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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Đầu tƣ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc 

gia. Xét theo chủ thể đầu tƣ, hoạt động đầu tƣ đƣợc phân biệt là đầu tƣ tƣ 

nhân và đầu tƣ công. Đầu tƣ công là hoạt động đầu tƣ của Nhà nƣớc vào các 

chƣơng trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chƣơng 

trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tƣ công có vai trò quan 

trọng trong việc tạo lập môi trƣờng cho hoạt động kinh tế xã hội, là đầu tƣ 

mang tính chất mở đƣờng, dẫn dắt, thể hiện vai trò của nhà nƣớc trong nền 

kinh tế thị trƣờng, góp phần khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị 

trƣờng. Đầu tƣ công là động lực cho phát triển kinh tế và có ảnh hƣởng tới 

phát triển kinh tế cũng nhƣ đời sống của nhân dân.  

 Sê Kong là tỉnh thuộc Nam Lào, là tỉnh giàu tiềm năng phát triển các 

sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là thế mạnh về du 

lịch, dịch vụ, thƣơng mại. Song hiện tại, Sê Kong vẫn là một tỉnh nghèo, trình 

độ dân trí thấp, điều kiện địa lý phức tạp, giao thông chƣa phát triển, cơ sở hạ 

tầng còn yếu kém, chƣa đáp ứng đƣợc điều kiện cần thiết cho phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, đầu tƣ công có vai trò rất quan trọng 

trong quá trình hình thành, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo môi trƣờng, điều kiện 

để thúc đẩy đầu tƣ phát triển của các khu vực kinh tế khác. Việc triển khai và 

sử dụng hiệu quả nguồn đầu tƣ công là vô cùng quan trọng đối với sự phát 

triển của tỉnh Sê Kong.  

Trong những năm qua, Nhà nƣớc Lào đã có nhiều chính sách thu hút vốn 

đầu tƣ từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời trực tiếp đầu tƣ từ ngân sách nhà 

nƣớc cho phát triển kinh tế khu vực Nam Lào, trong đó có tỉnh Sê Kong. Vốn 

đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng vốn đầu tƣ 

vào các tỉnh này.  
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Đầu tƣ công đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - 

xã  hội của tỉnh, song bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, công tác quản lý nhà 

nƣớc đối với đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê Kong còn nhiều hạn chế nhƣ: 

Một số dự án có quy mô đầu tƣ không sát nhu cầu thực tế; quyết định đầu tƣ 

chƣa gắn với khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Công tác kế hoạch 

hóa đầu tƣ công và thực hiện kế hoạch đầu tƣ chƣa đúng với các quy định của 

nhà nƣớc, đặc biệt trong việc phân bổ nguồn vốn chƣa tuân thủ chặt chẽ quy 

định của Luật Ngân sách và Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tƣ xây 

dựng cơ bản. Việc bố trí vốn đầu tƣ còn dàn trải, công tác lựa chọn nhà thầu 

còn lúng túng; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tƣ công còn yếu về 

chuyên môn nghiệp vụ; tình trạng thiếu vốn và kéo dài tiến độ thực hiện dự án 

làm tăng chi phí đầu tƣ phát sinh và chậm đƣa công trình vào sử dụng. Tình 

hình trên đã làm giảm tính hiệu quả của đầu tƣ công trên địa bàn. 

Xuất phát từ thực tiễn trên cho thấy việc tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc 

đối với đầu tƣ công là nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy việc phân tích, 

đánh giá thực tiễn nhằm xây dựng các giải pháp để hoàn thiện công tác quản 

lý nhà nƣớc về đầu tƣ công của tỉnh là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, cấp thiết. 

Đây là lý do mà tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, làm luận 

văn thạc sĩ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là dựa trên cơ sở lý thuyết 

chung về đầu tƣ công và quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công để phân tích, đánh 

giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê Kông, làm 

rõ ƣu điểm, hạn chế của quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công trên địa bàn 
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tỉnh Sê Kong. Trên cơ sở đó đề xuất phƣơng hƣớng, các giải pháp cơ bản 

nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công của tỉnh để nâng 

cao hiệu quả đầu tƣ công trong giai đoạn tới. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của luận văn là: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với 

đầu tƣ công.  

- Phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công trên địa 

bàn tỉnh Sê Kông giai đoạn 2014-2018; chỉ ra những thành công, hạn chế và 

nguyên nhân. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc 

đối với đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kông, nƣớc CHDCND Lào từ nay đến 2025.  

3. Câu hỏi nghiên cứu  

Để đạt đƣợc các mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết những vấn đề sau: 

(1) Nội hàm của quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công gồm những vấn đề  

gì? 

(2) Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh Sê 

Kong hiện nay nhƣ thế nào? Có những thành tựu, hạn chế gì? Nguyên nhân 

của những hạn chế đó? 

(3) Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc 

đối với đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Se Kong.  

- Phạm vi nghiên cứu:  
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+ Về nội dung: luận văn nghiên cứu quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ 

công trên địa bàn tỉnh Se Kong và chỉ xem xét đầu tƣ công từ nguồn vốn ngân 

sách nhà nƣớc. 

+ Về không gian: nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công 

từ nguồn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sê Kông, nƣớc CHDCND Lào.  

+ Về thời gian: nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công 

trên địa bàn tỉnh Sê Kong giai đoạn  2014 - 2018. Các giải pháp đƣợc đề xuất 

đến năm 2025. 

Thời gian thực hiện khảo sát và lấy ý kiến chuyên gia là tháng 10,11 năm 

2019. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp thông tin thứ cấp 

Luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp bao gồm: 

+ Thu thập từ các nguồn các sách giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, 

tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp 

chí khoa học chuyên ngành có liên quan đến nội dung của đề tài. 

+ Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ các tài liệu, số liệu từ niên giám thống 

kê của tỉnh và của nƣớc CHDCND Lào. 

+ Số liệu từ các tài liệu, các báo cáo tổng hợp tình hình về đầu tƣ công và 

quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công của tỉnh Sê Kông – CHDCND Lào trong các 

năm từ 2014 – 2018. 

+ Các nguồn thông tin khác có liên quan đƣợc thu thập từ các văn bản 

pháp quy, báo chí và tạp chí nghiên cứu khoa học. 

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh các dữ liệu  

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu của luận văn, tác giả sẽ sử dụng tổng hợp 

các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh. Trong đó, luận văn sử dụng 

phƣơng pháp phân tích số tuyệt đối, số tƣơng đối, số bình quân, đánh giá mức độ 
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thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công. So sánh diễn biến và sự 

biến đổi của đối tƣợng cần nghiên cứu theo thời gian. Trên cơ sở đó tổng hợp 

các kết quả nghiên cứu để rút ra các đánh giá, nhận xét về những ƣu điểm, hạn 

chế, tạo cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp có tính khả thi theo mục tiêu đã xác 

định của luận văn.  

- Phƣơng pháp khảo sát điều tra 

Luận văn còn sử dụng các dữ liệu sơ cấp đƣợc thu thập thông qua phỏng 

vấn, điều tra trực tiếp cán bộ làm công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công trên 

địa bản tỉnh nhằm cung cấp thêm thông tin và cơ sở để đánh giá toàn diện hơn 

vấn đề nghiên cứu.  

Đối tƣợng phỏng vấn là những cán bộ quản lý, công chức liên quan đến 

công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kông. Luận văn chọn 

đối tƣợng này là vì những cán bộ này là ngƣời triển khai, thực thi các chính 

sách quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công. 

Số lƣợng đối tƣợng phỏng vấn tác giả lựa chọn cho đề tài này bao gồm 

40 cán bộ làm việc tại văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban trực thuộc 

UBND tỉnh Sê Kong bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng (Quy hoạch và Kiến trúc). 

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính là hai bộ phận trực thuộc 

UBND tỉnh Sê Kong có liên quan đến các hoạt động quản lý đầu tƣ công trên 

địa bàn tỉnh. Căn cứ để tác giả lựa chọn các đối tƣợng phỏng vấn là các tiêu 

chí về phẩm chất đạo đức, thâm niên công tác và mức độ liên quan đến các 

hoạt động quản lý đầu tƣ công. Thực tế, khi tiếp cận phát phiếu điều tra bằng 

cách gặp trực tiếp, qua mail, điện thoại chỉ có 39 phiếu phỏng vấn thu về hợp 

lệ. 

Phiếu điều tra tập trung phỏng vấn trắc nghiệm các đối tƣợng về hiệu 

quả các nội dung quản lý đầu tƣ công nhƣ: công tác thiết lập cơ chế chính 
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sách và các quy định pháp luật, hoạch định đầu tƣ, quy hoạch, thẩm định và 

phê duyệt dự án, lựa chọn dự án, đấu thầu và chỉ định thầu, đảm bảo vốn 

đầu tƣ, quản lý quá trình thực hiện đầu tƣ, kiểm tra giám sát việc thực hiện 

đầu tƣ, nghiệm thu và thanh quyết toán. 

Dữ liệu khảo sát điều tra đƣợc xử lý trên phần mềm SPSS. Đây là phần 

mềm chuyên sử dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát điều tra xã 

hội học nhƣ của luận văn. Các dữ liệu đƣợc mã hóa, nhập liệu và sử dụng các 

phƣơng pháp phân tích mô tả nhƣ tần suất, phần trăm, giá trị trung bình để 

phân tích. 

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

Kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp nhƣ sau:  

* Về lý luận: Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận quản lý nhà 

nƣớc về đầu tƣ công cấp tỉnh.  

* Về thực tiễn:  

- Góp phần đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh 

Sê Kong, chỉ ra những ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. 

Đó là cơ sở đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của 

quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong.  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các 

nghiên cứu liên quan đến chủ đề quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công cấp tỉnh. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu để các nhà lãnh đạo tỉnh Sê 

Kong nhìn nhận lại công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công một cách có hệ 

thống nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý đầu tƣ công tại tỉnh. 

7. Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu chính sử dụng trong nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, luận văn đã sử dụng nhiều tài liệu, giáo trình, công 

trình nghiên cứu của nhiều tác giả, cụ thể là: 
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Sách “Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam” của GS.TSKH Lƣơng Xuân Quỳ, nhà xuất bản Lý 

luận chính trị năm 2006. Cuốn sách đƣa ra cái nhìn tổng thể về vai trò quản  

lý của Nhà nƣớc trong nền kinh tế  thị  trƣờng  định  hƣớng  xã  hội  chủ nghĩa 

nói chung.[14] 

Sách “Quản lý tài chính công” của PGS.TS Trần Đình Ty, nhà xuất bản 

Lao động năm 2003, cung cấp một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tài chính 

công và quản lý tài chính công. Trong đó, tác giả xem tài chính công là “các 

hoạt động thu chi bằng tiền của nhà nƣớc, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh 

tế dƣới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ 

của nhà nƣớc nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có (không 

nhằm mục đích sinh lời) của nhà nƣớc đối với xã hội”. [17] 

Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công, của Nguyễn Hồng 

Thắng (2010), Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thống 

kê. Giáo trình trình bày những nội dung cơ bản về phân tích tài chính và phân 

tích kinh tế của một dự án đầu tƣ công. Trong chƣơng 1, tác giả đã đƣa ra 

khái niệm “Dự án công là những dự án do Chính phủ tài trợ (cấp vốn) toàn bộ 

hay một phần hoặc do dân chúng tự nguyện góp vốn bằng tiền hay bằng ngày 

công nhằm đáp ứng mọi nhu cầu mang tính công cộng. Dự án công bao gồm: 

dự án về hạ tầng năng lƣợng, giao thông, công nghiệp; Dự án về xây dựng thể 

chế, nâng cao năng lực công chức, cải thiện hành vi công dân; dự án về y tế, 

ngăn ngừa dịch bệnh;  dự án về giáo dục, cải cách chƣơng trình, xây dựng cơ 

sở vật chất; dự án cảnh quan nhƣ công viên vui chơi, quảng trƣờng, tƣợng đài 

và dự án xã hội. Thẩm định dự án đầu tƣ là một nội dung trong quản lý đầu tƣ 

công. Do đó, nội dung của giáo trình thiên về các nội dung đánh giá hiệu quả 

của một quy trình trong công tác quản lý nhà nƣớc về quản lý đầu tƣ công hơn 
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là cung cấp cái nhìn tổng quát tất cả các khâu trong quản lý nhà nƣớc về đầu 

tƣ khu vực công cộng.[16] 

