấp phát kinh phí chi thường xuyên như sau: 

  (1) Căn cứ vào nhu cầu chi hàng quý đã gửi KBNN và theo 

yêu cầu nhiệm vụ chi, Thủ trưởng đơn vị sử dụng NS lập giấy rút dự 

toán NS, kèm theo hồ sơ thanh toán. 

(2) Bộ hồ sơ này được gửi đến KBNN nơi giao dịch.  

(3) KBNN nơi giao dịch kiểm tra hồ sơ thanh toán, các điều 

kiện chi theo chế độ quy định và giấy rút dự toán NS của thủ trưởng 

đơn vị sử dụng NS hoặc của người được uỷ quyền. 

(4) Nếu hồ sơ hợp lệ, KBNN nơi giao dịch thực hiện việc chi 

trả, thanh toán xuất quỹ NS chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền 

mặt cho tổ chức, cá nhân được hưởng NS. 
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Phương thức cấp theo lệnh chi tiền, phương thức này không 

cơ cấu chi tiết các mục chi, cơ quan tài chính thực hiện kiểm soát chi 

trước khi thực hiện lệnh chi tiền; KBNN thực hiện xuất quỹ ngân sách 

theo lệnh chi tiền của cơ quan tài chính (không thực hiện kiểm soát 

chi); Phương thức cấp phát NS theo lệnh chi tiền thường chỉ áp dụng 

đối với các khoản chi đột xuất không kế hoạch hoá và được áp dụng 

đối với những đơn vị ít có quan hệ với NSNN, như hỗ trợ kinh phí cho 

các hội đoàn thể, chi trả nợ và một số khoản chi khác theo quyết định 

của Thủ trưởng cơ quan tài chính, (trước đây áp dụng cho việc cấp bổ 

sung ngân sách cấp dưới và cấp vốn đầu tư xây dựng có bản). 

b2. Quản lý việc chấp hành chi TX trên địa bàn tỉnh là việc 

KBNN kiểm tra, kiểm soát hồ sơ của đơn vị trước khi xuất quỹ. 

Công tác kiểm tra được triển khai như sau: Các cơ quan, đơn 

vị sử dụng NS, trường hợp phát hiện các khoản chi vượt nguồn cho 

phép, sai chính sách chế độ hoặc đơn vị không chấp hành chế độ báo 

cáo thì có quyền yêu cầu KBNN tạm dừng thanh toán. Trường hợp 

phát hiện việc chấp hành dự toán của các đơn vị sử dụng NS chậm 

hoặc không phù hợp làm ảnh hưởng kết quả nhiệm vụ, thì có quyền 

yêu cầu các cơ quan nhà nước và đơn vị dự toán cấp trên có giải pháp 

kịp thời hoặc điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán chi của các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc để bảo đảm thực hiện ngân sách theo mục tiêu và tiến 

độ quy định. 

Công tác kiểm soát được KBNN thực hiện việc thanh toán, 

chi trả các khoản chi NS căn cứ vào dự toán được giao, quyết định 

chi của Thủ trưởng đơn vị sử dụng Ngân sách; có quyền từ chối các 

khoản chi không đủ điều kiện chi, Thủ trưởng cơ quan KBNN chịu 

trách nhiệm về các quyết định thanh toán, chi NS hoặc từ chối thanh 
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toán chi NS. 

Trong những năm qua, quy trình cấp phát ở Đăk Lăk đã được 

KBNN kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn còn sơ hở do ở khâu xuất quỹ 

KBNN chỉ mới dừng lại ở việc kiểm tra chứng từ, hồ sơ, chưa thể 

kiểm soát được thực chi của đơn vị. Bởi vậy, có thể trong quá trình 

sử dụng NS, đơn vị sẽ chi sai mục đích mà KBNN không phát hiện 

và xử lý kịp thời, hoặc chi khống rồi hợp thức hóa đơn chứng từ, nên 

trong khâu chấp hành dự toán vẫn chưa thể kiểm soát triệt để các tồn 

tại làm thất thoát nguồn NS. Ngoài ra phương thức cấp phát bằng 

“lệnh chi tiền” cho các trường hợp đột xuất tạo ra khoảng cách giữa 

chi trên sổ sách và chi trên thực tế của đơn vị dự.  

