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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, cơ chế kiểm soát chi (bao gồm cả kiểm 

soát chi đầu tư và kiểm soát chi thường xuyên) qua Hệ thống Kho 

bạc Nhà nước đã có nhiều thay đổi, từng bước được hoàn thiện. Cơ 

chế kiểm soát chi thay đổi theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, 

phân cấp cho chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi hơn chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách trong 

việc giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao quản lý, 

trong đó có nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG). 

Tuy nhiên qua thực tế công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG tại Văn phòng KBNN Đăk Nông cho thấy còn bộc lộ 

nhiều tồn tại liên quan đến nguồn vốn này, cụ thể như: Việc đầu tư 

các công trình, dự án thuộc các CTMTQG vẫn còn dàn trải, chồng 

chéo; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG còn thấp; cơ chế, chính 

sách liên quan đến việc quản lý nguồn vốn CTMTQG chưa ổn định, 

có nhiều thay đổi, dẫn đến các chủ đầu tư còn bị động trong việc 

triển khai các CTMTQG, đồng thời dẫn tới việc kiểm soát chi nguồn 

vốn này có nhiều rủi ro, sai sót;…   

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

nguồn vốn CTMTQG, hạn chế rủi ro, sai sót trong công tác kiểm 

soát chi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách 

đầu tư cho các CTMTQG, học viên chọn đề tài: “Hoàn thiện công 

tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc 

ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN Đăk Nông”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Hệ thống hóa lý luận về công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi 

nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN 
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Đăk Nông, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác kiểm soát nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại Văn 

phòng Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn công 

tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh tại Văn phòng 

Kho bạc Nhà nước Đăk Nông. 

 + Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu về kiểm 

soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh; Phần thực trạng 

công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh 

chỉ lấy số liệu thực tế công tác kiểm soát chi tại Văn phòng KBNN 

Đăk Nông trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Phương pháp duy vật biện chứng; Phương 

pháp duy vật lịch sử.  

- Phương pháp cụ thể: Các phương pháp suy luận lôgíc phổ biến; 

quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng hợp, các phương pháp thống 

kê, khảo sát.  

5. Kết cấu luận văn 

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, thì luận văn được kết cấu 

gồm 3 chương. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Qua nghiên cứu, xem xét các công trình nghiên cứu và các bài 

viết trên tạp chí đã công bố trong Luận văn là những tài liệu hết sức 

quý giá của về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên những nghiên cứu lại 

ở những thời điểm khác nhau, có những đề tài nghiên cứu đến nay đã 

khá lâu nên không còn phù hợp với thực tiễn, các văn bản chế độ về 

công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG đã có nhiều thay đổi.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

NGUỒN VỐN CTMTQG 

1.1. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

1.1.1. Tổng quan về chi NSNN 

a. Khái niệm Ngân sách nhà nước 

Theo Luật ngân sách nhà nước (Luật số 01/2002/QH11) có định 

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

nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được 

thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ của Nhà nước”. 

b. Chu trình quản lý chi NSNN 

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

lặp đi lặp lại từ khâu lập dự toán chi NSNN, chấp hành dự toán, đến 

quyết toán chi NSNN. 

c. Quản lý chi NSNN, đối tượng và mục tiêu quản lý chi NSNN 

d. Kiểm tra, kiểm soát chi NSNN  

Kiểm tra, kiểm soát chi NSNN được thực hiện ở tất cả các giai 

đoạn trong chu trình chi NSNN. 

1.1.2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 

a. Khái niệm chi CTMTQG  

Chi CTMTQG là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực tài 

chính của Nhà nước nhằm thực hiện các dự án thuộc các CTMTQG. 

b. Đặc điểm chi CTMTQG  

Đầu tư cho các CTMTQG cũng được xem như hoạt động đầu tư 

phát triển nên nó mang đầy đủ các đặc điểm của hoạt động đầu tư 

phát triển và ngoài ra thì nó có một số đặc điểm riêng. 
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c. Phân loại chi CTMTQG 

Gồm chi CTMTQG có tính chất chi đầu tư và chi CTMTQG có 

tính chất chi sự nghiệp. 

1.2. KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG QUA KBNN 

1.2.1. Khái quát về KBNN 

a. Các mô hình KBNN trên thế giới 

b. Lịch sử hình thành KBNN 

c. Chức năng nhiệm vụ của KBNN   

1.2.2. Khái niệm và vai trò của Kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG qua KBNN 

a. Khái niệm kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG qua KBNN 

Kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG từ NSNN qua KBNN là quá 

trình kiểm soát và thực hiện việc thanh toán vốn cho các dự án thuộc 

đối tượng sử dụng vốn NSNN trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư 

và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan gửi đến KBNN nhằm 

đảm bảo việc sử dụng vốn NSNN đúng mục đích, đúng đối tượng và 

đúng chính sách, chế độ do Nhà nước quy định. 

b. Vai trò của kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG qua KBNN 

1.2.3. Nội dung công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

Về nguyên tắc tất cả khoản chi CTMTQG đều phải kiểm soát 

trước khi giải ngân (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán). Việc kiểm 

soát chi của KBNN dựa trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và các điều kiện 

chi sau đó thực hiện xuất quỹ NSNN thanh toán cho các đối tượng 

thụ hưởng. Nội dung công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

của KBNN bao gồm:  

* Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ: Khi có nhu cầu chi tiêu ngoài các hồ sơ 

gửi KBNN một lần thì các chủ dự án lập và gửi KBNN các hồ sơ, tài 

liệu, chứng từ từng lần thanh toán, tạm ứng có liên quan theo quy định. 