Giáo trình Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, Chủ biên PGS.TS 

Trang Thị Tuyết, Học viện hành chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2011) 

trong đó đã làm rõ các khái niệm về đầu tƣ, quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ, nội 

dung của quản lý nhà nƣớc đối với các dự án đầu tƣ (chƣơng 4) [18] 

Giáo trình Quản lý tài chính công, chủ biên PGS.TS Trần Văn Giao, 

Học viện hành chính, Hà Nội 2015. Trong chƣơng 2, đã đề cấp đến vấn đề 

quản lý ngân sách nhà nƣớc, làm rõ quản lý chi đầu tƣ phát triển và chi 

thƣờng xuyên của NSNN.[7] 

Giáo trình Kinh tế đầu tư của Quang Phƣơng, Phạm Văn Hùng (2012) 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Giáo trình đã cung cấp nhiều kiến thức về đầu tƣ nhƣ: Những vấn đề cơ bản 

của đầu tƣ và phát triển, nguồn vốn đầu tƣ, quản lý và kế hoạch hóa đầu tƣ, 

phƣơng pháp lập dự án đầu tƣ, thẩm định dự án đầu tƣ. Trong nội dung 

chƣơng thứ 4 - Quản lý và Kế hoạch hóa đầu tƣ, tác giả cũng đƣa ra định 

nghĩa: Quản lý đầu tƣ là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hƣớng của 

chủ thể quản lý vào quá trình đầu tƣ bằng một hệ thống đồng bộ các biện 

pháp kinh tế - xã hội và tổ chức kỹ thuật cùng các biện pháp khác nhằm đạt 

đƣợc hiệu quả KT-XH cao nhất trong điều kiện cụ thể. Nội dung chƣơng này 

cũng trình bày phân cấp quản lý từ trung ƣơng đến địa phƣơng trong quản lý 

đầu tƣ. Đây là những kiến thức hữu ích cho quá trình thực hiện luận văn.[13] 

8.  Sơ lƣợc tổng quan về tài liệu  

8.1 Tổng quan về các công trình nghiên cứu đi trước 

Luận án Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách 

nhà nước ở Việt Nam của tác giả Tạ Văn Khoái chú trọng đến quản lý các 

hoạt động kinh tế kỹ thuật tại các dự án đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc, trong 
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đó chú trọng chất lƣợng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, làm rõ đƣợc các nội 

dung cơ bản và đƣa ra nội dung quản lý nhà nƣớc đối với dự án đầu tƣ xây 

dựng. Các kết quả nghiên cứu của công trình này gợi ý về nội dung và quy 

trình quản lý các hoạt động kỹ thuật tại dự án đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc. 

Các phƣơng hƣớng và những giải pháp mà tác giả đƣa ra đƣợc đề xuất trong 

chƣơng 4, ở tầm vĩ mô (phù hợp với mục đích của luận án) rất có giá trị.[8] 

Luận văn thạc sỹ của Trần Thị Thanh Hƣơng (2015) với đề tài “Quản lý 

nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Hà Giang”. Luận văn đã xây dựng cơ sở lý 

luận khá đầy đủ về đầu tƣ công bao gồm: Khái niệm, vai trò, đặc điểm của 

đầu tƣ công; nguyên tắc quản lý đầu tƣ công; nội dung quản lý đầu tƣ công; 

các nhân tố ảnh hƣởng đến đầu tƣ công. Trong đó, luận văn cũng xác định các 

nội dung quản lý đầu tƣ công gồm: Quy hoạch mạng lƣới đầu tƣ; kế hoạch 

hóa vốn đầu tƣ công cấp tỉnh; quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tƣ công; 

kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tƣ công. Các nhân tố ảnh 

hƣởng đến đầu tƣ gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; 

Khuôn khổ pháp lý về quản lý đầu tƣ công; Bộ máy quản lý và các chủ thể 

tham gia quản lý nhà nƣớc cấp tỉnh về đầu tƣ công. Luận văn đã đƣa ra khá 

đầy đủ nội dung quản lý nhà nƣớc cấp tỉnh về đầu tƣ công. Tuy nhiên sự phân 

tích chủ yếu dựa vào dữ liệu thứ cấp. [12] 

Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Thụy Hải (2015) với đề tài “Quản lý đầu 

tư công từ nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam” thực hiện tại Trƣờng 

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Những mặt đạt đƣợc của luận 

văn là đã hệ thống hóa khá đầy đủ cơ sở lý luận về đầu tƣ công nhƣ khái 

niệm, vai trò, nội dung quản lý đầu tƣ công. Mô hình, các phƣơng pháp và 

công cụ sử dụng trong quản lý đầu tƣ công; Những nhân tố ảnh hƣởng đến 

quản lý đầu tƣ công; Kinh nghiệm về quản lý đầu tƣ công của một số quốc gia 

trên thế giới và của một số tỉnh, thành phố trong nƣớc, những bài học rút ra. 
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Về nội dung chi tiết quản lý đầu tƣ công, luận văn xác định các bƣớc nhƣ: 

Định hƣớng đầu tƣ, xây dựng dự án và sàng lọc bƣớc đầu; Thẩm định dự án; 

Đánh giá độc lập đối với thẩm định dự án; Lựa chọn và lập ngân sách dự án; 

Triển khai dự án; Điều chỉnh dự án; Vận hành dự án; Đánh giá và kiểm toán 

sau khi hoàn thành dự án. Có thể thấy luận văn đã tiếp cận công tác quản lý 

đầu tƣ công cấp tỉnh ở phạm vi hẹp, thiên về công tác thực hiện nghiệp vụ 

hơn là quản lý ở phạm vi rộng.  [10] 

Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Mạnh Hải “Quản lý đầu tư công tại 

tỉnh Hòa Bình”, thực hiện tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Luận văn tiếp cận công tác quản lý đầu tƣ công tại tỉnh Hòa Bình thông qua 

11 nội dung chính. Các nội dung này vừa bao hàm công tác quản lý đầu tƣ 

công ở cấp độ vĩ mô nhƣ luận văn của tác giả Trần Thị Thanh Hƣơng, vừa ở 

cấp độ nghiệp vụ nhƣ Nguyễn Thụy Hải. Để đánh giá hoạt động quản lý đầu 

tƣ công luận văn đã sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn các khách thể nghiên 

cứu là những cán bộ làm trong các UBND tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành 

tại tỉnh, với số lƣợng phỏng vấn là 30 ngƣời. Luận văn đã thành công trong 

việc sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng. Theo đó, dựa vào những 

đánh giá chung về thực trạng quản lý đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, 

luận văn xây dựng 12 nhóm giải pháp tƣơng ứng với 11 nội dung trên và giải 

pháp cuối cùng về nâng cao chất lƣợng nhân sự nhằm nâng cao chất lƣợng 

đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. [9] 

Tại Lào, cũng có nhiều công trình nghiên cứu dƣới hình thức luận văn và 

luận án về quản lý vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc nhƣ: 

Luận văn Giải pháp quản lý vốn đầu tư nhà nước trong phát triển kinh tế 

ở tỉnh Bo LiKham Xay của Buon Ma Bu La Lơn đã tập trung nghiên cứu làm 

rõ một số vấn đề cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tƣ nhà nƣớc trong phát triển 

kinh tế ở tỉnh Bo Li Kham Xay, trong đó có trình bày về quản lý vốn đầu tƣ 
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nhà nƣớc trong phát triển kinh tế và đổi mới và hoàn thiện cơ sở pháp lý đối 

với quản lý vốn đầu tƣ nhà nƣớc trong phát triển kinh tế ở tỉnh Bo Li Kham 

Xay.  

Luận văn Quản lý vốn đầu tư nhà nước trong phát triển cơ sở hạ tầng ở 

tỉnh Sa La văn của Buon Thôm Phôm Ma Vông Si đã làm rõ lý luận về đầu 

tƣ, vốn đầu tƣ, phân tích, đánh giá về cơ chế quản lý vốn đầu tƣ phát triển của 

tỉnh Sa La Văn, đặc biệt là vùng lãnh thổ nói chung, địa bàn tỉnh Sa La Văn 

nói riêng. Từ đó, đề xuất các giải pháp, đặc biệt là giải pháp về quản lý vốn 

đầu tƣ phát triển kinh tế cơ sở hạ tầng ở tỉnh Sa La Văn nói riêng trong những 

năm tới.  

Trong cuốn Vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước 

trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở CHDCND Lào hiện nay, Tiến sĩ 

Phêng Pha Văn Đao Phon Cha Rơn đã nghiên cứu nhu cầu vốn đầu tƣ cho 

phát triển kinh tế - xã hội của CHDCND Lào, khẳng định Lào còn thiếu vốn 

đầu tƣ, khả năng tích luỹ nội bộ của nền kinh tế có hạn, không đủ đáp ứng 

nhu cầu vốn to lớn cho đầu tƣ phát triển. Vì vậy, việc sử dụng hiệu quả vốn 

đầu tƣ phát triển từ ngân sách nhà nƣớc là quan trọng. Luận án đã phân tích 

những ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân ảnh hƣởng, từ đó đề xuất các giải pháp 

chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ nhà nƣớc tại CHDCND Lào 

để phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn. 

8.2 Khoảng trống của nghiên cứu 

Có thể thấy, mỗi công trình nghiên cứu đi trƣớc đều có nội dung nghiên 

cứu và cách tiếp cận khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều nghiên cứu đầu 

tƣ công nhƣ một bộ phận trong tổng thể các hoạt động của Chính phủ, đã đề 

cập đến một số vấn đề lý luận chung về đầu tƣ công và QLNN về đầu tƣ công, 

nghiên cứu một khía cạnh nào đó của công tác quản về đầu tƣ công, hoặc 

quản lý về đầu tƣ công tại một địa phƣơng. Tuy nhiên, cho đến nay, chƣa có 
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một nghiên cứu nào về QLNN đối với đầu tƣ công từ NSNN tại tỉnh Sê Kong, 

do đó, đây là khoảng trống cho nghiên cứu của tác giả. 

9. Kết cấu luận văn 

Luận văn đƣợc bố cục gồm 3 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công 

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong, 

nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ 

công tại tỉnh Sê Kong, nƣớc CHDCND Lào. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

VỀ ĐẦU TƢ CÔNG 

1.1 KHÁT QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG 

1.1.1. Khái niệm đầu tƣ công  

Đầu tƣ công là những hoạt động đầu tƣ nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội, 

vì lợi ích chung của cộng đồng, do Nhà nƣớc trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền 

và tạo điều kiện cho khu vực tƣ nhân thực hiện. 

Theo Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 do Quốc hội 

Việt Nam ban hành thì: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào 

các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào 

các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. [3] 

 Nguồn vốn đầu tƣ công đƣợc qui định tại Luật đầu tƣ công gồm: vốn 

ngân sách nhà nƣớc, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn 

trái phiếu chính quyền địa phƣơng, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài, vốn tín dụng đầu tƣ phát triển 

của Nhà nƣớc, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tƣ nhƣng chƣa đƣa vào cân đối 

ngân sách nhà nƣớc, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phƣơng để 

đầu tƣ. 

Hoạt động đầu tƣ công bao gồm tất cả các quá trình từ khâu lập kế hoạch, 

phê duyệt kế hoạch, xây dựng chƣơng trình, dự án đầu tƣ, triển khai thực hiện 

đầu tƣ, quản lý, khai thác sử dụng dự án đầu tƣ. 