c. Quyết toán chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh 

c1. Quyết toán chi thường xuyên NSĐP của tỉnh Đăk Lăk 

c2. Quản lý ở khâu quyết toán chi thường xuyên NSĐP trên 

địa bàn tỉnh là thẩm tra báo cáo quyết toán của đơn vị trực thuộc 

Trước ngày 30/4 năm sau, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các 

đơn vị, các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố rà 

soát lại số liệu, lập, xét duyệt báo cáo quyết toán theo thẩm quyền 

quy định và tổng hợp chung báo cáo quyết toán của đơn vị gửi về Sở 

Tài chính theo trình tự sau: 

- Báo cáo quyết toán ngân sách xã và các đơn vị thụ hưởng 

thuộc NS cấp huyện, thị xã, thành phố gửi về phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, thị xã, thành phố thẩm tra xét duyệt và tổng hợp chung 

vào báo cáo quyết toán NS huyện, thị xã, thành phố gửi Phòng Quản 

lý ngân sách- Sở Tài chính, bao gồm cả thuyết minh một số khoản 

thu, chi NS theo yêu cầu của Sở Tài chính. 

- Báo cáo quyết toán của các đơn vị hỗ trợ, như: Công an tỉnh, 
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Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cơ quan Đảng... gửi về Phòng Quản lý ngân 

sách - Sở Tài chính. 

- Báo cáo quyết toán của các Sở, ban, ngành, đoàn thể được 

lập theo mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính: Các đơn vị dự toán cấp 

III lập báo cáo quyết toán của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên 

(đơn vị dự toán cấp II); đơn vị dự toán cấp II xét duyệt và tổng hợp 

chung vào báo cáo quyết toán của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp 

I; đơn vị dự toán cấp I thực hiện thẩm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán 

của các đơn vị trực thuộc và tổng hợp vào quyết toán của đơn vị mình 

gửi về phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính. 

Trường hợp đơn vị dự toán cấp III không có đơn vị dự toán 

cấp II thì báo cáo quyết toán được gửi trực tiếp cho đơn vị dự toán 

cấp I; hoặc đơn vị dự toán cấp III không có đơn vị dự toán cấp II và 

không có đơn vị dự toán cấp trên (đơn vị thụ hưởng có quan hệ trực 

tiếp với ngân sách nhà nước) thì báo cáo quyết toán được gửi trực 

tiếp cho Sở Tài chính, trình tự lập, thẩm tra, xét duyệt tổng hợp quyết 

toán như đối với đơn vị dự toán cấp I. 

- Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính chủ trì cùng các 

phòng chuyên quản phối hợp với KBNN tỉnh rà soát lại các khoản 

chi thuộc dự toán năm trước chưa thực hiện, hạch toán chưa đúng 

hoặc chưa chính xác để thực hiện điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý 

quyết toán đồng thời xác định chi chuyển nguồn sang năm sau. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra quyết toán cấp huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NS cấp tỉnh; lập báo cáo 

quyết toán NS cấp tỉnh; tổng hợp báo cáo NS cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã trình UBND cấp tỉnh xem xét gửi Bộ Tài chính, đồng thời 

trình HĐND tỉnh phê chuẩn. 
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Trên thực tế, công tác kế toán ở một số đơn vị vùng sâu, 

vùng xa vì những điều kiện hạn chế như: xa cơ quan chuyên môn nên 

không thể trao đổi trực tiếp những vướng mắc trong khi làm; cơ sở 

máy móc và các chương trình ứng dụng tin học để hỗ trợ công tác kế 

toán và báo cáo quyết toán chưa được sử dụng và tập huấn đầy đủ; 