* Tiến hành kiểm soát chi: Công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát 

chi tiến hành kiểm tra các điều kiện chi trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu và 

chứng từ chi của chủ dự án gửi cơ quan KBNN, cụ thể như sau: 
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- Kiểm tra, đối chiếu khoản chi với dự toán, đảm bảo các khoản 

chi đã có trong dự toán được duyệt và phải phù hợp với điều kiện của 

hợp đồng (đối với khoản chi có hợp đồng).   

- Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, bảo đảm chấp hành đúng chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy 

định. Đối với những khoản chi chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

chi NSNN, thì KBNN căn cứ vào dự toán được duyệt để kiểm tra, 

kiểm soát. 

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh chuẩn chi đã được thủ 

trưởng của chủ dự án hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. 

Khi kiểm soát hồ sơ giải ngân, KBNN phải kiểm tra lệnh chuẩn 

chi của thủ trưởng cơ quan được giao chủ dự án hoặc người được ủy 

quyền (gọi chung là chủ tài khoản) đối với bất kỳ khoản chi nào. 

Chuẩn chi của chủ tài khoản được thể hiện khi có đầy đủ chữ ký và 

dấu của chủ tài khoản, kế toán trưởng của đơn vị trên lệnh chuẩn chi 

(Giấy rút vốn đầu tư, Giấy rút dự toán); Mẫu dấu, chữ ký phải phù 

hợp với mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký tại cơ quan KBNN. 

- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng 

từ có liên quan. Các hồ sơ, chứng từ của chủ dự án gửi đến KBNN là 

căn cứ pháp lý để KBNN kiểm tra, kiểm soát, vì vậy mỗi khoản chi 

đều phải được lập đúng theo biểu mẫu quy định (đối với trường hợp 

quy định phải lập đúng biểu mẫu) và hồ sơ chứng từ thanh toán, tạm 

ứng kèm theo phải bảo đảm đầy đủ và hợp pháp, hợp lệ. KBNN có 

trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, 

chứng từ trước khi giải ngân cho đối tượng thụ hưởng. 

- Kiểm tra các yếu tố liên quan đến hạch toán (Mục lục ngân 

sách), tùy theo từng nội dung, từng khoản chi mà chủ dự án ghi mã 

CTMTQG, mã chương, mã ngành kinh tế, mã nội dung kinh tế cho 

phù hợp trên chứng từ kế toán.  
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* Quyết định sau kiểm soát chi: Sau khi kiểm tra, kiểm soát các 

hồ sơ của chủ dự án, nếu đủ các điều kiện như nêu trên thì KBNN 

thực hiện giải ngân (thanh toán, tạm ứng) cho đối tượng thụ hưởng 

theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện chi, thì cơ quan 

KBNN làm thủ tục thông báo từ chối thanh toán, từ chối tạm ứng, 

đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các công đoạn 

trên gọi là kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG. Từ đó có thể thấy 

thực chất của nội dung công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

của KBNN là kiểm soát sự đáp ứng các điều kiện nêu trên đối với 

từng khoản chi cụ thể của chủ dự án, căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do 

chủ dự án gửi đến cho KBNN. 

1.2.4. Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG 

Những tiêu chí thường được sử dụng để đánh giá như sau:  

- Tổng kế hoạch, dự toán nguồn vốn CTMTQG trong năm kế 

hoạch: Tổng kế hoạch, dự toán giao cho các CTMTQG trong năm 

cho thấy được quy mô hoạt động của công tác kiểm soát chi nguồn 

vốn CTMTQG. Đối với góc độ cơ quan KBNN nó giúp đánh giá 

được mức độ phù hợp của nguồn lực cho công tác kiểm soát chi 

nguồn vốn CTMTQG.  

- Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG trong năm kế hoạch: Tỷ lệ 

giải ngân là chỉ tiêu giúp phân tích, đánh giá năng lực của các chủ dự 

án trong việc triển khai các CTMTQG, cũng như những thuận lợi, 

khó khăn trong việc triển khai chính sách của Nhà nước. Đối với góc 

độ cơ quan KBNN nó giúp cho việc xác định các nội dung chi cần 

được chú trọng để nâng cao chất lượng công tác KSC.  

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

Trong công tác kiểm soát chi ngoài việc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, 

đúng quy trình, thì cũng phải bảo đảm sự thông thoáng, rút ngắn thời 

gian kiểm soát chi, do vậy KBNN phải có biện pháp bố trí, sắp xếp 

giải quyết thanh toán cho đơn vị giao dịch kịp thời, theo đúng thời 
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gian quy định. Nếu tỷ lệ hồ sơ giải quyết bị quá hạn cao, KBNN cần 

phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến thời gian xử lý kiểm soát chi 

để tìm biện pháp khắc phục.  