1.1.2. Đặc điểm của đầu tƣ công 

Đầu tƣ công là hoạt động đầu tƣ nhằm cung cấp hàng hóa công cộng cho 

xã hội, có các đặc điểm cơ bản là:  

- Đầu tư công của ngân sách Nhà nước là khoản chi tích lũy. 
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Đầu tƣ công trực tiếp làm tăng số lƣợng, chất lƣợng tài sản cố định, làm 

tăng giá trị của tài sản cho nền kinh tế quốc dân. Vấn đề này đƣợc thể hiện rõ 

nét qua việc Nhà nƣớc chú trọng đầu tƣ vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhƣ: thủy 

lợi, y tế, giao thông…Sự tăng lên của hàng hóa công là nền tảng thúc đẩy sự 

phát triển của các thành phần kinh tế, thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. 

- Quy mô và cơ cấu chi đầu tư công của Ngân sách Nhà nước không cố 

định và phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước 

trong từng thời kỳ và mức độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. 

Trong thời kỳ đầu thực hiện chiến lƣợc công nghiệp hoá, hiện đại hóa 

quy mô chi đầu tƣ công của ngân sách Nhà nƣớc chiếm tỷ lệ khá lớn so với 

tổng đầu tƣ xã hội. Giai đoạn này, khu vực kinh tế tƣ nhân còn yếu, chƣa phát 

triển, chính sách thu hút vốn đầu tƣ chƣa hoàn thiện nên Nhà nƣớc phải tăng 

cƣờng quy mô đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc để tạo điều kiện cho tiến trình 

công nghiệp hoá. Cùng với sự tăng quy mô thì cơ cấu chi cho đầu tƣ cũng rất 

là đa dạng nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đặt ra nhƣ: chi thực hiện các 

chƣơng trình mục tiêu kinh tế, xã hội, chi hỗ trợ, …Quy mô chi đầu tƣ công 

của Nhà nƣớc sẽ giảm dần theo mức độ phát triển của khu vực kinh tế tƣ 

nhân. Khi khu vực kinh tế tƣ nhân phát triển mạnh thì chi đầu tƣ của Nhà 

nƣớc tập trung chủ yếu vào mục tiêu điều chỉnh nhằm đạt tới sự ổn định của 

kinh tế vĩ mô, các khoản chi cho vay chỉ định, ngân sách chi cho việc thực 

hiện chƣơng trình mục tiêu kinh tế- xã hội sẽ bị cắt giảm. 

- Chi đầu tư công phải gắn chặt chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu 

quả vốn đầu tư. 

Việc gắn kết giữa chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ phát triển là yêu cầu 

của đầu tƣ công. Sự kết hợp không đồng bộ giữa chi thƣờng xuyên và chi đầu 

tƣ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu kinh phí để bảo dƣỡng cơ sở hạ tầng và duy tu, 

sửa chữa. Sự gắn kết không đồng bộ sẽ làm giảm hiệu quả khai thác và sử 
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dụng tài sản đƣợc hình thành từ đầu tƣ công. Sự gắn kết giữa chi thƣờng 

xuyên và chi đầu tƣ sẽ khắc phục tình trạng đầu dàn trải. 

- Đầu tư công thường đòi hỏi lượng vốn lớn và vốn này nằm khê đọng 

không vận động trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. 

Đầu tƣ công thƣờng gồm các lĩnh vực: Đầu tƣ chƣơng trình, dự án kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tƣ phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đầu tƣ và hỗ trợ 

hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; đầu tƣ của Nhà nƣớc tham 

gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tƣ…đó là những lĩnh vực đầu 

tƣ thƣờng đòi hỏi có quy mô đầu tƣ lớn, nhiều công trình đầu tƣ có thời gian 

kéo dài. Do vốn lớn, thời gian đầu tƣ kéo dài nên thƣờng xảy ra tình trạng 

thiếu vốn, ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành, vốn dễ bị khê đọng trong suốt 

quá trình đầu tƣ. Để nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ cần tiến hành phân kỳ đầu 

tƣ, quản lý chặt chẽ tiến độ, kế hoạch đầu tƣ, khắc phục thiếu vốn, nợ đọng 

xây dựng cơ bản. 

- Hoạt động đầu tư công mang tính chất lâu dài. 

Thời gian để tiến hành một dự án đầu tƣ kể từ khi triển khai cho đến khi 

đƣa vào khai thác, sử dụng thƣờng kéo dài trong nhiều năm. Thời gian vận 

hành các kết quả đầu tƣ cho đến khi thu hồi đủ vốn hoặc thanh lý tài sản cũng 

kéo dài nhiều năm. Điều này chịu tác động của cung cầu thị trƣờng, của các 

yếu tố đầu vào hay đầu ra của dự án. 

Thời gian thực hiện đầu tƣ dài còn chịu ảnh hƣởng của các yếu tố khách 

quan và chủ quan làm ảnh hƣởng đến quá trình thực hiện nhƣ: môi trƣờng, 

điều kiện tự nhiên pháp lý, kinh tế, chính trị...Điều này có ảnh hƣởng lớn đến  

hiệu quả của đầu tƣ. 

1.1.3 Vai trò của đầu tƣ công đối với nền kinh tế 

Kinh tế học từ cổ điển đến hiện đại đều coi đầu tƣ là yếu tố quan trọng 
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để phát triển kinh tế, là chìa khóa của sự tăng trƣởng, kể cả đầu tƣ tƣ nhân và 

đầu tƣ công.  

Vai trò của đầu tƣ công thể hiện vừa mang lại những tác động đến phát 

triển kinh tế xã hội vừa có điểm tƣơng đồng nhƣng cũng có những khác biệt 

nhất định so với đầu tƣ tƣ nhân. Cụ thể: 

* Vai trò của đầu tƣ nói chung 

- Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 

Học thuyết kinh tế hiện đại đã nghiên cứu và giải đáp thành công quan 

hệ nhân quả giữa đầu tƣ và phát triển kinh tế. Học thuyết khẳng định: đầu tƣ 

là chìa khóa của tăng trƣởng kinh tế. Qua phân tích các nhà kinh tế học đã rút 

ra rằng giữa đầu tƣ và tăng trƣởng có mối quan hệ tỉ lệ. Mối quan hệ này thể 

hiện qua hệ số ICOR. 

ICOR = ∆l / ∆GDP 

Trong đó: 

∆I: Mức tăng của vốn đầu tƣ 

∆GDP: Mức tăng của GDP 

ICOR phản ánh cứ tăng thêm một đồng vốn đầu tƣ thì sẽ tạo ra bao nhiêu 

đồng GDP. Nếu ICOR không đổi thì GDP tăng khi đầu tƣ tăng. Do đó, đầu tƣ 

là chìa khóa cho sự tăng trƣởng. 

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả không sử dụng 

hệ số ICOR để xác định mối quan hệ giữa đầu tƣ và tăng trƣởng. Ở đây, tác 

giả sẽ so sánh các chỉ tiêu về giá trị, kết quả đầu tƣ, xem xét tốc độ tăng 

trƣởng từng năm, qua đó rút ra mối tƣơng quan giữa đầu tƣ và tăng trƣởng 

theo mỗi giai đoạn. 

- Đầu tƣ tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Mục tiêu cuối cùng của đầu tƣ là tạo ra hiệu quả cao, tăng trƣởng kinh tế 

lớn do đó đầu tƣ phải tập trung vào những ngành có lợi suất đầu tƣ lớn. Một 
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nền kinh tế chỉ dựa vào đầu tƣ tƣ nhân rất dễ dẫn đến mất cân đối về cơ cấu 

do tƣ nhân chỉ tập trung vào các lĩnh vực có suất lợi nhuận cao, khả năng thu 

hồi vốn nhanh, dẫn đến mất cân đối kinh tế về cơ cấu. Do đó, đầu tƣ công với 

đặc điểm không quá chú trọng vào lợi nhuận có khả năng khắc phục những 

mất cân đối này.   

- Đầu tƣ tác động đến cơ cấu lãnh thổ 

Đầu tƣ có thể giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa những 

vùng lãnh thổ, đặc biệt là giải quyết về cơ sở vật chất kỹ thuật, đời sống văn 

hóa xã hội của ngƣời dân. Việc đầu tƣ giải quyết mất cân đối giữa các vùng 

miền thƣờng đƣợc thực hiện bởi vốn đầu tƣ của nhà nƣớc, thông qua những 

định hƣớng chính sách chung...Muốn tăng trƣởng không chỉ phải đầu tƣ vào 

những ngành mũi nhọn mà còn phải đầu tƣ với một cơ cấu lãnh thổ hợp lý. 

* Vai trò của đầu tƣ công nói riêng 

- Khắc phục những thất bại của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo - 

đặc biệt là trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công 

Đầu tƣ công là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội của Chính 

phủ, nó có tác dụng khắc phục những thất bại của thị trƣờng cạnh tranh không 

hoàn hảo (hạn chế độc quyền; vấn đề cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội; 

khắc phục những thất bại về thông tin thị trƣờng; điều tiết thị trƣờng bảo hiểm, 

thị trƣờng vốn, thị trƣờng phụ trợ,...do thị trƣờng cạnh tranh không hoàn hảo; 

điều chỉnh tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp và sự mất cân bằng nền kinh tế...). Trong 

nền kinh tế, khu vực kinh tế tƣ nhân thƣờng không muốn tham gia vào việc 

cung cấp các hàng hóa công do khó thu lợi. Những hàng hóa công này thƣờng 

là các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhƣ: đƣờng xá, 

cầu cống, trƣờng học, bệnh viện…Vai trò của những hàng hóa công này là vô 

cùng quan trọng vì nếu không có hệ thống hạ tầng giao thông thì nền kinh tế 

không vận hành đƣợc, không đáp ứng đƣợc các nhu cầu xã hội về phát triển 
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giáo dục, y tế, văn hóa… Hoạt động đầu tƣ công của nhà nƣớc là nhằm cung 

cấp những hàng hóa công nên vai trò của hoạt động này đối với phát triển kinh 

tế - xã hội là không thể phủ nhận đƣợc. 

- Phân phối lại thu nhập và hàng hóa khuyến dụng 

Đầu tƣ công còn có tác dụng phân phối lại thu nhập và hàng hóa khuyến 

dụng dƣới các hình thức đầu tƣ nhằm trợ giúp cho những ngƣời có thu nhập 

thấp hay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các vùng có mức phát triển thấp, hỗ 

trợ cho việc thực hiện chính sách dân số, chính sách việc làm, phòng chống 

thiên tai… 

Thông qua hoạt động đầu tƣ, Chính phủ, cơ quan nhà nƣớc các cấp sẽ hƣớng 

hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế đi vào quỹ đạo đã hoạch định để hình 

thành cơ cấu kinh tế tối ƣu, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền 

vững. 

Đầu tƣ công cho phát triển kinh tế còn tạo khả năng định hƣớng phát 

triển sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế mới, kích thích phát triển sản xuất 

kinh doanh, điều tiết thị trƣờng, điều tiết các vấn đề xã hội. 

1.1.4. Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công  

a. Khái niệm 

Quản lý nhà nƣớc (QLNN) là một phạm trù gắn liền với sự xuất hiện của 

Nhà nƣớc, QLNN ra đời với tính chất là loại hoạt động quản lý xã hội. QLNN 

hiểu theo nghĩa rộng, đƣợc thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nƣớc. Theo 

nghĩa hẹp, QLNN là hoạt động chấp hành và điều hành đƣợc quy định bởi các 

yếu tố có tính tổ chức; đƣợc thực hiện trên cơ sở thi hành pháp luật; đƣợc bảo 

đảm thực hiện bởi hệ thống các cơ quan hành chính nhà nƣớc. QLNN cũng là 

sản phẩm của việc phân công lao động xã hội nhằm liên kết và phối hợp các 

đối tƣợng bị quản lý. Từ cách tiếp cận trên, có thể hiểu QLNN là sự tác động 

của Nhà nƣớc tới đối tƣợng quản lý nhằm đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội 
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nhất định. Một số nhà khoa học tiếp cận theo góc độ kinh tế tổ chức cho rằng 

“QLNN là tổng thể những tác động có tổ chức bằng quyền lực nhà nước đến 

đối tượng quản lý thông qua các phương pháp và công cụ để thực hiện mục 

tiêu đã định” [7]. 

