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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chi NSNN là công cụ chủ yếu của Đảng, nhà nước và cấp uỷ, 

chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã 

hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước. Để góp phần nâng cao hiệu quả chi 

NSNN, đảm bảo chi một cách tiết kiệm, chống lãng phí cần áp dụng 

đồng bộ nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp quan trọng là 

tăng cường kiểm soát chi NSNN qua KBNN.  

Thực hiện vai trò là cơ quan KSC NSNN, trong những năm 

qua hệ thống KBNN đã có nhiều nổ lực hoàn thiện cơ chế, chính 

sách, cải tiến quy trình, thủ tục KSC NSNN, tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát đối với các khoản chi NSNN của các đơn vị sử 

dụng NSNN. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện cơ chế KSC 

NSNN, KBNN đã tạo nên bước đột phá để khẳng định vị trí, vai trò, 

chức năng của mình trong công tác quản lý quỹ NSNN. Chi NSNN ở 

các đơn vị sử dụng NSNN ngày càng đảm bảo tốt hơn, đúng mục 

đích, tiết kiệm và hiệu quả; các khoản chi sai nguyên tắc, chế độ tài 

chính KBNN kiên quyết từ chối; ý thức sử dụng NSNN của các đơn 

vị sử dụng NSNN ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, bên cạnh 

những thành công đó, đứng trước yêu cầu cải cách tài chính công thì 

KSC NSNN qua KBNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập ảnh 

hưởng đến chất lượng sử dụng ngân sách, chưa đáp ứng yêu cầu 

quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong xu thế đẩy mạnh mở cửa 

và hội nhập quốc tế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Mặt khác lý 

luận về cơ chế KSC NSNN nói chung và KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN nói riêng trong nền kinh tế chưa được nghiên cứu đầy đủ 
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để áp dụng. Xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài 

“Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” làm đề tài nghiên cứu với 

mong muốn có một sự đóng góp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa lý luận về công tác KSC thường xuyên NSNN 

của KBNN; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, rút ra những 

hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất những giải pháp 

có tính thực tiễn và khoa học nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

3.  Câu hỏi nghiên cứu  

Nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là 

gì? Tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá công tác KSC thường 

xuyên NSNN qua KBNN?; Thực trạng công tác KSC thường xuyên 

NSNN tại KBNN Đắk Nông trong thời gian qua đã diễn biến như thế 

nào? Những vấn đề hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó? ; 

Những giải pháp chủ yếu gì cần phải tiến hành để hoàn thiện công 

tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Đắk Nông?    

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề l  luận về 

công tác KSC NSNN qua KBNN và thực tiễn công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông.  

Chi thường xuyên NSNN gồm nhiều nội dung chi đa dạng và 

phức tạp, cho nhiều đối tượng thụ hưởng NSNN  hác nhau  Vì vậy, 

về KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, luận văn tập trung chủ yếu 

nghiên cứu về KSC thường xuyên NSNN cho các cơ quan nhà nước 
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và đơn vị sự nghiệp công lập. KSC thường xuyên ngân sách cấp xã 

và những lĩnh vực đặc th  như an ninh, quốc phòng   hông thuộc 

phạm vi nghiên cứu của luận văn  Về thực trạng công tác KSC 

thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông luận văn tập trung 

nghiên cứu chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013.  

Những đề xuất về phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông được x m 

x t nghiên cứu áp dụng cho giai đoạn 2014- 2020. 

5.  Phương pháp nghiên cứu 

Việc nghiên cứu đề tài chủ yếu vận dụng phương pháp luận 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, trên cơ sở quan điểm, đường 

lối của Đảng, chính sách của Nhà nước dựa trên lý thuyết kinh tế - tài 

chính cũng như thừa kế kết quả các nghiên cứu trước đây  

Các phương pháp: Phương pháp tổng hợp phân tích, kết hợp 

phương pháp logic, quy nạp, diễn dịch; thống kê, so sánh. 

6.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Hệ thống hoá có chọn lọc và bổ sung làm rõ thêm những vấn 

đề lý luận về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN. 

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN Đắk Nông. Từ đó, chỉ rõ những vấn đề hạn chế và nguyên 

nhân của những hạn chế trong KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

Đắk Nông.  

Những quan điểm, giải pháp và kiến nghị được đưa ra trong 

luận văn có thể được vận dụng ngay vào thực tiễn công tác KSC 

thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông, để có chất lượng sử 

dụng NSNN một cách có hiệu quả nhất trong thời gian tới.  
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7.  Cấu trúc của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước. 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

1.1. CHI THƯỜNG  U ÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1.1.1. Tổng quan về chi NSNN  

1.1.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 

 Luật ngân sách Nhà nước (01/2002/QH11) thông qua tại kỳ 

họp thứ hai Quốc Hội  hóa 11, ngày 16/12/2002 định nghĩa: NSNN 

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. 