- Số món và số tiền KBNN chối cấp phát, thanh toán qua công tác 

KSC: Tiêu chí này thể hiện được mức đóng góp của KBNN trong 

việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các khoản chi vi phạm chế độ của 

Nhà nước. Đồng thời phản ảnh được ý thức tuân thủ, chấp hành luật 

pháp của chủ dự án trong việc sử dụng kinh phí NSNN. Tuy nhiên 

tiêu chí này còn phụ thuộc vào các yếu tố như: Sự đầy đủ, rõ ràng, dễ 

hiểu, nhất quán của quy trình, các quy định liên quan như chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước; trình độ, năng lực của cán 

bộ kiểm soát chi; chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực chi NSNN... 

Vì vậy, khi xem xét, đánh giá kết quả của tiêu chí này cần xem xét 

toàn diện các yếu tố ảnh hưởng, không nên máy móc chỉ dựa vào kết 

quả từ chối, thanh toán để đánh giá chất lượng của hoạt động kiểm 

soát chi của KBNN. 

- Kết quả kiểm toán chi nguồn vốn CTMTQG của Kiểm toán Nhà 

nước khi thực hiện kiểm toán tại các chủ dự án: Kiểm toán Nhà nước 

chỉ kiểm toán các chủ dự án theo kế hoạch hằng năm được duyệt 

hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Vì vậy, không phải tất cả các chủ 

dự án đều được kiểm toán hàng năm. Tuy vậy, kết quả kiểm toán tại 

một số chủ dự án được kiểm toán cũng phản ánh được khách quan 

hơn chất lượng công tác kiểm soát chi của KBNN. Một khoản chi 

NSNN của chủ dự án trước khi được thanh toán cho đơn vị hưởng 

đều trải qua hai cửa kiểm soát chi, đó là: Kiểm soát của chủ dự án 

trước khi quyết định chuẩn chi và kiểm soát của cơ quan KBNN 

trước khi thanh toán cho đơn vị hưởng. Nếu chủ dự án được kiểm 

toán bởi Kiểm toán Nhà nước thì một lần nữa khoản chi đó được 

kiểm soát sau khi đã được thanh toán. Nếu Kiểm toán Nhà nước phát 

hiện khoản chi CTMTQG đó vi phạm chế độ quản lý tài chính thì 

chứng tỏ tại khâu kiểm soát của chủ dự án và của cơ quan KBNN 

còn sai sót. Tùy thuộc vào nội dung, mức độ vi phạm của các khoản 



8 

 

chi mà phân tích, đánh giá được chất lượng công tác kiểm soát chi  

nguồn vốn CTMTQG của KBNN. 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

1.3.1. Nhân tố bên ngoài 

a. C  chế ch nh sách liên quan đến quản lý nguồn vốn 

CTMTQG 

b. Công tác lập, phân bổ dự toán, kế hoạch vốn hàng năm 

c. Sự phối hợp với các B , ngành, địa phư ng và chủ dự án 

d. Ý thức và năng lực của các chủ dự án trong việc thực hiện 

các CTMTQG 

e. Sự phát triển của khoa học công nghệ 

f. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán  

1.3.2. Nhân tố bên trong 

a. C  c u tổ chức b  má  

b. Đ i ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi 

c. Qu  trình nghiệp vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

d. C  sở  vật ch t và công nghệ hỗ trợ công tác kiểm soát chi 

e. Công tác kiểm tra, kiểm soát n i b   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong phần trên, Luận văn đã trình bày những vấn đề cơ bản về 

chi NSNN, kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG; vai trò của KBNN 

trong việc kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG, các tiêu chí đánh giá 

kết quả kiểm soát chi và những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm 

soát chi nguồn vốn CTMTQG,… Đây là cơ sở lý luận cho việc đánh 

giá thực trạng công tác quản lý, kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

thuộc ngân sách tỉnh tại Văn Phòng KBNN Đăk Nông trong chương 

II, từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát 

chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại Văn Phòng KBNN 

Đăk Nông. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN 

VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH                

TẠI VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

2.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng KBNN Đăk Nông 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng KBNN 

Đăk Nông 

a. Chức năng của Văn phòng KBNN Đăk Nông 

b. Nhiệm vụ, qu ền hạn của Văn phòng KBNN Đăk Nông 

c. Kết quả hoạt đ ng chủ  ếu của Văn phòng KBNN Đăk Nông 

trong thời gian qua 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN 

VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN 

PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

2.2.1.  Những vấn đề chung 

a. C  sở pháp lý thực hiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN Đăk Nông 

b. Đối tượng kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh 

tại Văn phòng KBNN Đăk Nông 

c. Phân c p kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

 2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN Đăk Nông 

a. Qu  trình kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thu c ngân 

sách tỉnh tại Văn phòng KBNN Đăk Nông 

Bước 1, Tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2, Căn cứ hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán của chủ dự án, 

cán bộ kiểm soát chi thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ 
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sơ, tài liệu, đối chiếu mức vốn đề nghị tạm ứng, thanh toán với các 

điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. 

Bước 3, Trưởng Phòng KSC kiểm tra hồ sơ, ký tờ trình lãnh đạo 

KBNN, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu 

tư/Giấy rút dự toán sau đó chuyển lại hồ sơ cho cán bộ KSC, để cán 

bộ KSC trình lãnh đạo phụ trách Phòng KSC ký duyệt. 

Bước 4, Lãnh đạo phụ trách phòng KSC xem xét, ký duyệt tờ 

trình, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, sau đó chuyển trả hồ sơ 

cho phòng KSC.  