 “Quản lý nhà nước về đầu tư công là sự tác động có tổ chức và điều 

chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình đầu tư của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện đúng vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của người đại diện sở hữu nhà nước trong thực hiện đầu 

tư các dự án công; ngăn ngừa các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án; kiểm 

tra, kiểm soát, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc sử dụng vốn nhà 

nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; đảm bảo hoạt 

động đầu tư công đạt được tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với chi 

phí thấp nhất”. [17] 

b. Các công cụ của QLNN đối với đầu tư công 

* Công cụ pháp luật  

Pháp luật là công cụ quan trọng để nhà nƣớc quản lý hiệu quả các lĩnh 

vực khác nhau của đời sống xã hội. Pháp luật có đặc điểm là mang tính cƣỡng 

chế, đƣợc sử dụng để phối hợp, quy tụ những hoạt động của các cá nhân riêng 

rẽ trong xã hội nhằm đạt đƣợc những mục đích mong muốn của chủ thể quản 

lý. Trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội nhƣ kinh tế, 

chính trị,văn hóa, xã hội,... đều đƣợc nhà nƣớc quản lý bằng pháp luật. Thông 

qua pháp luật, nhà nƣớc đề ra các chính sách phát triển các lĩnh vực đời sống 

xã hội; xác định cơ cấu, tổ chức và hoạt động, các biện pháp kiểm tra, giám 

sát của nhà nƣớc đối với lĩnh vực đó; đƣa ra các biện pháp hữu hiệu để xử lý 

những hiện tƣợng tiêu cực trong đời sống xã hội. Pháp luật có thể thúc đẩy, 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và có thể kìm hãm sự phát triển của 

lĩnh vực hoạt động xã hội nào đó. 
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 Pháp luật là phƣơng tiện để thể chế hoá đƣờng lối, chủ trƣơng, chính 

sách của nhà nƣớc, làm cho đƣờng lối đó có hiệu lực thi hành và bắt buộc 

chung trên quy mô toàn xã hội. Pháp luật thể hiện ý chí của nhà nƣớc và cũng 

là công cụ để thực hiện các mệnh lệnh quản lý của nhà nƣớc. Pháp luật là do 

nhà nƣớc ban hành ra nên nó có giá trị bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện 

đối với mọi tổ chức và cá nhân có liên quan trong xã hội. Pháp luật có phạm 

vi tác động rộng lớn, trên toàn lãnh thổ; đồng thời đƣợc nhà nƣớc đảm bảo 

thực hiện bằng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thuyết 

phục, động viên, khen thƣởng, tổ chức thực hiện cho đến áp dụng các biện 

pháp cƣỡng chế thực hiện. Pháp luật có tác động mạnh mẽ, đảm bảo sự bình 

đẳng cho các chủ thể, đồng thời đảm bảo cho việc việc thực hiện nghiêm túc 

các chính sách, kế hoạch của nhà nƣớc. 

Pháp luật còn là công cụ để cho nhà nƣớc kiểm tra, kiểm soát hoạt động 

của các tổ chức, các cơ quan và mọi công dân. 

* Công cụ kế hoạch  

“Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc đƣợc sắp xếp theo 

trình tự nhất định để đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra. Lập kế hoạch là chức năng 

đầu tiên trong bốn chức năng của hoạt động quản lý”.  [16]  

Kế hoạch đầu tƣ công là một thành tố gắn bó của kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nƣớc, các bộ ngành và địa phƣơng. Kế hoạch đầu tƣ 

công đƣợc phân loại một cách rõ ràng theo từng tiêu chí cụ thể theo: cấp quản 

lý, nguồn vốn và thời hạn kế hoạch. Nhờ vậy, các kế hoạch đầu tƣ công sẽ 

đảm bảo tính toàn diện, thống nhất và là điều kiện quan trọng để đảm bảo các 

nguồn lực đầu tƣ đƣợc huy động và phân bổ một cách có hiệu quả.  

Kế hoạch xác định danh mục các dự án đƣợc đề xuất theo thứ tự ƣu tiên 

và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Điều này có thể đảm bảo các 

chƣơng trình, dự án khi đƣợc phê duyệt sẽ đƣợc bố trí đủ vốn để hoàn thành 
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theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối, thiếu  

vốn, bị động. Việc phân bổ vốn đầu tƣ công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn đầu tƣ công và thực hiện theo mục tiêu ƣu tiên (các 

ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ) trong từng thời kỳ cụ thể. Các dự án đầu tƣ 

muốn đƣợc đƣa vào danh mục bố trí vốn kế hoạch đầu tƣ công trung hạn phải 

đƣợc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, đảm bảo nguồn vốn, khả năng cân đối vốn 

và tuân thủ đúng các thủ tục đầu tƣ theo quy định. Kế hoạch đầu tƣ công cần 

phải đƣợc xây dựng sát với nhu cầu thực tế, có tính khả thi cao, nhất là về 

việc bố trí và cân đối vốn. Vì vậy, các bộ, ngành địa phƣơng khi xây dựng kế 

hoạch đầu tƣ công cần phải tuân thủ đúng nguyên tắc theo quy định của nhà 

nƣớc và pháp luật, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhu cầu và nguồn lực đầu 

tƣ công.. 

* Công cụ chính sách 

Chính sách là một hệ thống nguyên tắc có chủ ý hƣớng dẫn các quyết 

định và đạt đƣợc các kết quả hợp lý. Chính sách là thuật ngữ dùng để chỉ một 

chuỗi các quyết định hoạt động của nhà nước nhằm giải quyết một vấn đề 

chung đang đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội theo mục tiêu xác định. 

[17] 

Chính sách là một trong những công cụ quan trọng mà Nhà nƣớc sử 

dụng để thực hiện chức năng quản lý của mình. Mỗi chính sách cụ thể là một 

tập hợp các nguyên tắc, giải pháp nhất định để thực hiện các mục tiêu trong 

quá trình quản lý.  

Trong hệ thống các công cụ quản lý đầu tƣ công, chính sách là công cụ 

năng động nhất, có độ nhạy cảm cao. Chính sách đầu tƣ công có thể mang lại 

những tác động mạnh mẽ đến khả năng đầu tƣ, lựa chọn đầu tƣ, hiệu quả đầu 

tƣ. Chính sách đầu tƣ công hợp lý, đồng bộ có thể thúc đẩy đầu tƣ, tạo điều 



22 
 
 

kiện thực hiện và kiểm soát tốt các dự án, nâng cao tính hiệu quả của đầu tƣ 

công, phòng chống những tiêu cực, thất thoát vốn trong đầu tƣ công.  

c. Các nguyên tắc của QLNN đối với đầu tư công 

Trong hoạt động đầu tƣ công, QLNN về đầu tƣ công cần tuân thủ chặt 

chẽ các nguyên tắc sau: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về QLNN đối với đầu tƣ công. 

- Phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch, quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, của địa phƣơng. 

- Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý đầu tƣ công. 

- Quản lý đầu tƣ công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo 

đảm tính tập trung, đồng bộ, chất lƣợng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân 

đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí. 

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tƣ công. Toàn bộ 

quá trình hoạt động đầu tƣ công phải đƣợc thực hiện công khai, minh bạch, 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên kết với nhà nƣớc tham gia vào các 

dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ công bằng phƣơng 

thức thích hợp. 

d. Vai trò của quản lý nhà nước đối với đầu tư công 

QLNN đối với đầu tƣ công đầu tƣ công có các vai trò sau: 

- Quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công trƣớc hết nhằm đảm bảo đầu tƣ 

của Nhà nƣớc đƣợc sử dụng đúng mục đích, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển; 

tạo điều kiện để phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và xã hội, lợi ích quốc 

gia và lợi ích của các vùng, địa phƣơng. 

- Quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công có vai trò quyết định đến hiệu 

quả của đầu tƣ công, tăng trƣởng và phát triển kinh tế, bảo đảm cân bằng vĩ 

mô, khắc phục những hạn chế của cơ chế thị trƣờng tự do. 
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- Quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công tạo điều kiện cạnh tranh lành 

mạnh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tƣ công, khắc phục tình trạng 

độc quyền, trì trệ trong đầu tƣ công. 

- Quản lý nhà nƣớc chặt chẽ đối với đầu tƣ công là cơ sở để ngăn ngừa 

tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện đầu tƣ công và nâng cao hiệu 

quả của đầu tƣ. 

Tại nƣớc Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp 

tỉnh, cụ thể là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đƣợc quy định 

cụ thể tại Luật Đầu tƣ công ban hành vào tháng 09 năm 2016. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG 

QLNN về đầu tƣ công là một hoạt động quản lý của nhà nƣớc bao gồm 

nhiều nội dung khác nhau nhƣng có quan hệ mật thiết với nhau. Theo quy 

định tại Luật đầu tƣ công của Việt Nam năm 2014 thì nội dung quản lý nhà 

nƣớc về đầu tƣ công đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: Ban hành và tổ chức thực 

hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tƣ công; Xây dựng và tổ chức thực 

hiện chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch, quy hoạch, giải pháp, chính sách đầu 

tƣ công; Theo dõi, cung cấp thông tin về quản lý và sử dụng vốn đầu tƣ công; 

Đánh giá hiệu quả đầu tƣ công; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về đầu tƣ công, việc tuân thủ quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công; 

Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động đầu tƣ công; Khen thƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thành tích trong hoạt động đầu tƣ công; Hợp tác quốc tế về đầu tƣ công. [7] 

 Đối với các dự án đầu tƣ công cấp tỉnh, hoạt động quản lý nhà nƣớc cấp 

tỉnh đối với đầu tƣ công có thể khái quát các nội dung chính sau: 

1.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công là nội dung cơ bản của quản 

lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công. Nhà nƣớc thông qua việc xây dựng quy 
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hoạch và kế hoạch đầu tƣ công mà xác định hệ thống các mục tiêu dài hạn, cơ 

bản nhất và các biện pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đó trong một 

thời kỳ xác định. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển KT - XH 

của địa phƣơng, các cơ quan QLNN tiến hành xây dựng quy hoạch và kế 

hoạch đầu tƣ công theo ngành, địa phƣơng và vùng lãnh thổ, xác định nhu cầu 

về vốn, nguồn vốn, các giải pháp huy động vốn,… từ đó xác định danh mục 

các dự án ƣu tiên. 

* Các căn cứ xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công: 

- Quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công phải đƣợc xây dựng phù hợp với mục 

tiêu, định hƣớng phát triển trong chiến lƣợc, kế hoạch phát triển KT - XH và 

quy hoạch của tỉnh đã đƣợc phê duyệt.  

- Kế hoạch đầu tƣ công phải đƣợc xây dựng theo đúng quy định của 

pháp luật và các quy định của nhà nƣớc về đầu tƣ công. 

- Xây dựng kế hoạch đầu tƣ công cần chú trọng tới việc đẩy nhanh tiến 

độ chƣơng trình, dự án quan trọng quốc gia, chƣơng trình, dự án trọng điểm 

có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT - XH của địa phƣơng. 

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nƣớc trong kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn và hàng năm. 

- Phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tƣ từ 

nguồn ngân sách nhà nƣớc trong kỳ kế hoạch theo quy định của Chính phủ. 

* Nguyên tắc của việc lập kế hoạch đầu tƣ công đối với cấp tỉnh: 

- Kế hoạch đầu tƣ công phải dựa trên cơ sở quy hoạch, định hƣớng phát 

triển KT - XH của tỉnh trong đó, phải coi đầu tƣ công là một nội dung quan 

trọng của việc thực hiện quy hoạch phát triển chung của tỉnh. 

- Kế hoạch đầu tƣ công phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, kịp thời và 

linh hoạt. 

- Kế hoạch đầu tƣ công phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích hiện 
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tại với lợi ích lâu dài, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, lấy hiệu quả KT - 

XH làm tiêu chuẩn để xem xét đánh giá, lựa chọn.  

- Kế hoạch đầu tƣ công phải đƣợc xây dựng theo nguyên tắc từ dƣới lên 

nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo khả năng thực thi cao. 