 1.1.1.2. Chu trình quản lý chi NSNN 

1.1.1.3. Quản l  chi NSNN, đối tượng, mục tiêu quản lý chi NSNN 

1.1.1.4. Kiểm tra, kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 

1.1.2. Chi thường xuyên NSNN 

1.1.2.1. Khái niệm chi thường xuyên NSNN 

Chi thường xuyên NSNN là quá trình phân phối, sử dụng 

nguồn lực tài chính của Nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của 
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các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc khu vực 

công qua đó thực hiện nhiệm vụ quản l  nhà nước. Chi thường xuyên 

NSNN là quá trình phân phối, sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng 

chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước 

về quản lý kinh tế, xã hội. 

1.1.2.2. Phân loại chi thường xuyên NSNN 

- Phân loại chi thường xuyên NSNN theo mục đích sử dụng  

- Phân loại chi thường xuyên NSNN theo tính chất kinh tế 

1.1.2.3. Đặc điểm chi thường xuyên NSNN  

1.1.2.4. Vai trò chi thường xuyên NSNN 

1.2. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

1.2.1. Tổng quan về KBNN 

1.2.1.1. Khái niệm về Kho bạc Nhà nước  

KBNN là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc 

quản lý quỹ NSNN, các quỹ tài chính và các quỹ khác, quản lý ngân 

quỹ; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư 

phát triển, quản lý phân phối nguồn lực của đất nước, tạo động lực 

mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng. 

1.2.1.2. Các mô hình KBNN trên thế giới 

1.2.2. KBNN với công tác KSC thường xuyên NSNN  

1.2.2.1. Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên NSNN  

KSC NSNN là quá trình những cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện thẩm định, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN theo các 

chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi tiêu do Nhà nước 

quy định theo những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý 

tài chính trong từng giai đoạn trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do đơn vị 

SDNS và các đơn vị có quan hệ với ngân sách để đảm bảo các 
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khoản chi đúng nguyên tắc, đúng chế độ, tiết kiệm chi phí với mục 

đích là sử dụng tối ưu hiệu quả nguồn vốn NSNN.   

1.2.2.2. Sự cần thiết kiểm soát chi thường xuyên NSNN 

1.2.2.3. Yêu cầu đối với công tác KSC thường xuyên NSNN 

1.2.2.4. Vai trò của KBNN trong công tác KSC thường 

xuyên NSNN  

1.2.3. Nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN  

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

các hồ sơ gửi KBNN một lần bao gồm: Dự toán chi NSNN năm 

được cấp có thẩm quyền giao, danh sách những người hưởng lương, 

học bổng, sinh hoạt phí, tiền công; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 

vị; Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền  Đơn vị 

SDNS lập và gửi KBNN các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán có 

liên quan theo quy định: Giấy rút dự toán NSNN, ủy nhiệm chi, giấy 

rút tiền mặt, các hồ sơ  hác t y theo tính chất của từng khoản chi. 

- Tiến hành kiểm soát chi: Cán bộ KSC sẽ kiểm tra các 

điều kiện chi trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu và chứng từ chi của đơn vị. 

+ Kiểm tra, đối chiếu khoản chi với dự toán, đảm bảo các 

khoản chi đã có trong dự toán chi NSNN được giao.  

+ Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, bảo đảm chấp hành 

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN 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 chi 

của đơn vị được duyệt để kiểm tra, kiểm soát. 

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

thủ trưởng đơn vị SDNS hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. 
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Khi kiểm soát hồ sơ thanh toán, KBNN phải kiểm tra việc 

quyết định chi của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hoặc người 

được ủy quyền (gọi chung là chủ tài khoản) đối với bất kỳ khoản chi 

nào hay gọi là kiểm tra lệnh chuẩn chi. Chuẩn chi của chủ tài khoản 

được thể hiện có đầy đủ dấu, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán 

trưởng của đơn vị vào lệnh chuẩn chi (Giấy rút dự toán NSNN, Ủy 

nhiệm chi, giấy rút tiền mặt); mẫu dấu, chữ ký phải phù hợp với mẫu 

dấu, mẫu chữ    đã được đăng    với 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 đơn vị gửi đến KBNN là 

căn cứ pháp l  để KBNN kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN. 

Vì vậy mỗi khoản chi đều phải được lập đúng th o biểu mẫu chứng 

từ quy định và hồ sơ chứng từ thanh toán kèm theo phải đảm bảo 

tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ. KBNN có trách nhiệm kiểm tra sự đầy 

đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ đó trước khi thanh 

toán, chi trả  inh phí NSNN cho đơn vị SDNS. 

+ Kiểm tra các yếu tố hạch toán, tùy theo từng nội dung chi 

thì đơn vị phải hạch toán đúng mã chương, mã ngành  inh tế, mã nội 

dung kinh tế. 