Bước 5, Trên cơ sở hồ sơ đã được lãnh đạo KBNN duyệt, cán bộ 

KSC nhập dữ liệu trên chương trình máy tính, trình Trưởng phòng 

KSC ký duyệt trên máy. 

Bước 6, Lãnh đạo Phòng KSC kiểm tra và ký duyệt trên chương 

trình máy tính. 

Bước 7, Chuyển Giấy rút vốn đầu tư/Giấy rút dự toán, Giấy đề 

nghị thanh toán tạm ứng (nếu có), kèm 01 giấy đề nghị thanh toán 

VĐT đã được phê duyệt gửi phòng KTNN. 

Bước 8, Phòng KTNN tổ chức tiếp nhận chứng từ do phòng KSC 

gửi, thực hiện hạch toán kế toán. Sau khi chuyển tiền cho đơn vị thụ 

hưởng, Phòng KTNN lưu 01 liên Giấy rút vốn đầu tư/ Giấy rút dự 

toán, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (nếu có) chứng từ còn lại 

chuyển trả phòng KSC để lưu hồ sơ và trả chủ dự án. 

Nhận xét:  

- Ngoài việc chủ dự án tiến hành kiểm soát hồ sơ trước khi gửi 

đến cơ quan KBNN để giải ngân thì cơ quan KBNN còn tổ chức 

kiểm soát chi qua nhiều bước, có sự xem xét của nhiều cấp (nhân 

viên, lãnh đạo phòng kiểm soát chi, lãnh đạo cơ quan và bộ phận kế 

toán) giúp cho công tác kiểm soát chi hạn chế được sai sót, tuy nhiên 

công tác kiểm soát chi phải tiến hành qua nhiều bước sẽ khó có thể 

rút ngắn được thời gian, khó quy trách nhiệm khi có sai sót (vì chưa 
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có quy định rõ ràng đối với nội dung này), ngoài ra khi một khâu nào 

đó bị khuyết sẽ ảnh hưởng đến thời gian kiểm soát chi.  

- Phần mềm hỗ trợ cho công tác kiểm soát chi còn hạn chế (nhập 

liệu mất nhiều thời gian, tuy nhiên việc kết xuất dữ liệu, kết xuất báo 

cáo còn hạn chế), ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi. 

- Do đặc thù của công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG nên 

việc triển khai quy trình giao nhận một cửa vẫn chưa triển khai đúng 

theo tinh thần chỉ đạo, vì chưa tách bạch được giữa người giao nhận 

hồ sơ và người xử lý chứng từ. 

b. Thực trạng thực hiện các n i dung kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG 

 Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ:  

Đối với nội dung công việc này công chức được giao nhiệm vụ 

kiểm soát chi kiểm tra sơ bộ hồ sơ, chứng từ về sự đầy đủ, tính hợp 

pháp, hợp lệ, nếu có sai sót thì hướng dẫn chủ dự án lập lại, bổ sung 

hồ sơ còn thiếu, nếu hồ sơ bảo đảm thì lập Giấy giao nhận tài liệu. 

 Tiến hành kiểm soát chi:  

Công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát chi tiến hành kiểm tra 

sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ chứng từ; kiểm tra số dư 

dự toán, số dư kế hoạch vốn, kiểm tra mẫu dấu chữ ký, các điều 

kiện thanh toán, chi trả đối với từng nội dung chi. Cụ thể như sau: 

- Đối với khoản chi nguồn vốn CTMTQG có tính chất chi đầu 

tư, để được giải ngân thì chủ dự án phải gửi đến KBNN các tài liệu 

như: Tài liệu gửi 1 lần; Tài liệu tạm ứng vốn; Tài liệu khi thanh toán 

khối lượng hoàn thành (Trường hợp thanh toán theo hợp đồng; 

Trường hợp thanh toán không theo hợp đồng). 

- Đối với khoản chi nguồn vốn CTMTQG có tính chất chi 

thường xuyên, để được giải ngân thì chủ dự án phải gửi đến KBNN 

các tài liệu như: Hồ sơ gửi đầu năm; Hồ sơ khi tạm ứng; Hồ sơ khi 

thanh toán (Chi thanh toán cá nhân; Chi mua hàng hóa, dịch vụ; Chi 
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hội nghị; Chi công tác phí; Chi phí thuê mướn; Chi đoàn ra, đoàn 

vào; Chi mua sắm tài sản; Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; chi 

phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành; Chi mua, đầu tư tài sản 

vô hình; chi mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn; Các 

khoản chi khác). 

 Quyết định sau kiểm soát chi: 

Sau khi chuyển tiền cho đơn vị hưởng, công chức được giao 

nhiệm vụ kiểm soát chi thực hiện:  

- Nhận lại chứng từ chuyển tiền từ do bộ phận kế toán gửi lại. 

- Thực hiện tách hồ sơ để trả chứng từ cho chủ dự án, đồng thời 

thực hiện lưu trữ hồ sơ giải ngân theo quy định. 