Về tiêu chí đánh giá:  

Về việc lập kế hoạch, tiêu chí đánh giá thƣờng dựa vào: 1) Kế hoạch 

đƣợc xây dựng dựa trên các căn cứ đảm bảo 2) đảm bảo vốn chi đầu tƣ phát 

triển từ ngân sách nhà nƣớc lớn hơn các khoản chi thƣờng xuyên và các 

khoản chi trả nợ; 3) kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển phải đảm bảo mức độ, trật 

tự, cơ cấu nguồn vốn trong nƣớc hợp lý, 4) Quá trình lập kế hoạch tuân thủ 

theo đúng quy định của nhà nƣớc. 

1.2.2 Lựa chọn dự án đầu tƣ công 

Nhu cầu đầu tƣ công thƣờng rất lớn, bao quát nhiều lĩnh vực do đó chức 

năng QLNN đối với đầu tƣ công là phải lựa chọn dự án đầu tƣ công. Ở phạm 

vi cấp địa phƣơng, nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn 

bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng năm từ 

nguồn ngân sách nhà nƣớc phải tuân thủ theo quy định của Luật đầu tƣ công 

hiện hành.  

Đối với đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương: Nguyên tắc lựa chọn 

danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách trung ƣơng theo quy định 

của Luật đầu tƣ công của Nƣớc CHDCND Lào là: 

- Việc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự 

án trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng năm nguồn vốn ngân sách 

trung ƣơng thực hiện theo đúng quy định về nguyên tắc, điều kiện đƣợc quy 

định trong Luật Đầu tƣ công.  

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nƣớc trong kế hoạch 
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đầu tƣ trung hạn và dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tƣ khác 

đối với các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tƣ. 

- Thuộc chƣơng trình, nhiệm vụ ngân sách trung ƣơng đầu tƣ đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ƣơng không do cấp mình quản 

lý phải đƣợc cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn. 

- Mức vốn bố trí cho từng chƣơng trình, dự án không vƣợt quá tổng mức 

vốn của chƣơng trình, dự án đã đƣợc phê duyệt và các nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức theo các quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ kế hoạch đầu tƣ 

trung hạn và hằng năm. 

Đối với đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương (tỉnh): Nguyên tắc 

lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án là:  

- Việc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự 

án trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng năm nguồn cân đối ngân 

sách địa phƣơng về nguyên tắc và điều kiện thực hiện phải tuân theo quy định 

của Luật đầu tƣ công hiện hành. 

- Thuộc nhiệm vụ ngân sách địa phƣơng đầu tƣ. 

- Phải phù hợp với khả năng cân đối thu, chi ngân sách địa phƣơng; khả 

năng huy động các nguồn vốn đầu tƣ khác đối với các dự án sử dụng nhiều 

nguồn vốn đầu tƣ. 

- Bố trí vốn theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách 

nhà nƣớc trung hạn và hằng năm theo quy định của Chính phủ. 

Tiêu chí đánh giá: 

Để đánh giá QLNN về đầu tƣ công ở nội dung này thƣờng sử dụng các 

tiêu chí: 1) Quá trình lựa chọn dự án đầu tƣ công đảm bảo tuân theo quy định 

của pháp luật. 2) Các cấp quản lý thực hiện đúng thẩm quyền trong lựa chọn 
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các dự án đầu tƣ công. 3) Mức độ phù hợp của sự lựa chọn đối với thực tiễn.  

1.2.3. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tƣ công 

Tại nƣớc Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, việc xây dựng kế hoạch, 

thẩm định, phê duyệt đầu tƣ công đối với cấp tỉnh đƣợc quy định cụ thể tại 

Luật Đầu tƣ công ban hành vào tháng 09 năm 2016 (mới sửa đổi, bổ sung) và 

Luật Xây dựng. 

Quy trình lập kế hoạch, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đầu tƣ công 

đƣợc quy định cụ thể đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhƣ sau: 

- Trƣớc ngày 15 tháng 6 năm thứ tƣ của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

giai đoạn trƣớc hƣớng dẫn cho các cơ quan, đơn vị ở địa phƣơng lập kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau; 

- Giao cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tƣ công tổ chức lập, thẩm định 

kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau trong phạm vi nhiệm vụ đƣợc 

giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý báo cáo cơ quan cấp trên xem xét 

trƣớc ngày 15 tháng 9 năm thứ tƣ của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai 

đoạn trƣớc và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trƣớc ngày 15 tháng 10 năm thứ tƣ 

của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc; 

- Tổ chức thẩm định hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn của sở, ban, ngành thuộc tỉnh trƣớc ngày 15 

tháng 11 năm thứ tƣ của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc; 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập kế hoạch đầu tƣ công trung hạn cấp 

tỉnh giai đoạn sau, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trƣớc ngày 30 

tháng 11 năm thứ tƣ của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc; 

- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn giai đoạn sau, bao gồm chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn đầu tƣ 

công và mức vốn bố trí cho từng dự án; 

- Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính trƣớc ngày 31 tháng 12 năm thứ tƣ của kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung này đƣợc đánh giá theo tiêu chí:1) Việc thực hiện đúng quy 

trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ công theo quy định của Luật. 2) Mức 

độ đảm bảo yêu cầu về thời gian thực hiện theo quy định. 

1.2.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công 

Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công là quá trình sử dụng tổng hợp 

các biện pháp kinh tế, tài chính và hành chính nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu 

đầu tƣ công trong kế hoạch. Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công không 

chỉ tuân thủ các chỉ tiêu dự kiến ban đầu, mà còn phải thích ứng với những 

biến đổi khách quan khi thực hiện và đảm bảo tính hiệu quả của đầu tƣ công. 

Đây là giai đoạn trọng tâm của quy trình quản lý đầu tƣ công nhằm tổ 

chức thực hiện kế hoạch, giải pháp, chính sách đầu tƣ công. Theo dõi về quản 

lý và sử dụng đầu tƣ công. UBND cấp tỉnh có các nhiệm vụ cụ thể trong tổ 

chức chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công là: 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công theo đúng tiến độ và kế hoạch 

đã đƣợc phê duyệt, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch 

vốn đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định 

- Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

thuộc dự án đã đƣợc bố trí vốn và theo tiến độ, kế hoạch vốn đƣợc giao; tổ 

chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đối với gói thầu đã 

hoàn thành và bàn giao đƣa vào sử dụng; 

- Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ và kế hoạch vốn đƣợc phân 

bổ của từng dự án theo đúng quy định đối với các dự án đã phê duyệt nhƣng 

chƣa đƣợc bố trí vốn hoặc bố trí vốn không đủ; 

- Cân đối các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; 
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- Bảo đảm phạm vi, quy mô đầu tƣ của từng dự án thực hiện theo đúng 

mục tiêu, lĩnh vực, chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt và theo kế hoạch vốn đã 

đƣợc bố trí; 

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tƣ công. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung này đƣợc đánh giá dựa vào: 1) khả năng lập và thực hiện kế 

hoạch đầu tƣ công cho từng giai đoạn trong thực hiện; 2) tính hợp lý trong 

phân công, phân nhiệm trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của các cơ 

quan, các bộ phận trong bộ máy quản lý, 3) khả năng điều chỉnh kế hoạch 

toàn phần hoặc từng phần trong quá trình thực hiện đầu tƣ khi cần thiết.  

1.2.5 Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

đầu tƣ công 

Hoạt động kiểm tra, giám sát để góp phần thực thiện nghiêm túc cơ chế, 

chính sách quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ công. Thanh tra, kiểm tra quá 

trình thực hiện đầu tƣ công là một lĩnh vực khó khăn và phức tạp; phải kiểm 

tra, kiểm soát tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tƣ một dự án; quá trình 

hình thành, huy động, phân bổ, kiểm soát thanh toán và quyết toán nguồn vốn 

đầu tƣ phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tƣợng gây thất thoát lãng phí trong 

tất cả các khâu của quá trình đầu tƣ nhƣ: Loại bỏ những khối lƣợng phát sinh 

chƣa đƣợc duyệt, sai chế độ quy định, sai đơn giá định mức…, có biện pháp 

ngăn chặn kịp thời những thất thoát, lãng phí có thể xảy ra. 

Nội dung kiểm tra, giám sát kế hoạch đầu tư công bao gồm: 

- Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tƣ công; 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tƣ công; 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các chƣơng trình, dự án 

đầu tƣ công đƣợc bố trí trong kế hoạch; 

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ công; 
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- Tình hình nợ đọng vốn, lãng phí, thất thoát trong đầu tƣ công 

Đánh giá kế hoạch đầu tư công: Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn đƣợc 

đánh giá giữa kỳ và khi kết thúc kế hoạch. Kế hoạch đầu tƣ công hằng năm 

đƣợc thực hiện đánh giá định kỳ hằng quý và hằng năm. 

Nội dung đánh giá kế hoạch đầu tƣ công gồm: 

- Đánh giá mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

- Đánh giá tính khả thi của kế hoạch đầu tƣ công; 

- Đánh giá tình hình quản lý đầu tƣ công; 

- Các tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực 

hiện kế hoạch đầu tƣ công và các giải pháp xử lý. 

Xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công: 

- Thông qua kiểm tra, giám sát đầu tƣ công, kịp thời phát hiện những 

sai phạm trong quá trình thực hiện. 

- Có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật 

đối với những vi phạm. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tƣ công đƣợc thực hiện theo 

quy định và thẩm quyền của các cơ quan chức năng, phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan theo các nội dung cơ bản: 

- Việc thực hiện công khai trong đầu tƣ công. 

- Công tác bồi thƣờng đền bù, giải phóng mặt bằng và phƣơng án tái 

định canh, định cƣ bảo đảm quyền và lợi của ngƣời dân. 

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tƣ, xây dựng, đất 

đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng; 

- Các chƣơng trình, dự án có sử dụng một phần vốn đóng góp của nhân 

dân. 

- Tiến độ triển khai và thực hiện các chƣơng trình, dự án. 
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- Thành lập Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng cho từng chƣơng trình, 

dự án; 

- Thông báo cho chủ đầu tƣ và Ban quản lý đầu tƣ xây dựng dự án về kế 

hoạch giám sát và thành phần Ban giám sát của cộng đồng theo quy định 

trƣớc khi thực hiện. 

Các hoạt động đầu tƣ công phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ 

quan nhà nƣớc theo từng lĩnh vực quản lý. Có thể thanh tra, kiểm tra từng 

khâu hoặc tất cả các khâu của quá trình đầu tƣ. Công tác thanh tra, kiểm tra 

các hoạt động đầu tƣ căn cứ vào các quy định của pháp luật về thanh tra và 

kiểm tra. 

Tiêu chí đánh giá:  

Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm là một khâu rất quan trọng, không 

những giúp cho nhà quản lý nắm đƣợc tình hình thực hiện kế hoạch mà còn 

có thể thấy đƣợc những bất cập, những thiếu sót cần bổ sung trong quá trình 

thực hiện kế hoạch đã đƣợc đề ra.  

Tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa vào: 1) khả năng xác định những thất 

thoát, lãng phí, tham nhũng có thể có trong đầu tƣ công, 2) tần suất kiểm tra 

giám sát, 3) khả năng xử lý sai phạm.  