- Quyết định sau kiểm soát chi: Sau khi kiểm tra, kiểm soát 

các hồ sơ của đơn vị SDNS, nếu đủ điều kiện theo các nội dung như 

trên thì KBNN thực hiện chi cho đơn vị (thanh toán hoặc tạm ứng) 

th o quy định. Trường hợp  hông đủ điều kiện chi, KBNN tạm đình 

chỉ, từ chối thanh toán và thông báo bằng văn bản cho đơn vị SDNS 

được biết; đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các 

công đoạn này gọi là KSC ngân sách. Từ đó có thể thấy: thực chất 

của nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN của KBNN là kiểm 

soát sự đáp ứng các yếu tố điều kiện nói trên đối với từng khoản chi 
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cụ thể của đơn vị SDNS, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng từ do đơn 

vị gửi đến cho KBNN. 

1.2.4. Các tiêu chí đánh giá công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN 

a. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN  

b. Số lượng hồ sơ KBNN giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá 

hạn 

c. Số món và số tiền KBNN từ chối thanh toán qua KSC 

d. Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường 

xuyên trong năm 

e. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm 

toán Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại đơn vị SDNS 

1.3. CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT CHI THƯỜNG  U ÊN NSNN QUA KBNN 

1.3.1. Nhân tố bên ngoài 

1.3.1.1. Cơ chế chính sách liên quan đến quản lý NSNN  

1.3.1.2. Cơ chế quản lý tài chính và ý thức chấp hành của các 

đơn vị sử dụng NSNN 

1.3.1.3. Dự toán và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN 

1.3.2. Nhân tố bên trong  

1.3.2.1. Năng lực tổ chức kiểm soát chi NSNN của KBNN 

1.3.2.2. Sự áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản 

lý NSNN của KBNN   

1.3.2.3. Công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ hệ 

thống KBNN 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN 

NSNN QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI 

ĐOẠN 2011-2013 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN ĐẮK NÔNG  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN Đắk Nông  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN Đắk Nông  

2.1.2.1. Chức năng của KBNN Đắk Nông  

2.1.2.2. Nhiệm vụ của KBNN Đắk Nông  

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của KBNN Đắk Nông   

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN 

QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 

2.2.1. Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

2.2.1.1. Cơ sở pháp lý thực hiện công tác KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Luật NSNN; Nghị định của Chính phủ; Các Thông tư hướng 

dẫn của Bộ Tài chính và hệ thống các văn bản quy định chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2.2.1.2. Đối tượng KSC thường xuyên NSNN theo hình thức 

rút dự toán qua KBNN Đắk Nông 

2.2.1.3. Quy trình KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Quy trình KSC được thực hiện theo nguyên tắc “một cửa”  

Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán cho cán 

bộ KSC KBNN, cán bộ KSC kiểm tra hồ sơ chứng từ, nhận hồ sơ 

chứng từ, viết phiếu giao nhận hồ sơ chứng từ, hẹn ngày trả hồ sơ 
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chứng từ, sau đó toàn bộ quá trình luân chuyển chứng từ nội bộ trong 

hệ thống KBNN sẽ do cán bộ KSC đảm nhiệm, đến ngày hẹn trả hồ 

sơ, chứng từ đơn vị nhận hồ sơ chứng từ thanh toán tại cán bộ KSC; 

Bước 2: Cán bộ KSC kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và sự 

chính xác của hồ sơ chứng từ, kiểm tra số dư dự toán, kiểm tra mẫu 

dấu chữ    và các điều kiện thanh toán chi trả đối với từng nội dung 

chi, kế toán viên trình Kế toán trưởng ký duyệt;  

Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra nếu đủ điều kiện sẽ ký duyệt 

và chuyển hồ sơ chứng từ cho cán bộ KSC để trình Giám đốc ký duyệt;  

Bước 4: Giám đốc xem xét nếu đủ điều kiện thì ký duyệt;  

Bước 5: Thanh toán chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng;  

Bước 6: Trả tài liệu, chứng từ cho khách hàng;  

Bước 7: Chi tiền mặt tại quỹ.  

2.2.1.4. Thực trạng nội dung công tác KSC thường xuyên 

ngân sách nhà nước qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ:  

Cán bộ KSC chỉ kiểm tra sơ bộ hồ sơ, chứng từ, tiến hành 

phân loại hồ sơ chứng từ, nếu có sai sót thì cán bộ KSC hướng dẫn 

đơn vị SDNS lập lại, bổ sung hồ sơ còn thiếu, lập phiếu giao nhận 

hồ sơ và thực hiện cam kết thời gian xử lý công việc. 

 Tiến hành kiểm soát chi:  

Cán bộ KSC tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và sự 

chính xác của hồ sơ chứng từ; kiểm tra số dư dự toán, số dư tài 

khoản, kiểm tra mẫu dấu chữ ký, các điều kiện thanh toán, chi trả 

đối với từng nội dung chi. 