Nhận xét: Các quy định về danh mục, số lượng hồ sơ để được tạm 

ứng, thanh toán khá là đầy đủ và rõ ràng, tuy nhiên trong thời gian 

qua cơ chế, chính sách có một số nôi dung thường xuyên thay đổi 

(như điều kiện mở mới, quy định về bảo lãnh tạm ứng, đối tượng 

được phép kéo dài sang năm sau thanh toán,…) nên trong nhiều 

trường hợp chủ dự án, cán bộ kiểm soát chi chưa cập nhật kịp thời 

dẫn đến có sai sót. Bên cạnh đó việc hướng dẫn cách ghi trên Bảng 

xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề 

nghị thanh toán còn có nội dung chưa rõ ràng, dẫn tới lúng túng 

trong thực hiện. Đối với hồ sơ giải ngân các khoản chi nguồn vốn 

CTMTQG có tính chất chi thường xuyên còn một số nội dung cần 

tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới (như cách ghi trên Bảng kê 

chứng từ thanh toán, đối tượng nào kiểm soát cần phải có hợp đồng, 

đối tượng nào khi giải ngân không cần hợp đồng,…). 

c. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG thu c ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN Đăk Nông  

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

Do việc theo dõi, thống kê những năm trước đây không đầy đủ, nên 
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không thể thu thập được số liệu đối với chỉ tiêu này từ năm 2012 trở 

về trước. Tuy không có hồ sơ bị tồn đọng, nhưng số hồ sơ giải quyết 

sớm và đúng thời gian còn hạn chế (đạt 87,62%), do đó công tác 

kiểm soát chi của KBNN cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng 

hơn nữa.  

STT Nội dung 

Năm 2013 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Số lượng TTHC đã giải quyết 1.324 100,00% 

2 Số lượng TTHC giải quyết sớm quy định 430 32,48% 

3 Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định 730 55,14% 

4 Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định 164 12,38% 

5 Số lượng TTHC chưa giải quyết 0 0,00% 

(Nguồn: Văn phòng KBNN Đăk Nông) 

- Số món và số tiền KBNN từ chối cấp phát, thanh toán qua công 

tác KSC: Số liệu từ chối trong thanh toán đạt tỷ lệ trung bình khoảng 

1,73%, tuy nhiên qua báo cáo kết quả tự kiểm tra và qua công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại đơn vị thì vẫn còn nhiều sai sót mà 

quá trình kiểm soát chi chưa phát hiện được, do vậy cần tiếp tục nâng 

cao chất lượng công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG trong 

thời gian tới.  

Năm 

Tổng số kiểm 

soát chi 

(triệu đồng) 

Số đơn vị 

chưa chấp 

hành 

(đ n vị) 

Số món 

thanh toán 

chưa đủ 

thủ tục 

(món) 

Số tiền từ 

chối thanh 

toán 

(triệu đồng) 

2011 117.335 23 90 2.301 

2012 181.778 27 95 3.214 

2013 216.010 22 92 3.402 

(Nguồn:Văn phòng KBNN Đăk Nông) 

- Về tổng kế hoạch, dự toán: Tổng số vốn đầu tư cho CTMTQG 
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giai đoạn 2011-2013 là 631 tỷ đồng (năm 2011 là 152 tỷ đồng; năm 

2012 là 228 tỷ đồng; năm 2013 là 251 tỷ đồng), đối với một tỉnh mới 

thành lập, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế thì đây là 

nguồn vốn có ý nghĩa, giúp bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, do vậy cơ quan KBNN phải bố trí công 

chức hợp lý để phục vụ tốt công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG. 

- Về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG: Tỷ lệ giải ngân qua các 

năm không cao, với tỷ lệ trung bình là 80,1% (năm 2011 là 75,8%; 

năm 2012 là 78,2%;  năm 2013 là 84,4%), như vậy việc sử dụng 

nguồn vốn đầu tư cho các CTMTQG còn hạn chế, việc sử dụng 

nguồn lực cho đầu tư chưa tốt, cần nghiên cứu để tháo gỡ khó khăn, 

bảo đảm nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho các CTMTQG đạt 

được hiệu quả tốt nhất.   

                      Đơn vị: 1.000đồng 

Nội Dung KHV 
Số giải 

ngân  
Tỷ lệ 

Tổng cộng 632.022 506.206 80,1% 

Năm 2011 151.802 115.034 75,8% 

Năm 2012 228.394 178.564 78,2% 

Năm 2013 251.827 212.608 84,4% 

(Nguồn:Văn phòng KBNN Đăk Nông) 

- Kết quả kiểm toán chi nguồn vốn CTMTQG của Kiểm toán Nhà 

nước khi thực hiện kiểm toán tại các chủ dự án: Đây là một chỉ tiêu 

có ý nghĩa trong việc đo lường chất lượng công tác kiểm soát chi 

nguồn vốn CTMTQG, tuy nhiên do hạn chế về thông tin, nên chỉ tiêu 

này khó thu thập được số liệu. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

2.3.1. Kết quả đạt được 

Kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh tại Văn phòng 
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KBNN Đăk Nông giai đoạn 2011-2013 đã đạt được một số thành tựu 

nhất định, cụ thể như sau:  

- Về mô hình tổ chức quản lý: Với sự thay đổi về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc KBNN tỉnh từ năm 

2010 theo quyết định số 164/QĐ-KBNN ngày 17/03/2010 của Tổng 

Giám đốc KBNN thì nhiệm vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG 

được giao tập trung về Phòng kiểm soát chi NSNN, theo đó nhiệm 

vụ kiểm soát chi được giao tập trung hơn, giảm đầu mối trong kiểm 

soát chi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức công tác kiểm soát 

chi, hướng tới chuyên môn hóa trong kiểm soát chi, đồng thời tạo 

điều kiện thuận cho khách hàng tới giao dịch, thời gian giải ngân 

ngày càng được rút ngắn. 