Tại nƣớc Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp 

tỉnh, cụ thể là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đƣợc quy định cụ thể 

tại Luật Đầu tƣ công ban hành vào tháng 12 năm 2015, cụ thể: 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp 

a) Xem xét, có ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ dự án nhóm A do địa phƣơng 

quản lý; 

b) Quyết định tiêu chí dự án trọng điểm của địa phƣơng phù hợp với mục 

tiêu, định hƣớng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa 

phƣơng. 
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- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Thực hiện quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật. 

b) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ bằng vốn cân đối ngân sách địa phƣơng, vốn trái phiếu chính quyền địa 

phƣơng, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tƣ nhƣng chƣa đƣa vào cân đối ngân 

sách địa phƣơng, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phƣơng để đầu 

tƣ; 

c) Xem xét, có ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ theo quy định tại 

khoản 3 Điều 17 của Luật này; 

d) Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án nhóm B và dự án trọng điểm 

nhóm C thuộc cấp mình quản lý theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 17 của 

Luật này; 

e) Xem xét, có ý kiến về kế hoạch đầu tƣ trung hạn và hằng năm vốn 

ngân sách trung ƣơng, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn 

ODA và vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài theo danh mục và mức 

vốn bố trí cho từng dự án; 

f) Quyết định kế hoạch đầu tƣ trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân 

sách địa phƣơng, vốn trái phiếu chính quyền địa phƣơng, vốn tín dụng đầu tƣ 

phát triển của Nhà nƣớc và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tƣ nhƣng chƣa đƣa 

vào cân đối ngân sách địa phƣơng và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa 

phƣơng để đầu tƣ; 

g) Quyết định định đầu tƣ chƣơng trình, dự án theo quy định của Luật 

đầu tƣ công. 

h) Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tƣ 

công thuộc nguồn vốn đầu tƣ công do cấp mình quản lý; 
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i) Phối hợp với bộ, cơ quan trung ƣơng tổ chức triển khai thực hiện, theo 

dõi, kiểm tra, đánh giá chƣơng trình, dự án trên địa bàn tỉnh.” [3] 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

VỀ ĐẦU TƢ CÔNG 

1.3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phƣơng  

a. Điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên là một trong những nhân tố ảnh hƣởng rất lớn đến 

quản lý đầu tƣ công. Ở các địa phƣơng có địa hình khó khăn hiểm trở, khí hậu 

khắc nghiệt để đầu tƣ một công trình thì các chi phí tăng lên, thời tiết thất 

thƣờng ảnh hƣởng rất lớn đến tiến độ thi công… Mặt khác, chính điều kiện 

khắc nghiệt có thể dẫn đến chất lƣợng các công trình đầu tƣ công bị xuống 

cấp nhanh, do đó thƣờng xuyên phải gia tăng chi phí để duy tu, bảo dƣỡng… 

b. Điều kiện xã hội 

Mỗi một địa phƣơng, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội 

khác nhau mà có nhu cầu và nguồn lực vốn đầu tƣ khác nhau.Chính phủ ƣu 

tiên bố trí vốn đầu tƣ cho các vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…Vì vậy, có thể nói các yếu tố về kinh tế – 

xã hội có ảnh hƣởng không nhỏ đến quản lý đầu tƣ công trên địa bàn địa 

phƣơng. Mặt khác, những địa phƣơng có số lƣợng lớn các công ty, doanh 

nghiệp thì địa phƣơng đó có cơ hội chọn lựa đƣợc các nhà thầu tốt, với chi phí 

rẻ để thực hiện dự án… 

1.3.2. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực quản lý nhà nƣớc về đầu 

tƣ công  

Tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý 

nhà nƣớc về đầu tƣ công ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng của công tác này. 

Một cơ cấu bộ máy quản lý gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có năng 
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lực và đạo đức nghề nghiệp sẽ là tiền đề cho công tác quản lý đầu tƣ công 

hiệu quả. 

Tổ chức bộ máy quản lý đầu tƣ công tại Lào đƣợc trình bày nhƣ trong sơ 

đồ 1 

 

Hình 1.1 Tổ chức bộ máy quản lý đầu tư công tại Lào 

1.3.3. Cơ chế chính sách quản lý đầu tƣ công của nhà nƣớc 

Hoạt động quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công nằm trong khung pháp luật 

của hoạt động đầu tƣ nói chung và đầu tƣ công nói riêng ở Lào đƣợc quy định 

qua các văn bản chính nhƣ: Luật đầu tƣ, Luật ngân sách nhà nƣớc, Nghị định 

về Quản lý đầu tƣ và xây dựng, Thông tƣ về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tƣ, 

quyết định và nghị định về phân cấp trong chi tiêu và quản lý đầu tƣ, Nghị 

định quy định việc quản lý nguồn vốn tín dụng đầu tƣ của Nhà nƣớc... Tại cấp 

tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tƣ công gồm các công văn, quy 

định, quy định hƣớng dẫn thực hiện quản lý xây dựng, đầu tƣ, chi và thanh 

Quốc hội 

Bộ KHĐT 
Chính 
phủ 

Bộ Tài chính 

 
tỉnh 

UBND tỉnh Sở Tài chính 
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tỉnh 

Đoàn thể, tổ 

chức chính trị 

xã hội tỉnh 

Cơ quan hành 
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Các huyện, 
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thuộc tỉnh 

Sở KHĐT 
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quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc cho đầu tƣ công. Cơ chế chính sách 

nhà nƣớc là căn cứ để thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công, 

vừa định hƣớng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tƣ công diễn 

ra. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận của quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ 

công nhƣ: Khái niệm đầu tƣ công, vai trò, đặc điểm của đầu tƣ công, khái 

niệm quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công, công cụ và nguyên tắc của quản lý nhà 

nƣớc về đầu tƣ công. Nội dung quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công bao gồm: 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công; Lựa chọn dự án đầu tƣ công; 

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tƣ công; Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu 

tƣ công; Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tƣ 

công. Chƣơng này cũng đã phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến QLNN về 

đầu tƣ công. Kết quả nghiên cứu chƣơng này là cơ sở lý thuyết cho thực hiện 

các nội dung của chƣơng 2 và 3. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG 

TẠI TỈNH SÊ KONG, NƢỚC CHDCND LÀO 

2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ KHÁI QUÁT 

CHUNG VỀ ĐẦU TƢ CÔNG CỦA TỈNH SÊ KONG  

2.1.1 Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Sê Kong 

a. Đặc điểm tự nhiên 

- Vị trí địa lý 

Sê Kong là tỉnh nằm ở miền phía Đông Nam của CHDCND Lào, có diện 

tích 7.750 km
2
, chiếm 3,27% của tổng diện tích cả nƣớc, phía Bắc giáp với 

tỉnh Sa La Văn, phía Nam giáp với tỉnh Ắt Ta Pƣ , Phía Tây giáp với tỉnh 

Chăm Pa Săk và phía Đông giáp với 3 tỉnh của nƣớc Cộng  hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam: tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum có 

ranh giới với nhau chiều dài là 280 km.  

- Khí hậu và địa hình 

Sê Kong thuộc miền Đông Nam của Lào nên khí hậu thuộc vùng nhiệt 

đới gió mùa. Tính có Sông Sekong chảy qua giữa tỉnh, chảy theo hƣớng Nam 

rồi đổ sang Campuchia và là một trong số ít sông của Lào có để đi lại bằng 

thuyền. Tàu thuyền qui mô vừa có thể di chuyển dọc theo các tuyến sông nằm 

bên rìa cao nguyên Bolaven. 

- Tài nguyên thiên nhiên 

Nhờ địa hình có sông ngoài, cao nguyên nên tài nguyên thiên nhiên tại 

tỉnh rất đa dạng.“Có nhiều thác nƣớc trên dòng chảy của sông; một số thác 

nổi tiếng là Tad Hia, Tad Faek và Tad Se Noi (hay Tad Hua Khon). Thác 

nƣớc nổi tiếng nhất là Nam Tok Katamtok nằm trên sông Huay Katam, ở sâu 

trong rừng thuộc cao nguyên Bolaven.”Thung lũng sông Sekong có vùng 

đồng bằng phì nhiêu với các cánh đồng lúa và vƣờn cây ăn trái. Rừng nhiệt 
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đới phong phú với rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Với đặc điểm tự 

nhiên này, tỉnh Sê Kong có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. 

- Dân số: toàn tỉnh hiện có 179.8560 ngƣời (năm 2018), mật độ của 

dân số trung bình 14,37 ngƣời/km
2
, đơn vị hành chính đƣợc chia thành 4 

huyện. 

b. Đặc điểm kinh tế  

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2018 tăng 

trƣởng bình quân khoảng 7%. Trong đó, năm 2014 là 1,983 tỷ kíp, năm 2015 

tăng lên 2,087 tỷ kíp với tốc độ tăng trƣởng 6.9%, năm 2016, tốc độ tăng 

trƣởng là 6,9% với giá trị 2,232 tỷ kíp. Giai đoạn 2014 – 2016 là giai đoạn 

khó khăn khủng hoảng của nền kinh tế Lào do đó tỉnh Sê Kong cũng bị ảnh 

hƣởng. Năm 2017, 2018 nền kinh tế có sự khởi sắc, tốc độ tăng trƣởng tại tỉnh 

tăng lần lƣợt là 7,3%, 7,4%. Giá trị GRDP của tỉnh Sê Kong năm 2017 là 

2,395 tỷ kíp, năm 2018 là 2,573 tỷ kíp. 

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế tỉnh Sê Kong giai đoạn 2014- 2018 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

GDP (Tỷ kíp) 1983 2087 2232 2395 2573 

Tốc độ tăng trƣởng (%) 6.5% 6.9% 6.9% 7.3% 7.4% 

GDP bình quân/ng 

(USD/ngƣời) 
  1424  1537 1604 1721 1774 

(Nguồn: Niên giám thống kê - Cục thống kê tỉnh Se Kong) 

Ta có thể quan sát sự biến động của mức tăng trƣởng kinh tế tại tỉnh Sê 

Kong ở Hình 2.1 cho thấy tốc độ tăng trƣởng kinh tế tăng dần qua từng năm 

với mức tăng trƣởng tƣơng đối cao và ổn định. 
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Hình 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sê Kong từ 2014 - 2018 

Cùng với tăng trƣởng kinh tế, GDP bình quân đầu ngƣời của tỉnh có sự 

tăng dần đều qua các năm nhƣng vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả 

nƣớc.  

 

 

Hình 2.2 GDP bình quân đầu người từ năm 2014  - 2018 

Nguồn: Niên giám thống kê nước CHDCND Lào và tỉnh Sê Kong 
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- Cơ cấu kinh tế 

 

Hình 2.3 Cơ cấu kinh tế tại tỉnh Sê Kong năm 2018 

 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Sê Kong năm 2018) 

Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng của lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp trong 

GDP chiếm tỉ lệ lớn nhất với 54,1%, công nghiệp chiếm 31,4%, dịch vụ là 

14,5%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh về cơ bản là lạc hậu, trong đó dịch vụ chiếm tỷ 

lệ rất thấp và đang có xu hƣớng chuyển dịch từ nông – lâm nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ.  

c. Đặc điểm văn hóa - xã hội 

Dân số hiện tại của tỉnh là 179.200 ngƣời, dân số nữ 76.000 ngƣời chiếm 

42,4 % dân số. Sê Kong đa dạng về chủng tộc, chỉ có khoảng 3% dân số là 

ngƣời Lào, 97% là cƣ dân thuộc 14 nhóm dân tộc thiểu số khác nhau tại tỉnh. 

Cụ thể ngƣời Alak: 21%; ngƣời Katu: 20%; ngƣời Tarieng: 19% và ngƣời 

Nge/Krieng: 11%. Những dân tộc này đƣợc xếp vào nhóm “Lao Theung” (là 

nhóm các dân tộc sống tại các vùng trung du Lào). Tuy nhiên, theo phân loại 

ngôn ngữ, dựa trên các nhóm ngôn ngữ, thì họ nằm trong nhóm 

Austroasiaticic. Trong nhóm ngôn ngữ đa dân tộc này, nhóm dân tộc tại Sê 

Nông lâm, 

ngƣ nghiệp 

54,1% Công 

nghiệp 

31,4% 

Dịch vụ 

14,5% 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarieng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lao_Theung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1c_nh%C3%B3m_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF&action=edit&redlink=1
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Kong nằm trong hai nhánh ngôn ngữ: Katuic (gồm Katu và Nge/Krieng) và 

Bahnaric (Alak và Tarieng).  

Bảng 2.2. Dân số phân theo huyện giai đoạn năm 2014-2018. 