Đối với hình thức thanh toán theo dự toán: Đơn vị SDNS 

gửi đến KBNN các tài liệu, chứng từ dưới đây: 

a. Hồ sơ gửi lần đầu bao gồm: Dự toán năm được cấp có 

thẩm quyền giao; Danh sách những người hưởng lương, học bổng,  
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sinh hoạt phí, tiền công; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; Quyết 

định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền  

b. Hồ sơ tạm ứng:  

- Đối với các đề nghị tạm ứng bằng tiền mặt (chi hành 

chính; chi mua hàng hóa, dịch vụ nhỏ lẻ thuộc trường hợp được 

thanh toán bằng tiền mặt...): Giấy rút dự toán (tạm ứng), trong đó 

ghi rõ nội dung tạm ứng để KBNN có căn cứ kiểm soát và theo dõi 

khi thanh toán tạm ứng. 

- Đối với các đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản: 

+ Chi mua hàng hóa, dịch vụ: Đơn vị SDNS gửi KBNN một 

trong các chứng từ sau: Bảng kê nội dung tạm ứng; hợp đồng mua 

bán hàng hóa, dịch vụ. 

+ Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ: Tùy theo 

hình thức lựa chọn nhà thầu, đơn vị SDNS gửi Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu thầu, Quyết định chỉ định thầu, Quyết định phê 

duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh của cấp có thẩm quyền; Hợp 

đồng mua bán, sửa chữa, xây dựng. 

c. Hồ sơ thanh toán tạm ứng  

- Khi thanh toán tạm ứng, đơn vị SDNS gửi KBNN Giấy đề 

nghị thanh toán tạm ứng. Tùy theo từng nội dung chi, gửi kèm theo 

các tài liệu, chứng từ sau: 

+ Thanh toán tạm ứng chi tiền mặt: Bảng kê chứng từ thanh toán. 

+ Thanh toán tạm ứng bằng chuyển khoản: Các tài liệu, 

chứng từ kèm theo đối với từng nội dung chi như trường hợp thanh 

toán trực tiếp. Bảng kê chứng từ thanh toán (các khoản chi khác). 

d. Hồ sơ thanh toán trực tiếp  

- Giấy rút dự toán (thanh toán); Tuỳ theo từng nội dung chi, 

đơn vị SDNS gửi KBNN các tài liệu, chứng từ sau: 

(1) Đối với khoản chi thanh toán cá nhân: Danh sách người 
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hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; Chi thuê mướn lao động.  

(2) Đối với khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: Bảng kê 

chứng từ thanh toán (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn đối với 

khoản chi có hợp đồng). 

(3) Đối với các khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản, xây 

dựng nhỏ:  

- Trường hợp mua sắm chi thường xuyên có giá trị dưới 20 

triệu đồng đơn vị gửi bảng kê chứng từ thanh toán.  

- Trường hợp phải qua đấu thầu, chọn thầu, tùy theo hình 

thức lựa chọn nhà thầu, đơn vị gửi Quyết định phê duyệt kết quả 

đấu thầu, Quyết định chỉ định thầu, Quyết định phê duyệt kết quả 

chào hàng cạnh tranh của cấp có thẩm quyền; Hợp đồng mua bán, 

sửa chữa, xây dựng; Thanh lý hợp đồng; Hóa đơn  

(4) Đối với các khoản chi khác: Bảng kê chứng từ thanh 

toán hoặc hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn đối với những 

khoản chi có hợp đồng. 

Sau khi kiểm soát hồ sơ của đơn vị SDNS, nếu hồ sơ đáp ứng 

đủ điều kiện chi NSNN, thực hiện hạch toán kế toán, ký chứng từ và 

chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ cho Kế toán trưởng th o quy định.  

Nếu số dư tài  hoản của  hách hàng  hông đủ hoặc khoản 

chi  hông đủ điều kiện chi NSNN theo chế độ quy định (sai chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi,  hông đúng đối tượng, mục đích th o dự 

toán được duyệt), cán bộ KSC lập thông báo từ chối thanh toán 

trình lãnh đạo KBNN ký gửi đơn vị SDNS. 

- Cán bộ KSC trình Kế toán trưởng hồ sơ, chứng từ được 

kiểm soát đã đảm bảo đủ điều kiện (tạm ứng hoặc thanh toán) kinh 

phí NSNN; Kế toán trưởng kiểm tra nếu đủ điều kiện (tạm ứng 

hoặc thanh toán) sẽ ký (trên giấy, phê duyệt trên hệ thống) và 

chuyển hồ sơ, chứng từ cho cán bộ KSC để trình Giám đốc. 
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- Giám đốc xem xét, nếu đủ điều kiện thì ký chứng từ giấy 

và chuyển cho cán bộ KSC. Trường hợp, Giám đốc không đồng ý 

(tạm ứng hoặc thanh toán) thì chuyển trả hồ sơ cho cán bộ KSC để 

dự thảo văn bản thông báo từ chối gửi đơn vị SDNS. 