- Về quy trình kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG: Quy trình thủ 

tục giải ngân nguồn vốn CTMQG trong thời gian vừa qua đã được 

thay đổi, cải cách theo hướng giảm bớt các hồ sơ không cần thiết, 

minh bạch hơn, đặc biệt là có sự phân cấp mạnh mẽ cho các chủ đầu 

tư, các đơn vị sử dụng ngân sách về trách nhiệm trong hồ sơ thanh 

toán, giúp cho công tác giải ngân các nguồn vốn được thuận lợi.  

- Về cơ chế thanh toán trước kiểm soát sau: Theo quyết định số 

282/QĐ-KBNN thì KBNN thực hiện “thanh toán trước kiểm soát 

sau” đối với từng lần thanh toán của gói thầu, hợp đồng thanh toán 

nhiều lần (trừ thanh toán lần cuối) và “kiểm soát trước thanh toán 

sau” đối với gói thầu, hợp đồng thanh toán một lần và lần cuối của 

gói thầu, hợp đồng thanh toán nhiều lần. Phương thức này đã giúp 

cho KBNN chủ động trong kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian 

kiểm soát từng lần đối với tất cả hợp đồng, gói thầu thanh toán nhiều 

lần, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 

- Quy định cụ thể về điều kiện và thủ tục mở tài khoản cấp phát: 

Chủ đầu tư, đơn vị dự toán được mở tài khoản cấp phát thanh toán tại 

KBNN nơi thuận tiện cho việc giao dịch của chủ đầu tư.  
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- Về cơ chế tạm ứng: Nhằm quản lý tốt việc tạm ứng và trách 

nhiệm trong việc thanh toán tạm ứng của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng 

ngân sách thì cơ chế tạm ứng theo hướng chặt chẽ hơn. 

- Về thực hiện chức năng tham mưu trong lĩnh vực quản lý các 

CTMTQG: Ngoài chức năng kiểm soát chi thì Văn phòng (Phòng 

Kiểm soát chi NSNN) đã làm tốt chức năng tham mưu trong chỉ đạo, 

hướng dẫn KBNN huyện trong việc giải ngân các nguồn vốn, tham 

mưu cho chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nhằm tháo gõ 

khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân các nguồn vốn CTMTQG.   

- Trong quá trình thực hiện luôn có sự phối hợp tốt với các sở, 

ngành, địa phương rà soát đối chiếu số vốn đầu tư đã giải ngân của 

các dự án, từ đó có kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư cho phù hợp với 

tình hình thực hiện của dự án, tránh hiện tượng bố trí vốn dàn trải, 

gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Đồng thời, thông qua 

công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG của KBNN đã góp phần 

nâng cao chất lượng của công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án, 

dự toán, công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, quá 

trình thực hiện, thanh toán, quyết toán vốn công trình, dự án của các 

cấp, các ngành. 

- Về ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý, kiểm soát thanh 

toán vốn cho các dự án: Cùng với sự hiện đại hoá của Hệ thống 

KBNN, tại Văn phòng KBNN Đăk Nông đang triển khai ứng dụng 

chương trình quản lý kiểm soát chi nguồn vốn CTMQG trên mạng 

máy tính ĐTKB-LAN, giúp công tác quản lý, kiểm soát chi đi vào 

nền nếp, theo dõi một cách khoa học, chặt chẽ, hạn chế những sai sót 

có thể xảy ra trong quá trình theo dõi thủ công trước đây.   

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế 

a. Hạn chế 

- Về kết quả giải ngân qua các năm đạt tỷ lệ chưa cao.   

- Số từ chối trong thanh toán đạt tỷ lệ trung bình khoảng 1,73%, 
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tuy nhiên qua báo cáo kết quả tự kiểm tra và qua công tác thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán tại một số đơn vị thì vẫn còn nhiều sai sót mà 

quá trình kiểm soát chi chưa phát hiện được. 

- Số hồ sơ bảo đảm về thời gian kiểm soát chi đạt tỷ lệ chưa cao, 

cụ thể số hồ sơ giải quyết sớm và đúng thời gian chỉ đạt 87,62%, do 

đó cần làm rõ nguyên nhân. 

- Việc áp dung quy trình “một cửa”: Chưa thể bố trí bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ riêng mà thực tế phải giao bộ phận kiểm soát chi trực tiếp 

tiếp nhận hồ sơ.  

- Về quy trình luân chuyển chứng từ: Trong một số trường hợp 

lãnh đạo phải ký hai lần trên một hồ sơ; với quy trình hiện tại thì để 

chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng phải có 6 chữ ký của công chức 

Kho bạc mới thực hiện xong quy trình giải ngân vốn, nên cần có sự 

cải tiến để rút ngắn thời gian giải ngân; bên cạnh đó thì việc kiểm 

soát mẫu dấu chữ ký của các chủ dự án hiện do cả hai bộ phận thực 

hiện (bộ phận kiểm soát chi và bộ phận kế toán). Sự liên kết giữa 

chương trình ĐTKB-LAN và Hệ thống Tabmis chưa tốt.   