                                                                                  Đơn vị tính: người 

TT Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Huyện LaMam  44458 45982 46012 46888 48020 

2 Huyện ThaTeng  48019 48860 49511 50039 50801 

3 Huyện Đăc Chƣng  43112 43920 44825 45142 46816 

4 Huyện KaLum 31735 32144 33912 34144 34219 

5 Tổng số 167324 170906 174260 176213 179856 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Sê Kong) 

Tỉnh Sê Kong nói chung và Lào nói riêng có cơ cấu dân số trẻ, đại đa số 

ngƣời dân ở tuổi lao động. Tuy nhiên, số lƣợng lao động đã qua đào tạo 

chiếm tỉ lệ thấp.  

Bảng 2.3. Tình hình dân số, lao động Sê Kong giai đoạn 2014 – 2018 

TT Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

Năm 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Dân số  Ngƣời 167324 170906 174260 176213 179856 

2 
Tỷ lệ tăng tự 

nhiên  

% 
2,00% 2,1% 2,0% 1,1% 2,1% 

3 Lao động  Ngƣời 82063 89657 95978 115584 121741 

4 
Số lao động 

đƣợc đào tạo  

Ngƣời 
38030 40112 42460 45006 46395 

(Nguồn: Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Sê Kong năm 2018) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Katuic&action=edit&redlink=1
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2.1.2. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực quản lý nhà nƣớc về đầu 

tƣ công tại tỉnh Sê Kong 

Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại Tỉnh Sê Kong đƣợc thực hiện bởi 

bộ máy quản lý với nhiều cấp, đƣợc nhà nƣớc quy định chức năng, nhiệm vụ 

và mối quan hệ giữa các khâu, các cấp.  

Hiện nay, cũng nhƣ các tỉnh khác ở CHDCND Lào, ở Sê Kong không có 

tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc riêng đối với đầu tƣ công mà các bộ phận 

này nằm trong các cơ quản lý nhà nƣớc về kinh tế.  

 

 

Hình 2.4: Tổ chức bộ máy QLNN về đầu tư công tỉnh Sê Kong. 

Nguồn nhân lực làm nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm các nội dung 

liên quan đến đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong là 144 ngƣời thuộc các cơ quan là 

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tƣ, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nƣớc. 

Trong đó, có 16 ngƣời có trình độ sau đại học, 54 ngƣời có trình độ đại học và 
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2 ngƣời trình độ cao đẳng. Nhìn chung, nguồn nhân lực phụ trách công tác 

đầu tƣ công tại Tỉnh Sê Kong có đủ khả năng đảm trách công việc. 

Bảng 2.4 Nguồn nhân lực quản lý đầu tư công tại tỉnh Sê Kong (2018) 

ĐTV: Người  

Trình độ 
Sở Xây 

dựng 

Sở Kế 

hoạch & 

Đầu tư 

Sở Tài 

Chính 

Kho Bạc 

nhà nước 

Tổng 

cộng 

Sau đại học 3 4 5 4 16 

Đại học 21 12 10 11 54 

Cao đẳng 1 0 1 0 2 

Trung cấp/sơ cấp 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 25 16 16 15 144 

(Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Sê Kong năm 2018) 

2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH SÊ KONG 

GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 

2.2.1 Số lƣợng dự án đầu tƣ công  

Nhằm đáp ứng tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phƣơng các dự 

án đầu tƣ công đƣợc phê duyệt, lựa chọn triển khai ngày càng tăng lên. Số 

lƣợng dự án đƣợc phê duyệt năm 2014 là 60 dự án lớn nhỏ, năm 2015 là 78 

dự án, năm 2016 tăng lên 95 dự án, năm 2017 là 99 dự án đƣợc phê duyệt, 

năm 2018 là 104 dự án.  

Số lƣợng dự án hoàn thành trong năm trong giai đoạn từ 2014 – 2018 đã 

tăng đều đặn. Năm 2014 số lƣợng dự án hoàn thành trong năm là 24 dự án, 

đến năm 2018 số dự án hoàn thành là 48 dự án.  
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Hình 2.5 Số lượng dự án đầu tư công đã được phê duyệt và hoàn thành từ 

năm 2014 – 2018 

Quan sát hình 2.5 cho thấy số lƣợng dự án đã hoàn thành trong các năm 

đểu thấp, cao nhất là năm 2018: 46%, thấp nhất là năm 2016: 33,6% số lƣợng 

dự án đã phê duyệt. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy các dự án đã hoàn thành 

thƣờng là những dự án sửa, chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng với quy mô nhỏ. Có 

đại đa số các dự án mà quá trình thực hiện thi công kéo dài trong nhiều năm 

do đó, khó đánh giá đƣợc mức độ hiệu quả về đầu tƣ công thông qua 2 chỉ số 

này. 

2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ công 

Nguồn vốn cho các dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê Kong là từ 2 

nguồn là ngân sách trung ƣơng và ngân sách tập trung của địa phƣơng. Qua số 

liệu thống kê cho thấy nguồn vốn từ trung ƣơng chủ yếu đến từ nguồn vốn 

ODA và nguồn ngân sách chi cho các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia. Nguồn vốn ODA biến động không đều qua các năm và có xu 

hƣớng giảm dần. Nguồn từ ngân sách địa phƣơng tăng dần qua các năm. Năm 

2014 là 3875 tỷ kíp thì đến năm 2018 đã tăng lên 5500 tỷ kíp. Trong nguồn 
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95 99 
104 

24 
30 32 35 

48 
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Số lƣợng dự án đầu tƣ công đã phê duyệt 

Số lƣợng dự án đầu tƣ công đã hoàn thành 
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vốn ngân sách địa phƣơng thì nguồn vốn cho các dự án do tỉnh làm chủ đầu tƣ 

chiếm chủ yếu.  

Bảng 2.5 Nguồn vốn cho các dự án đầu tư công từ năm 2014 - 2018 

ĐVT: Tỷ Kíp 

TT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 

I Vốn ngân sách Trung ương 944 892 1,010 879 877 

1 Các dự án sử dụng vốn (ODA) 910 856 978 845 843 

2 
Dự án sử dụng vốn chƣơng trình 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
34 36 32 34 34 

II Vốn ngân sách địa phương 3875 4174 4387 5342 5500 

1 Vốn ngân sách cấp tỉnh 3090 3187 3352 4111 4170 

2 Vốn hỗ trợ cấp huyện 785 987 1035 1231 1330 

Tổng 4819 5066 5397 6221 6377 

(Nguồn: Báo đầu tình hình thực hiện đầu tư công tỉnh Sê Kong của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư từ 2014 - 2018)  

 

Hình 2.6 Nguồn vốn đầu tư công tỉnh Sê Kong từ 2014- 2018 
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Hình 2.7:  Cơ cấu vốn cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong 

năm 2018 

(Nguồn: Báo đầu tình hình thực hiện đầu tư công tỉnh Sê Kong của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư từ 2014 - 2018)  

Nguồn vốn cho các dự án đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong trong giai đoạn 

2014- 2018 chủ yếu là từ ngân sách địa phƣơng. Điều này cho thấy sự phát 

triển của kinh tế - xã hội tại tỉnh đã có nhiều chuyển biến tốt, nguồn thu ngân 

sách đƣợc cải thiện qua các năm, giúp cho tỉnh giảm sự phụ thuộc vào trung 

ƣơng trong đầu tƣ công.  

2.2.3 Lĩnh vực đầu tƣ công  

Lĩnh vực đầu tƣ công trong giai đoạn 2014 – 2018 tập trung vào các lĩnh 

vực: Giao thông; hệ thống điện, văn hóa - du lịch;  công nghiệp, khu kinh tế 

cửa khẩu; hạ tầng đô thị, trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nƣớc.  

Trong cơ cấu đầu tƣ công xét về lĩnh vực đầu tƣ thì lĩnh vực công 

nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và hạ tầng đô thị, trụ sở làm việc của các cơ 

quan QLNN chiếm tỉ trọng lớn trong các dự án đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong. 

 

Vốn ngân 

sách Trung 

ƣơng 

13.8% 
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sách địa 

phƣơng 
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Bảng 2.6:  Lĩnh vực đầu tư công trong giai đoạn 2014 – 2018  

Lĩnh vực đầu tƣ 

công  

2014 2015 2016 2017 2018 

Số 

vốn 

(tỷ 

kíp) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

vốn 

(tỷ 

kíp) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

vốn 

(tỷ 

kíp) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

vốn 

(tỷ 

kíp) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

vốn 

(tỷ 

kíp) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

311 6% 495 10% 570 11% 510 8% 632 10% 

Giao thông 853 18% 963 19% 1050 19% 1367 22% 1250 20% 

Văn hoá, Du lịch 587 12% 627 12% 860 16% 1060 17% 968 15% 

Y tế 445 9% 382 8% 400 7% 500 8% 500 8% 

Giáo dục và Đào 

tạo 

204 4% 259 5% 300 6% 350 6% 400 6% 

Hệ thống điện 

lƣới 

832 17% 641 13% 590 11% 690 11% 390 6% 

Công nghiệp, khu 

kinh tế cửa khẩu 

853 18% 886 17% 530 10% 830 13% 830 13% 

Hạ tầng đô thị, trụ 

sở làm việc của 

các cơ quan 

QLNN 

734 15% 813 16% 1097 20% 914 15% 1407 22% 

Tổng 4819 
100

% 
5066 

100

% 
5397 

100

% 
6221 

100.

0% 
6377 

100

% 

(Nguồn:  Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sê Kong) 

Bảng số liệu trên cho thấy đầu tƣ công vào các lĩnh vực giao thông, hạ 

tầng đô thị, công nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trên dƣới 20% cho mỗi lĩnh vực, 



48 
 
 

trong khi đó đầu tƣ công vào y tế, giáo dục lại chiếm tỷ lệ thấp. Tuy nhiên, 

lĩnh vực này đang đƣợc chú trọng hơn. 

Tỉnh cũng đang tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn thông qua việc đầu tƣ nhiều hơn nguồn vốn đầu tƣ công trong lĩnh vực này. 

Đánh giá chung về tình hình thực hiện đầu tƣ công tại Sê Kong những 

năm qua, tác giả nhận thấy có hai điểm chính: Là tỉnh có mức phát triển thấp 

nên nhu cầu đầu tƣ công rất cao. Trong tình trạng thƣờng xuyên thiếu vốn, 

đầu tƣ công của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nhiều hơn cho phát 

triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành, lĩnh vực và các địa 

phƣơng phát triển. Tuy nhiên, mức độ đầu tƣ còn hạn chế và chƣa thực sự tạo 

đƣợc động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là sự phát triển của 

khu vực tƣ nhân. Đầu tƣ công cho các chƣơng trình xã hội còn thấp và chƣa 

thể đáp ứng đƣợc nhu cầu.  

2.2.4 Hiệu quả đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong giai đoạn 2014 – 2016. 

Hiệu quả đầu tƣ công đƣợc đánh giá thông qua hệ số ICOR. Hệ số này 

chỉ ra rằng cần phải tăng thêm bao nhiêu đơn vị vốn để tạo ra một đơn vị GDP 

gia tăng. Hệ số ICOR càng cao biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ càng 

thấp.  

 

Hình 2.8 Hệ số ICOR của đầu tư công giai đoạn 2014 – 2018 

 (Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Sê Kong và báo cáo tình hình đầu tư tại 

các năm 2014 – 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

6,9 7,1 7 6,8 6,5 
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Qua kết quả tổng hợp từ các báo cáo tình hình thực hiện đầu tƣ công tại 

tỉnh Sê Kong giai đoạn 2014 – 2018 cho thấy hệ số ICOR của tỉnh Sê Kong 

cao hơn bình quân chung của cả nƣớc. Hệ số ICOR cao thể hiện mô hình tăng 

trƣởng do đầu tƣ công tác động chƣa có sự chuyển biến theo chiều sâu, hoạt 

động đầu tƣ công chƣa thực sự hiệu quả. Đây là điểm cần đƣợc Ban lãnh đạo 

tỉnh, các cơ quan ban ngành đặc biệt lƣu ý để có các giải pháp phù hợp nhằm 

từng biết cải thiện hiệu quả đầu tƣ. Hiệu quả đầu tƣ công thấp không những 

làm lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hƣởng đến mục tiêu tăng trƣởng, phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG GIAI 

ĐOẠN 2014 – 2018 TẠI TỈNH SÊ KONG 

2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ công 

Xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu tƣ là nhiệm vụ mà cấp tỉnh phải 

thực hiện theo đúng quy định của Chính Phủ. Việc tổ chức lập, thẩm định và 

phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, quy 

hoạch sản phẩm đƣợc quy tại tại các Nghị định Số 152 của của Chính phủ 

Lào ban ngày ngày 07/06/2008, bổ sung và sửa đổi Nghị định số 152 ban 

hành ngày 30/10/2015, Thông tƣ số 08 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ ban hành 

ngày 16/12/2016, quyết định số 39 của UBND tỉnh Sê Kong ban hành ngày 

14/6/2016.  