 Quyết định sau kiểm soát chi: 

Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Giám đốc KBNN, các 

bộ phận nghiệp vụ KSC và kế toán thanh toán thực hiện như sau:  

- Nếu Giám đốc KBNN quyết định không duyệt (cấp tạm 

ứng hoặc thanh toán) cho đơn vị, thì bộ phận KSC có trách nhiệm trả 

lại hồ sơ, chứng từ chi cho đơn vị và thông báo rõ lý do từ chối bằng 

văn bản cho đơn vị SDNS. 

- Nếu Giám đốc KBNN quyết định phê duyệt (cấp tạm ứng 

hoặc thanh toán), bộ phận kế toán thanh toán thực hiện tạm ứng hay 

thanh toán cho đơn vị SDNS theo chế độ quy định. 

- Trả tài liệu, chứng từ cho khách hàng: Cán bộ KSC tiến hành lưu 

hồ sơ KSC và trả hồ sơ, chứng từ cho đơn vị SDNS th o quy định.  

- Chi tiền mặt tại quỹ: Thủ quỹ nhận và kiểm soát chứng từ 

chi tiền mặt 

Nhận xét: Trong bước này cán bộ KSC đã tiến hành kiểm 

soát các điều kiện của các khoản chi phải có trong dự toán được 

duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, được thủ 

trưởng đơn vị SDNS chuẩn chi và đầy đủ hồ sơ từng khoản chi. 

2.2.1.5. Kiểm soát thanh toán không dùng tiền mặt  

2.2.2. Kết quả công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

a. Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Nông và số 

lượng hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn: (Bảng 2.1, 2.2 và bảng 

2.3) 
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Bảng 2.1: Kết quả chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2011-2013 

 Đơn vị tính: Triệu đồng  

    Ngân      

      sách       

      

 

 

Năm  

Tổng chi 

Trong đó 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa phương 

Tổng số 

ngân sách 

địa phương 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

Ngân 

sách xã 

2011 2.174.014 282.764 1.891.250 774.089 904.693 212.468 

2012 3.270.167 460.075 2.810.092 1.213.565 1.316.969 279.558 

2013 3.798.508 567.012 3.231.496 1.450.971 1.470.633 309.892 

Cộng 9.242.689 1.309.851 7.932.838 3.438.625 3.692.295 801.918 

 

Bảng 2.2: Kết quả giải quyết hồ sơ KSC thường xuyên NSNN 

 

 

ST

T 

Nội dung 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số 

lượng 

hồ sơ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

hồ sơ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

hồ sơ 

Tỷ lệ 

(%) 

I Tổng số hồ sơ 83.200 100% 85.766 100% 87.766 100% 

1 
Số hồ sơ đã giải 

quyết trước hạn 
27.078 32,55% 28.184 32,86% 28.905 32,93% 

2 
Số hồ sơ đã giải 

quyết đúng hạn  
54.156 65,09% 56.367 65,72% 57.811 65,87% 

3 

Số hồ sơ đã giải 

quyết  hông 

đúng hạn 

1.966 2,36% 1.215 1,42% 1.050 1,20% 
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Bảng 2.3: Kết quả chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2011-2013 

(Theo nhóm mục chi) 

     Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 

Nhóm mục chi 

Chi thanh 

toán cá 

nhân 

Chi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

môn 

Chi mua 

sắm sửa 

chữa 

Chi 

khác 

 

Tổng chi 

 

2011 1.426.261 387.014 80.124 280.615 2.174.014 

2012 1.615.716 910.816 306.122 437.513 3.270.167 

2013 1.965.793 912.084 268.539 652.092 3.798.508 

Qua số liệu thể hiện tại bảng 2.1 cho thấy quy mô của chi 

thường xuyên NSNN, tăng qua từng năm ở tất cả bốn cấp ngân sách. 

Chứng tỏ nhiệm vụ của KBNN trên địa bàn ngày càng tăng  Kết quả 

số liệu tại bảng 2.2 cho thấy cùng với quy mô chi tăng lên, dẫn đến 

số lượng hồ sơ phải giải quyết ngày càng nhiều hơn  Tuy nhiên số 

lượng hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn vẫn chiếm tỷ lệ rất cao 

đạt 98,8%, còn số lượng hồ sơ giải quyết  hông đúng hạn ngày càng 

giảm từ 2,36% năm 2011 xuống còn 1,20% năm 2013  Kết quả chi 

thường xuyên giai đoạn 2011-2013 số liệu tại bảng 2.3 cho thấy cơ 

cấu chi thanh toán cá nhân chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu 

chi thường xuyên  Nhưng đây là những khoản chi có tính chất ổn 

định, ít thay đổi, kiểm soát hồ sơ chứng từ cho nhóm chi này đơn 

giản hơn các nhóm mục chi khác. Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là chi 

nghiệp vụ chuyên môn  Đây là nhóm mục chi có tính chất đa dạng và 

phức tạp nhất, được nhiều văn bản chế độ điều chỉnh nhất. Nên các 
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sai phạm thường rơi vào nhóm mục chi này. Nhóm mục chi mua sắm 

thường xuyên có tỷ trọng giảm và nhóm chi  hác tăng.  