trình độ cán bộ làm công tác kế toán chưa được nâng cao...nên trong 

công tác kế toán và báo cáo quyết toán còn xảy ra nhiều sai sót, số 

liệu chưa chính xác, chứng từ không hợp lệ...dẫn đến khó khăn việc 

khó khăn cho cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và 

khó khăn cho cơ quan kiểm soát trong việc theo dõi các khoản chi 

của đơn vị 

Bên cạnh đó, ý thức tiết kiệm chi ở hầu hết các cơ quan, đơn vị 

còn hạn chế nên trong năm đã tìm mọi cách để sử dụng hết nguồn kinh 

phí bố trí kể cả việc lập hợp đồng chứng từ chi khống. Qua thanh kiểm 

tra việc lập chứng từ chi khống đã bị phát hiện. Một số khoản chi như 

sửa chữa, mua sắm các đơn vị thường tập trung vào những tháng gần 

cuối năm mới thực hiện, gây khó khăn cho việc điều hành, bố trí, thanh 

quyết toán của cơ quan Tài chính, KBNN. Một số định mức chi chưa 

điều chỉnh kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán chi hàng 

năm như: Định mức tiêu hao nhiên liệu, văn phòng phẩm, chi công tác 

phí... làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán. 

2.2.4. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và kiểm toán 

việc thực hiện chi thƣờng xuyên NSĐP 

a. Đối với các cơ quan quản lý tài chính (Phòng Tài chính, 

Sở Tài chính) 

b. Đối với KBNN 

c. Tại các đơn vị  sử dụng ngân sách 
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2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG 

XUYÊN NSĐP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

2.3.1 Kết quả đã đạt đƣợc 

a. Về hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác 

quản lý chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh 

- Sự ra đời của Luật NSNN năm 2002. 

- Ban hành của nhiều văn bản hướng dẫn Luật NSNN năm 

2002 của trung ương lẫn địa phương. 

- Các văn bản ban hành ngày càng hoàn thiện về nội dung, 

đồng bộ về hệ thống, có hiệu lực pháp lý cao và phù hợp với thực tế 

địa phương. 

- Định mức phân bổ cũng đã được trung ương ban hành theo 

Quyết định số 151/QĐ-TTg quy định theo những tiêu chí nhất định, 

có phân biệt theo cấp quản lý, có hệ số theo vùng. 

b. Phân cấp quản lý chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh 

Mỗi cơ quan đã thực hiện chuyên trách nhiệm vụ được giao, 

đúng quyền hạn quy định, hoàn thành kịp tiến độ, đạt chất lượng 

công việc; phát huy được thế mạnh và nhận thức được tầm quan 

trọng của mình trong toàn bộ hệ thống quản lý chi TX, góp phần 

cùng nhau phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, giúp toàn bộ hệ thống 

quản lý vận hành xuyên suốt. 

c. Chu trình quản lý chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh 

Đăk Lăk  

* Về công tác lập dự toán 

- Dự toán chi TX được lập trên cơ sở đảm bảo đúng dự toán 

chi TX về tổng số và chi tiết theo từng lĩnh vực, đúng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi của NS. 

- Dự toán chi TX được lập theo từng lĩnh vực, từng ngành 



18 

nhằm công khai kinh phí phân bổ, và tập trung NS cho lĩnh vực cần 

ưu tiên phát triển. 

- Dự toán chi TX của từng Sở, ngành đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trên cơ sở chính sách, chế 

độ quy định. 

* Về công tác chấp hành dự toán 

- Đảm bảo đúng dự toán được duyệt, định mức phân bổ theo 

quy định, và chi tiết theo Mục lục ngân sách. 

- Thực hiện đúng quy trình cấp phát của KBNN theo phương 

thức cấp phát dự toán là chủ yếu; KBNN tiến hành nhận hồ sơ theo 

nguyên tắc một cửa, và trả hồ sơ theo đúng thời gian quy định, đáp 

ứng kịp thời nhu cầu chi của đơn vị. 

* Về công tác quyết toán 

Công tác quyết toán được thực theo quy định Luật NSNN, 

đảm bảo về nội dung bảng, biểu, số lượng hóa đơn chứng từ đầy đủ, 

hợp lệ, hầu như không phải xuất toán vì những mục chi đều được áp 

dụng trên định mức quy định sẵn. 

d. Về kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán 

Công tác chi TX ít xảy ra sai phạm, công tác kiểm tra, kiểm 

soát của cơ quan tài chính và KBNN đã được triển khai và phối hợp 

rất tốt. 

e. Về phương thức quản lý chi tiêu 

Hiệu quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

f. Hiệu quả KT-XH của việc quản lý chi thường xuyên NSĐP  

- Thông qua chính sách tiền lương ngày càng được tăng và 

các chế độ phụ cấp, phần nào giúp cải thiện đời sống của công chức. 
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- Công tác y tế thực hiện  mua bảo hiểm y tế phục vụ khám 

chữa bệnh cho người nghèo, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, 

hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ y tế xã, phục cấp cho cán bộ y tế xã 

vùng khó khăn… 

2.3.2. Những mặt hạn chế 

a. Những hạn chế trong lập dự toán chi thường xuyên NSĐP  

- Hệ thống định mức chưa phù hợp. 