- Cơ chế “thanh toán trước, kiểm soát sau”: Cơ chế kiểm soát chi 

còn chưa chặt chẽ.  

- Về kiểm soát dự án nhiều nguồn vốn, nhiều cấp ngân sách: Theo 

quy định thì đối với dự án đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhiều cấp 

ngân sách mà do UBND huyện phê duyệt thì do KBNN huyện kiểm 

soát, nghĩa là đối với dự án có đầu tư bằng cả nguồn vốn ngân sách 

tỉnh và ngân sách huyện mà dự án này do UBND huyện phê duyệt thì 

sẽ phân cấp, ủy quyền cho KBNN huyện kiểm soát, tuy nhiên trong 

thực tế chưa thực hiện ủy quyền được, dẫn tới có trường hợp cả 

KBNN tỉnh, KBNN huyện cùng nhận hồ sơ, cùng kiểm soát một dự 

án, gây trùng lặp, không tập trung và tiềm ẩn rủi ro. 

- Về thực hiện quy trình cam kết chi: Theo quy định thì trong 

vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch 
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vụ có giá trị hợp đồng từ mức quy định phải thực hiện cam kết chi, 

chủ dự án phải gửi hợp đồng kèm theo đề nghị cam kết chi đến 

KBNN nơi giao dịch, tuy nhiên trong thực tế thường các đơn vị khi 

giải ngân mới gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi tới cơ quan KBNN, dẫn 

tới thực hiện không đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Ngoài ra 

việc nhập thông tin nhà cung cấp phải do đội xử lý trung tâm của 

Trung ương xử lý do đó trong nhiều trường hợp KBNN cấp dưới 

chưa chủ động được trong việc khai báo cam kết chi trên Hệ thống 

Tabmis, ảnh hưởng đến thời gian kiểm soát chi. 

- Về phối hợp đôn đốc các đơn vị chủ đầu dự án trong thanh toán 

vốn: Chưa có biện pháp phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện cũng như tham mưu cho các cơ quan chức năng các 

biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án.  

- Về ứng dụng tin học trong kiểm soát chi: Để nhập số liệu của 

một dự án, một khoản chi phải thao tác qua nhiều giao diện, trong 

khi có nội dung trùng lặp mà vẫn phải nhập thủ công lại, dẫn đến mất 

nhiều thời gian. 

- Năng lực công chức làm công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG vẫn còn hạn chế.  

b. Ngu ên nhân hạn chế 

- Có thể nói lĩnh vực kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG hiện nay 

bị chi phối, được quy định ở quá nhiều văn bản, trong khi các văn 

bản này có sự chồng chéo, đặc biệt là sự không ổn định của cơ chế 

chính sách (thay đổi liên tục trong những năm gần đây). 

- Với quy trình vận hành Hệ thống Tabmis hiện nay thì Sở Tài 

chính sẽ là cơ quan nhập dự toán, kế hoạch vốn trên Hệ thống 

Tabmis, do vậy trong trường hợp KBNN tỉnh muốn phân cấp một dự 

án nào đó cho KBNN huyện kiểm soát thì phải được sự đồng ý của 
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Sở Tài chính thì khi đó KBNN tỉnh mới thực hiện phân cấp kiểm soát 

chi cho KBNN huyện được. 

- Về các quy định liên quan: Cơ chế giao dịch một cửa vẫn còn 

tồn tại, chưa hoàn thiện; cơ chế thanh toán trước, kiểm soát sau vẫn 

bộc lộ nhiều rủi ro; quy trình luân chuyển chứng từ còn tồn tại ảnh 

hưởng đến thời gian giải quyết các khoản chi. 

- Bên cạnh một số chủ dự án có đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên 

môn, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao thì vẫn còn 

không ít chủ dự án chưa quan tâm đến việc đào tạo, sử dụng cán bộ, 

việc triển khai dự án.  

- Số lượng công chức của Phòng Kiểm soát chi NSNN còn thiếu 

hụt so với quy định, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng, 

bên cạnh đó thì một số công chức năng lực trình độ còn hạn chế, 

chưa kịp thời nắm bắt được những cơ chế chính sách mới liên quan 

đến công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG. 

- Sự phối kết hợp giữa hai phòng (Phòng Kiểm soát chi NSNN và 

Phòng Kế toán Nhà nước) có lúc còn chưa tốt, chưa phản ánh kịp 

thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm trong quản 

lý và kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG còn hạn chế, chưa hỗ trợ 

tốt cho công chức trong việc theo dõi, báo cáo, phân tích số liệu.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Với những nội dung trình bày tại chương II, Luận văn đã đánh giá 

được thực trạng và những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát 

chi nguồn vốn CTMTQG tại Văn phòng KBNN Đăk Nông, từ đó rút 

ra đánh giá những mặt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn 

chế trong kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG trên địa bàn. Làm rõ 

được những nội dung cần khắc phục, cần phải đổi mới, nhằm hoàn 

thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh tại 

Văn phòng KBNN Đăk Nông trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH 

TỈNH TẠI VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN 

VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN 

PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

3.1.1. Định hướng, mục tiêu chung của Hệ thống KBNN 

3.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại Văn phòng 

KBNN Đăk Nông 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI 

VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 

3.2.1. Nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo 

đức của đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát 

chi tại Văn Phòng KBNN Đăk Nông 

Có thể nói yếu tố con người là yếu tố quan trọng, quyết định chất 

lượng của công tác kiểm soát chi, do vậy phải có giải pháp để nâng 

cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công 

chức này, cụ thể cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung sau:  