b. Kết quả từ chối thanh toán chi thường xuyên NSNN qua 

kiểm soát chi   

Bảng 2.4: Kết quả từ chối thanh toán chi thường xuyên NSNN 

qua KBNN Đắk Nông giai đoạn 2011-2013 

Năm 

Tổng số 

 iểm soát 

chi thường 

xuyên 

NSNN 

(Triệu đồng) 

Số đơn vị 

chưa chấp 

hành đúng 

chế độ 

(Đơn vị) 

Số món thanh 

toán chưa đủ 

thủ tục 

(Món) 

Số tiền từ 

chối thanh 

toán 

(Triệu 

đồng) 

2011 2.174.014 1.992 3.912 4.601 

2012 3.270.167 2.582 5.316 5.372 

2013 3.798.508 3.193 6.766 64.986 

Cộng 9.242.689 7.767 15.994 74.959 

Về nội dung từ chối thanh toán do sai chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức lại tăng cao và chiếm đa phần trong số liệu từ chối thanh 

toán được thể hiện qua các số liệu về số các khoản chi bị từ chối 

thanh toán do chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện thanh toán với lý 

do là KBNN Đắk Nông từ năm 2011- 2013 thực hiện KSC theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-

TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 điều hành chi NSNN năm 2013. Vì 

vậy, số liệu từ chối thanh toán do sai chế độ tăng cao trong năm 2013  

c. Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường 

xuyên trong năm 
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Bảng 2.5: Tỷ lệ tạm ứng chi thường xuyên NSNN 

giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 

Tổng chi 

thường 

xuyên 

NSNN 

Trong đó  

Tỷ lệ % Số chi 

thường xuyên 

NSNN 

Số tạm ứng 

thường xuyên 

NSNN 

2011 2.174.014 1.975.010 199.004 9,15% 

2012 3.270.167 3.100.000 170.167 5,20% 

2013 3.798.508 3.640.510 157.998 4,16% 

Số liệu tại bảng 2.5 cho thấy tỷ lệ số dư tạm ứng so với tổng 

số chi trong năm giảm dần từ 9,15% năm 2011 xuống còn 4,16% 

năm 2013 như vậy là số dư tạm ứng trong chi thường xuyên NSNN 

tại KBNN Đắk Nông là thấp. Tuy nhiên vẫn còn những khoản tạm 

ứng kéo dài trong nhiều năm phải thực hiện xử lý chuyền nguồn sang 

năm sau để tiếp tục theo dõi. 

d. Kết quả kiểm toán chi thường xuyên NSNN của Kiểm 

toán Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại đơn vị SDNS trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐẮK NÔNG  

2.3.1. Những kết quả đạt được 
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Thứ nhất, về thực hiện quy trình giao dịch “một cửa”: Có 

thể thấy rằng, việc KSC th o quy trình “một cửa” đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho  hách hàng đến giao dịch, việc giao nhận hồ sơ giữa 

đơn vị SDNS với KBNN được thực hiện trực tiếp qua cán bộ kiểm 

soát chi thời gian giải quyết hồ sơ ngày càng được rút ngắn. 

Thứ hai, về quy định kiểm soát, thanh toán chi NSNN: Quy 

định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN trong thời 

gian qua đã được thay đổi, cải cách th o hướng giảm bớt các hồ sơ 

chứng từ đơn vị SDNS phải gửi đến KBNN để kiểm soát, đặc biệt là 

giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị SDNS. 

Thứ ba, trong quá trình thực hiện KSC, KBNN Đắk Nông đã 

kiểm soát chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả  Trên cơ sở 

hồ sơ, chứng từ từng khoản chi do đơn vị gửi đến, cán bộ KSC thực 

hiện kiểm soát tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ chuyên môn và 

pháp luật quy định để làm cơ sở cho việc quyết định thanh toán hay 

từ chối khoản chi khi phát hiện các khoản chi  hông đáp ứng đủ điều 

kiện hoặc có sai sót. 

Thứ tư, thực hiện chức năng tham mưu trong lĩnh vực quản 

l  chi thường xuyên: Tham mưu trong chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền địa phương để tháo gỡ, giải quyết  hó  hăn vướng mắc trong 

KSC của KBNN Đắk Nông góp phần nâng cao chất lượng trong 

KSC, đồng thời làm tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các KBNN 

huyện trực thuộc trong công tác KSC trên địa bàn.  