- Công tác lập dự toán chưa sát với thực tế. 

- Thu NS tỉnh vẫn chưa cân đối được nhu cầu chi. 

- Thời gian lập dự toán khá ngắn. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác lập dự toán chưa 

chặt chẽ. 

- Công tác chỉ đạo điều hành ngân sách của các cấp chính 

quyền còn lúng túng khi có công việc đột xuất. 

- Trong quá trình thực hiện chi thường xuyên NSĐP có khả 

năng phát sinh những công việc đột xuất. 

b. Những hạn chế trong chấp hành dự toán chi thường 

xuyên NSĐP 

- Hàng năm phải bổ sung kinh phí cho các cấp, các ngành nhiều 

lần rất lớn (một phần do công tác lập dự toán), gây khó khăn cho công 

tác kiểm soát của KBNN, và tạo thói quen ỷ lại vào nguồn NS. 

- Việc chấp hành chính sách chế độ, nhất là các định mức chi 

tiêu thường xuyên trong một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm dẫn đến 

chi sai chế độ; chi cho hội họp còn lớn. 

- Hàng năm NS trung ương bổ sung không kịp thời, thường 

vào cuối quý III đầu quý IV, gây ách tắc cho địa phương trong công 

tác triển khai thực hiện, dẫn đến số chuyển nguồn sang năm sau cao. 
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- Sau khi cấp phát kinh phí, không có sự giám sát thường xuyên 

của các cơ quan chức năng,. 

- Là một tỉnh miền núi Tây Nguyên có tình hình chính trị 

trong thời gian qua rất phức tạp các thế lực thù địch đã kích động, dụ 

dỗ và lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm chống phá 

chính quyền, do đó còn phải bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các 

đơn vị. 

 c. Những hạn chế trong quyết toán chi thường xuyên 

NSĐP 

- Ý thức tiết kiệm chi ở hầu hết các cơ quan, đơn vị còn hạn chế 

nên trong năm đã tìm mọi cách để sử dụng hết nguồn kinh phí bố trí . 

- Một số khoản chi như sửa chữa, mua sắm các đơn vị tập 

trung vào những tháng gần cuối năm mới thực hiện, gây khó khăn 

cho việc điều hành, bố trí, thanh quyết toán của cơ quan Tài chính, 

KBNN. 

- Một số định mức chi chưa điều chỉnh kịp thời làm ảnh 

hưởng đến công tác quyết toán chi hàng năm như: Định mức tiêu hao 

nhiên liệu, văn phòng phẩm, chi công tác phí... làm ảnh hưởng đến 

công tác quyết toán. 

- Công tác kế toán ở một số đơn vị nhất là các đơn vị vùng 

sâu, vùng xa thực hiện chưa tốt, chưa mở đầy đủ số sách kế toán, báo 

cáo quyết toán tài chính hàng quý năm thường không làm đầy đủ và 

kịp thời, số liệu trên các báo cáo còn thiếu chính xác. 

- Công tác kiểm tra quyết toán đối với tất cả các đơn vị dự 

toán còn hạn chế, do thời gian và con người nên chất lượng kiểm tra 

chưa cao. 
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- Hàng năm, trung ương bổ sung NS theo hai nguồn: nguồn 

cân đối và nguồn mục tiêu. Nguồn cân đối là con số ổn định trong 

thời kỳ. Nguồn mục tiêu là con số biến động, nhằm giải quyết các 

phát sinh tăng trong năm như: tăng chế độ, chính sách, tăng biên chế, 

tăng lương, phụ cấp, tăng các chế độ chính sách đặc thù của tỉnh...dẫn 

đến số quyết toán cao hơn dự toán được giao, gây khó khăn cho công 

tác theo dõi, kiểm tra thực hiện và thẩm tra báo cáo quyết toán của 

các cơ quan quản lý. 

d. Hạn chế trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

Chưa có quy định cưỡng chế về việc thi hành các Kết luận 

của cơ quan thanh tra, kiểm toán, làm giảm hiệu lực thực thi các điều 

khoản trong Kết luận. 