Xây dựng đề án vị trí việc làm; tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 

công chức; thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác luân 

phiên, điều động, luân chuyển công chức, thực hiện tốt công tác quy 

hoạch, bổ nhiệm; có cơ chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng 

3.2.2. Hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG tại Văn phòng KBNN Đăk Nông 

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát chi “một cửa”:  Phải xây 

dựng được cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh để công chức tiếp nhận hồ sơ có 
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đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ; bố trí công chức có trình độ 

chuyên môn tốt để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, đồng thời có 

cơ chế khuyến khích, đãi ngộ đối với đội ngũ công chức này; trang bị 

cơ sở vật chất phù hợp, đầy đủ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.     

- Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ: Giao việc kiểm soát 

mẫu dấu cho bộ phận kiểm soát chi kiểm soát; Đối với các nội dung 

của trên chứng từ kế toán đã được bộ phận kiểm soát chi đã nhập 

trên chương trình ĐTKB-LAN phải được liên kết, chuyển dữ liệu 

sang chương trình kế toán (Hệ thống Tabmis).   

- Hoàn thiện cơ chế “thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm 

soát trước, thanh toán sau”: Dù là hồ sơ nào đi chăng nữa thì bộ phận 

kiểm soát chi phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, kiểm soát chi chặt chẽ, 

trước khi giải ngân. Bên cạnh đó thì bộ phận kiểm soát chi và bộ 

phận kế toán cần có sự phối hợp chặt chẽ, thiết kế biểu mẫu giao 

nhận chứng từ bảo đảm rõ ràng. 

- Hoàn thiện về hồ sơ, mẫu biểu và chứng từ liên quan: Tổ chức 

thảo luận để có sự thống nhất trong việc ghi các nội dung trên Bảng 

kê chứng từ thanh toán, Bảng xác định giá trị khối lượng công việc 

hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán. Cũng như thống nhất 

một số nội dung trong kiểm soát chi (kiểm soát chi khoản mục chi cá 

nhân, kiểm soát theo hợp đồng, việc khấu trừ 2% thuế GTGT,...). 

3.2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi 

phạm hành chính 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực 

thuộc nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót để chấn chỉnh 

kịp thời. Qua đó phát hiện được những bất cập và những yếu tố rủi ro 

để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp trên trong chỉ đạo điều hành, 

nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra các chủ dự án, đặc biệt là chuẩn 

bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thanh tra 

chuyên ngành KBNN. 

- Triển khai nghiêm túc nội dung xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực KBNN theo quy định. 

3.2.4. Nâng cao sự minh bạch của quy trình:  

 Thực hiện tốt việc công khai quy trình, thủ tục liên quan. Thường 

xuyên rà soát quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định. 

Áp dung, triển khai tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO9001:2008 vào công việc. Sử dụng kết quả đánh giá chất lượng 

ISO để phân tích, đánh giá sự không phù hợp, những điểm không 

hợp lý trong quy trình để cải tiến. 

3.2.5. Giải pháp hỗ trợ 

- Duy trì và phối hợp tốt với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu 

tư, Văn phòng UBND tỉnh nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc 

phát sinh. Phối hợp tốt với các chủ dự án trong việc giải ngân các 

nguồn vốn, nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh. Phối 

hợp với Sở Tài chính thống nhất cơ chế phân cấp kiểm soát chi cho 

KBNN huyện.  

- Thường xuyên có báo cáo, phản ánh, đề xuất với chính quyền 

địa phương liên quan đến kết quả giải ngân, nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho các CTMTQG.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm 

soát chi nguồn vốn CTMTQG, hướng tới hình thành Kho bạc điện tử 

vào năm 2020.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước  

3.3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương 

3.3.4. Kiến nghị với chủ dự án 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương III của Luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh tại 

Văn phòng KBNN Đăk Nông. Việc hoàn thiện công tác kiểm soát 

chi nguồn vốn CTMTQG thuộc nguồn vốn NSNN của KBNN đòi 

hỏi phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp và kiến nghị về chính 

sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, công nghệ thông tin, tổ chức bộ 

máy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành để 

góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát chi nguồn vốn 

CTMTQG, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động này. 
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KẾT LUẬN 

Với những đổi mới, cải cách trong công tác kiểm soát chi nguồn 

vốn CTMTQG trong thời gian qua đã mang lại những kết quả nhất 

định, đã góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên cũng giống như các hoạt 

động khác, trong quá trình thực hiện, triển khai luôn có những mặt 

trái, những tồn tại đặt ra cần phải giải quyết và hoàn thiện, theo đó 

thì công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG cũng phải thay đổi, 

bổ sung thường xuyên nhằm phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng 

cao hiệu quả của đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -            

xã hội. 

Mặc dù tác giả đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu nhằm hoàn 

thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách 

tỉnh tại văn phòng KBNN Đăk Nông, song Luận văn khó tránh khỏi 

những thiếu sót và hạn chế. Tác giả mong nhận được ý kiến tham gia 

góp ý của quý thầy cô. 