Thứ năm, về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản 

lý chi NSNN: Hệ thống TABMIS đã đáp ứng tốt các yêu cầu trong quản 

lý ngân sách, đặc biệt là chức năng th o dõi hạch toán cam kết chi 

NSNN; Thanh toán song phương điện tử với hệ thống ngân hàng; Thanh 

toán bù trừ điện tử với ngân hàng Nhà nước. 
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2.3.2. Hạn chế trong công tác kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông  

Thứ nhất, các văn bản quy định và hướng dẫn cho công tác 

KSC thường xuyên còn chưa đồng bộ; Thứ hai, chất lượng dự toán 

chi thường xuyên NSNN chưa cao, phương thức quản lý dự toán 

mang tính thủ công, chưa hiệu quả; Thứ ba, về tiêu chuẩn định mức 

chi; Thứ tư, việc áp dụng quy trình giao dịch “một cửa”quy trình 

giao dịch “một cửa” vẫn còn có bất cập, đó là cán bộ KSC vừa phải 

tiếp nhận hồ sơ, chứng từ vừa xử lý hồ sơ chứng từ; Thứ năm, năng 

lực thực hiện KSC thường xuyên NSNN của KBNN Đắk Nông; Thứ 

sáu, hạn chế về quy trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường 

xuyên của NSNN; Thứ bảy, KBNN Đắk Nông chưa  iên quyết trong 

xử lý những vi phạm về các khoản chi  hông đúng quy định; Thứ 

tám, hiệu quả của phương thức thanh toán bằng tiền mặt và không 

dùng tiền mặt chưa cao; Thứ chín, chi tiêu ngân sách còn tập trung 

nhiều vào thời điểm cuối năm nhất là việc rút tạm ứng ngân sách để 

chạy kinh phí vẫn còn diễn ra đối với nguồn kinh phí không tự chủ; 

Thứ chín, những hạn chế khác như sự phối hợp giữa cơ quan tài 

chính và KBNN trong quản lý chi NSNN còn có những hạn chế, 

chưa thống nhất. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong công tác KSC 

thường xuyên NSNN của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông 

- Nguyên nhân bên ngoài: Một là, hệ thống văn bản quy định 

về KSC thường xuyên NSNN còn chưa chặt chẽ, đồng bộ; Hai là, 

chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN tại 

Thông tư số 161/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính vẫn còn một số nội 

dung cần phải hoàn thiện trong thời gian tới; Ba là, về quy trình giao 

dịch “một cửa” chưa được cập nhật bổ sung  ịp thời để hoàn thiện theo 
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cơ chế chính sách; Bốn là,   thức chấp hành chính sách chế độ về chi 

NSNN của một số đơn vị SDNS chưa nghiêm.  

- Nguyên nhân bên trong: Một là, chất lượng công tác KSC 

còn hạn chế, do trình độ cán bộ làm công tác KSC chưa đồng đều một 

số nơi còn thiếu và yếu về nghiệp vụ, mặt  hác cơ chế chính sách thay 

đổi thường xuyên nên việc tiếp cận của cán bộ KSC còn thụ động 

thiếu hệ thống; Hai là, KBNN Đắk Nông chưa có biện pháp xử lý 

nghiêm khoản thanh toán  hông đúng quy định do sai chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức; Ba là, áp lực thanh toán vào những thời điểm cuối 

năm, thời điểm kết thúc niên độ ngân sách được các đơn vị tập hợp với 

khối lượng hồ sơ, chứng từ rất lớn gửi đến Kho bạc để kiểm soát thanh 

toán vào thời điểm ngày 31/12 hàng năm và 31/01 năm sau   
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

3.1.1. Chiến lược phát phát triển KBNN đến năm 2020 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể của KBNN đến năm 2020 

3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG 

XUYÊN NSNN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

3.3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ĐẮK NÔNG  

3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác nhân sự và 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực kiểm soát 

chi NSNN của KBNN Đắk Nông 

3.3.1.1. Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ 

KBNN: Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ và phẩm 

chất cán bộ làm công tác KSC.  

3.3.1.2. Hiện đại hoá hoạt động kiểm soát chi NSNN của 

KBNN Đắk Nông dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN vừa là 

yếu tố hỗ trợ, thúc đẩy và tác động để hoàn thiện các quy trình tác 

nghiệp trong công tác KSC NSNN.  

3.3.2. Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình và nghiệp vụ 

KSC NSNN 

3.3.2.1. Hoàn thiện quy trình giao dịch “một cửa” trong công 

tác KSC thường xuyên NSNN   

3.3.2.2. Hoàn thiện quy trình KSC và kiểm soát cam kết chi 
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trong điều kiện vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

Kho bạc (TABMIS)  

3.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của 

thanh tra KBNN 

Kiểm tra, kiểm soát nội bộ cho phép kho bạc kịp thời phát 

hiện và chấn chỉnh những sai phạm, đồng thời phân tích làm rõ 

những nguyên nhân và trách nhiệm để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung quy trình nghiệp vụ. Kịp thời uốn nắn những sai sót có thể xãy ra 

và thông qua đó cũng là điều kiện cho cán bộ nâng cao chất lượng 

kiểm soát thanh toán; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và 

có những giải pháp để hoạt động thanh tra, kiểm tra có hiệu quả hơn.   