2.3.3. Những nguyên nhân gây ra hạn chế 

- Hệ thống văn bản chế độ quản lý tài chính còn bộc lộ 

những hạn chế trong quá trình thực thi. 

- Chế độ chính sách nhà nước thường xuyên thay đổi 

(lương…) và yếu tố lạm phát tăng cao qua các năm ảnh hưởng lớn 

đến nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị. 

- Từ năm 2008 đến nay giá cả thị trường hàng hoá biến động 

tăng cao do đó định mức chi cho các sự nghiệp tại Quyết định 

15l/QĐ-TTg không còn phù hợp với thực tế. 

- Do tiêu cực của cơ chế thị trường tác động trực tiếp đến 

người làm công tác tài chính kế toán. 

- Chưa tạo được cơ chế giám sát thường xuyên đối với việc 

chi tiêu của các đơn vị dự toán. 

- Công tác lập dự toán hàng năm chưa được cụ thể, chi tiết 

cho từng khoản chi dự kiến phát sinh trong năm tài chính. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI  

THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN  

ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK 

 

3.1. MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSĐP TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH  

3.1.1. Mục tiêu 

3.1.2. Phƣơng hƣớng 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG 

XUYÊN NSĐP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK 

3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở 

cho việc quản lý chi thƣờng xuyên NSĐP 

a. Về xây dựng hệ thống định mức phù hợp 

b. Về cơ chế giám sát thường xuyên 

c. Về quy định cưỡng chế thực hiện Kết luận của cơ quan 

Thanh tra, Kiểm toán 

3.2.2. Hoàn thiện phân cấp quản lý chi thƣờng xuyên 

NSĐP 

a. Chất lượng lập dự toán thấp, số quyết toán cao hơn số 

dự toán 

b. Sự phối hợp của các cơ quan 

3.2.3. Giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác lập dự 

toán, chấp hành và quyết toán chi thƣờng xuyên NSĐP 

 a. Về tình hình NS hạn hẹp, phụ thuộc NSTW 

b. Về tình hình địa phương 

c. Về thời gian lập dự toán 
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3.3.4. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

 a. Tình trạng trùng lắp khi kiểm tra 

b. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm toán 

3.2.5. Tăng cƣờng đào tạo, bồi dưỡng trình độ đội ngũ cán 

bộ làm công tác tài chính ngân sách các cấp, chính sách thu hút cán 

bộ tài chính về công tác vùng khó khăn 

Kiến nghị 

 Đối với Chính phủ 

 Đối với Bộ Tài chính 

 Đối với UBND tỉnh 
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KẾT LUẬN 

Hoàn thiện quản lý chi NSĐP nói chung và chi thường xuyên 

NSĐP nói riêng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã góp phần sử dụng hiệu 

quả, đúng mục đích NSĐP. Đồng thời làm lành mạnh nền tài chính, 

nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc sử dụng NSĐP, đáp 

ứng được yêu cầu trong quá trình đổi mới chính sách tài chính tiền tệ 

của nước ta khi hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

Với kết cấu 3 Chương, đề tài “Hoàn thiện quản lý chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” đã giải quyết 

được một cách cơ bản những yêu cầu đặt ra, thể hiện thông qua những 

nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tổng quan về quản lý chi thường xuyên NSĐP. 

- Trên cơ sở khảo sát, thống kê và tổng hợp, phân tích, đề tài 

đã đánh giá thực trạng về cơ chế cũng như kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện cơ chế chi thường xuyên NSĐP. Khẳng định kết quả, đồng 

thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những 

tồn tại đó. 

- Nêu quan điểm giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện 

quản lý chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.  

Tác giả hy vọng bản luận văn này sẽ là cơ sở tham khảo để 

tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý chi thường xuyên NSNN trong thời 

gian tới. 
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