3.3.4. Xây dựng tốt mối quan hệ với UBND, cơ quan tài 

chính, nâng cao trách nhiệm các cơ quan tham gia vào quá trình 

KSC thường xuyên NSNN 

3.3.5. Nhóm các giải pháp hỗ trợ khác 

3.3.5.1.Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của KBNN  

Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ  hoa học, minh bạch và công 

khai, xác định trách nhiệm rõ ràng trong  iểm soát và luân chuyển 

chứng từ  Đối với thanh toán chuyển tiền cần nâng cao chất lượng 

thanh toán điện tử, ứng dụng công nghệ tin học để rút ngắn thời gian 

hạch toán và chuyển tiền  Nâng cao chất lượng cán bộ để đảm bảo 

 iểm soát thanh toán chính xác, an toàn, tiết  iệm cho NSNN; Xử l  

nhanh, chính xác trong hạch toán  ế toán, báo cáo chi NSNN. 

3.3.5.2. Giảm áp lực thanh toán vào những thời điểm cuối 

năm, thời điểm kết thúc niên độ ngân sách chi thường xuyên  

Cần phải giao dự toán trước ngày 31/12 hàng năm, đồng thời 

đơn vị dự toán cấp I  hi đã có dự toán được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, tiến hành giao ngay dự toán cho các đơn vị trực thuộc để các 
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đơn vị có lịch trình thanh toán hợp lý phù hợp với tiến độ cũng như 

khối lượng công việc thực hiện, tránh tình trạng dồn đến cuối năm.  

3.3.5.3. Xử l  nghiêm đối với các khoản chi thường xuyên 

 hông đúng quy định   

3.4. KIẾN NGHỊ 

3.4.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính  

Thứ nhất, Bộ Tài chính cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở 

pháp lý trong KSC thường xuyên NSNN; Thứ hai, Bộ Tài chính sớm 

hoàn thiện một số nội dung chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản 

chi thường xuyên tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC; Thứ ba, quy 

định chặt chẽ việc xét chuyển số dư tạm ứng để hạn chế chuyển số 

dư tạm ứng sang năm sau; Thứ tư, xây dựng và áp dụng phương thức 

quản lý chi NSNN theo kết quả đầu ra; Thứ năm, tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý tài chính của đơn vị  

SDNS để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong quản lý chi 

thường xuyên NSNN của các cấp, các ngành. 

3.4.2. Kiến nghị với KBNN  

Thứ nhất, KBNN cần cập nhật để kịp thời bổ sung hoàn 

thiện quy trình KSC NSNN qua KBNN; Thứ hai, hoàn thiện quy 

trình giao dịch “một cửa” trong KSC thường xuyên; Thứ ba, tăng 

cường cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống KBNN. 

3.4.3. Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương: 

Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết chế độ đặc thù đối 

vớ từng lĩnh vực, ngành, địa phương; Nâng cao chất lượng dự toán 

chi của các đơn vị sử dụng NSNN, đồng thời thực hiện giao dự toán 

phải trước ngày 31/12 của năm; Đôn đốc các đơn vị SDNS thực hiện 

quyết toán chi NSNN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát quá trình thực hiện các khoản chi thường xuyên NSNN để ngăn 

ngừa và hạn chế những vi phạm của các đơn vị SDNS.    
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KẾT LUẬN 

Với những cải cách, đổi mới trong công tác KSC thường 

xuyên NSNN trong thời gian vừa qua dựa trên các cơ chế, chính 

sách mới về quản l  chi thường xuyên được Nhà nước nghiên cứu, 

xây dựng và ban hành đã mang lại những kết quả nhất định. Hoàn 

thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nói chung và 

tỉnh Đắk Nông nói riêng là rất cần thiết và quan trọng, góp phần sử 

dụng hiệu quả, đúng mục đích NSNN  

Tuy nhiên, hoạt động quản l  và KSC thường xuyên NSNN 

là những vấn đề, công việc rất  hó  hăn phức tạp, nhiều chính sách 

chế độ, văn bản thường xuyên bổ sung, thay đổi. Vì vậy, việc hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách về chi NSNN là việc làm đòi hỏi mang 

tính thường xuyên và phải nghiên cứu sao cho mỗi cơ chế, chính 

sách ban hành phải phù hợp với thực trạng nền kinh tế và khuyến 

 hích thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận về 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, làm rõ thực trạng 

công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ 

thể và kiến nghị về việc thực hiện các giải pháp đó để hoàn thiện 

công tác nói trên. Hy vọng rằng, trong thời gian tới công tác KSC 

thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ đạt 

được những kết quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội.  