Trong giai đoạn 2014 – 2018, công tác quy hoạch đầu tƣ nói chung và 

đầu tƣ công nói riêng đã đƣợc lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh xác định 

quy hoạch là khâu then chốt, có tính chất định hƣớng các hoạt động khác.  

Tỉnh Ủy, UBND đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch đối với đầu tƣ công bao 

gồm: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015, 

tầm nhìn 2020”; quy hoạch vùng; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

cấp huyện; quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu; quy hoạch xây dựng các đô thị 
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trong tỉnh và quy hoạch sử dụng đất các cấp. Các bƣớc tiến hành lập quy 

hoạch, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đều tuân thủ nghiêm túc các quy định 

của pháp luật đầu tƣ công, luật xây dựng, luật đất đai, luật quy hoạch đô thị.  

 Trong quá trình xây dựng kế hoạch có sự giám sát, thẩm tra của các 

Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Dân tộc, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế 

- Hội đồng nhân tỉnh và ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính. 

Bảng 2.7: Công tác quy hoạch đầu tư công 

Nội dung ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018 

Số lƣợng dự án đề xuất 

trong Quy hoạch đầu tƣ 

công 

Dự án 

67 80 97 100 105 

Số lƣợng dự án đƣợc 

phê duyệt 

Dự án 
60 78 95 99 104 

Số lƣợng dự án trong 

quy hoạch phải thực 

hiện điều chỉnh, bổ 

sung, loại bỏ 

Dự án 

17 16 19 12 13 

Nguồn vốn bố trí thực 

hiện dự án ĐTC trong 

Quy hoạch 

Tỷ 

kíp 5000 5100 5300 5500 6500 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

Các dự án đầu tƣ công tăng dần qua từng năm. Năm 2014 có 67 dự án 

đƣợc lập nhƣng chỉ có 60 dự án đƣợc chọn và 57 dự án đã đƣợc thẩm định 

đầu tƣ. Trong năm này số lƣợng dự án trong quy hoạch phải thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung, loại bỏ là 17 dự án (chiếm tỉ lệ 25.3% trên tổng dự án đƣợc 

lập). Năm 2015 số lƣợng dự án đƣợc lập tăng lên 80 dự án, các dự án đƣợc 
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chọn và triển khai đầu tƣ là 78, số lƣợng dự án trong quy hoạch phải thực hiện 

điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ là giảm còn 16 dự án (chiếm tỉ lệ 20% so với các 

dự án đƣợc lập theo quy hoạch ban đầu). Năm 2016 các dự án thuộc đầu tƣ 

công đƣợc lập là 97 dự án nhƣng chỉ có 95 dự án đƣợc chọn, số lƣợng dự án 

đƣợc thẩm định, triển khai đầu tƣ, số lƣợng dự án trong quy hoạch phải thực 

hiện điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ tăng lên 19 dự án (chiếm tỉ lệ. Năm 2017, số 

lƣợng dự án đƣợc lập là 100 dự án, tăng 3 dự án so với năm 2016, có 99 dự án 

đƣợc lựa chọn và triển khai thi công, số lƣợng dự án trong quy hoạch phải 

thực hiện điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ giảm còn 12 dự án (chiếm tỉ lệ 12% 

trên tổng số các dự án đƣợc lập theo quy hoạch). Trong năm 2018 số lƣợng 

dự án đƣợc lập theo quy hoạch là 104 dự án, số lƣợng dự án trong quy hoạch 

phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ là 13 dự án (chiếm tỉ lệ 12.4% trên 

tổng số các dự án đƣợc lập theo quy hoạch). Nhƣ vậy qua số liệu trên có thể 

thấy: 

- Số lƣợng dự án và nguồn vốn bố trí cho dự án đầu tƣ công tại tỉnh Sê 

Kong theo quy hoạch tăng dần qua các năm.  

- Công tác quy hoạch và kế hoạch của tỉnh Sê Kong đã đƣợc chỉ đạo 

thực hiện bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ 

Lào phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 

năm 2020 của tỉnh, phù hợp với tình hình điều kiện và nguồn lực của địa 

phƣơng. 

- Số lƣợng dự án trong quy hoạch phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung, 

loại bỏ giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, tỉ lệ dự án thay đổi so với Đề án 

quy hoạch vẫn chiếm tỉ trọng cao. Điều này chứng tỏ công tác quy hoạch vẫn 

còn nhiều hạn chế, bất cập.  
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Hình 2.9 Tỉ lệ số dự án thay đổi so với quy hoạch ban đầu/tổng số dự án 

được lập theo quy hoạch 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp tình hình đầu tư công tỉnh Sê Kong từ 2014- 2018) 

Nhìn chung, chất lƣợng quy hoạch dự án đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong 

trong thời gian qua còn nhiều bất cập, chƣa gắn kết chặt chẽ qui hoạch phát 

triển ngành với vùng, địa phƣơng. Một số dự án đầu tƣ công không nằm trong 

quy hoạch vẫn đƣợc tỉnh phê duyệt, triển khai. Quy hoạch phát triển các khu, 

cụm công nghiệp thuộc các dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh còn tràn lan, 

chƣa cân đối. Chƣa có sự phối hợp tốt giữa lãnh đạo tỉnh với các Bộ, ngành 

trong việc xây dựng quy hoạch tổng thể các dự án đầu tƣ công trên địa bàn. 

Quy hoạch đầu tƣ công triển khai chậm, vốn đầu tƣ còn thấp, vậy đã hạn chế 

khai thác lợi thế của địa bàn. 

Kết quả khảo sát cho thấy 2 chỉ tiêu “Đề án quy hoạch đầu tƣ công bám 

sát định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tại Tỉnh” và “Đề án Quy hoạch đầu 

tƣ công ít sửa đổi, bổ sung” có mức đánh giá khá thấp với giá trị trung bình 

lần lƣợt là 3,359 và 3,487. Điều này, chứng tỏ công tác quy hoạch về đầu tƣ 

công hiện nay chƣa đƣợc thực hiện tốt. Tiêu chí “Năng lực chuyên môn của 

cán bộ, công chức lập và phê duyệt chủ trƣơng, kế hoạch ĐTC có giá trị trung 

25,4% 

20% 19,6% 

12% 12,4% 

2014 2015 2016 2017 2018

Tỉ lệ số dự án thay đổi so với quy hoạch ban đầu/tổng số dự 

án đƣợc lập theo quy hoạch 
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bình cao hơn là 3,666, tuy nhiên, qua khảo sát cũng có nhiều ý kiến cho rằng 

cần phải đào tạo, tập huấn và nâng cao hơn nữa về trình độ cho các cán bộ 

liên quan đến việc thực hiện lập quy hoạch, phê duyệt, thẩm định quy hoạch 

về đầu tƣ công.   

Kết quả khảo sát về công tác quy hoạch đầu tƣ công đƣợc thể hiện nhƣ 

bảng dƣới đây: 

Bảng 2.8: Kết quả khảo sát về công tác quy hoạch đầu tư công  

TT Nội dung 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thƣờng 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Giá trị 

trung 

bình 

1 

Đề án quy hoạch đầu 

tƣ công bám sát định 

hƣớng phát triển kinh 

tế - xã hội tại Tỉnh 

0% 0% 69,2% 25,6% 5,1% 3,359 

2 

Đề án Quy hoạch đầu 

tƣ công ít sửa đổi bổ 

sung 

0% 12,8% 38,5% 35,9% 12,8% 3,487 

3 

Năng lực chuyên môn 

của cán bộ, công chức 

lập và phê duyệt chủ 

trƣơng, kế hoạch ĐTC  

0% 0% 33,3% 66,7% 0% 3,666 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát) 

2.3.2. Thực trạng công tác lựa chọn dự án đầu tƣ công 

Sê Kong là một tỉnh còn khó khăn, nhu cầu đầu tƣ công rất lớn. Có rất 

nhiều dự án đầu công cần đƣợc thực hiện nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tƣ công tại 

tỉnh thời gian qua đã tuân thủ theo đúng quy định của nhà nƣớc.  
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Bảng 2.9 Dự án đầu tư công ở các lĩnh vực giai đoạn 2014 - 2018 

TT Danh mục 

2014 2015 2016 2017 2018 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

A 
Hạ tầng kinh 

tế 
30 50,0 42 52,5 51 5,.6 50 50,0 51 48,6 

1 Giao thông 18 30,0 25 31,3 27 27,8 30 30,0 25 23,8 

2 
Bảo vệ môi 

trƣờng 
2 3,3 2 2,5 4 4,1 3 3,0 2 1,9 

3 Điện lƣới 6 10,0 7 8,8 6 6,2 8 8,0 7 6,7 

4 Cấp thoát nƣớc 2 3,3 5 6,3 7 7,2 3 3,0 9 8,6 

5 

Hoạt động kinh 

tế NN và dịch 

vụ nông thôn 

2 3,3 3 3,8 7 7,2 6 6,0 8 7,6 

B 
Hạ tầng văn 

hóa  - xã hội 
8 13,3 13 16,3 14 14,4 18 18,0 18 17,1 

1 

Sự nghiệp y tế, 

dân số và gia 

đình 

2 3,3 5 6,3 6 6,2 9 9,0 10 9,5 

2 
Sự nghiệp văn 

hóa, thông tin 
4 6,7 6 7,5 3 3,1 5 5,0 6 5,7 

3 
Sự nghiệp thể 

dục, thể thao 
2 3,3 2 2,5 5 5,2 4 4,0 2 1,9 

C 

Quản lý nhà 

nước về quốc 

phòng - an 

ninh 

22 36,7 25 31,3 32 33,0 32 32,0 36 34,3 

1 

Hoạt động của 

cơ quan nhà 

nƣớc 

5 8,3 7 8,8 10 10,3 12 12,0 10 9,5 
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TT Danh mục 

2014 2015 2016 2017 2018 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

SL 

dự 

án 

% 

2 

Quốc phòng, 

an ninh, trật tự 

an toàn an ninh 

6 10,0 5 6,3 7 7,2 4 4,0 7 6,7 

3 
Phòng cháy và 

chữa cháy 
10 16,7 10 12,5 13 13,4 14 14,0 16 15,2 

4 

Các hoạt động 

kinh tế - các 

hoạt động điều 

tra, thăm dò 

khảo sát, tƣ 

vấn, quy hoạch 

trong các lĩnh 

vực kinh tế, xã 

hội và nhân 

văn 

1 1,7 3 3,8 2 2,1 2 2,0 3 2,9 

Tổng 60 100 80 100.0 97 100 100 100.0 105 100.0 

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm từ 2014-2018) 

 

Hình 2.10 Dự án đầu tư công ở các lĩnh vực giai đoạn 2014 - 2018 

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2014-2018)  

Dựa vào thống kê tổng quát ở hình 2.9 có thể thấy các dự án ở lĩnh vực 
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hạ tầng kinh tế luôn chiếm tỉ trọng cao trong các dự án đầu tƣ công đƣợc lựa 

chọn. Từ năm 2014 – 2016 có xu hƣớng tăng nhẹ. Giai đoạn 2017 đến năm 

2018 tỷ trọng dự án cho lĩnh vực này giảm nhẹ.  

Các dự án đầu tƣ công ở lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về quốc phòng, an 

ninh chiếm tỷ trọng cao thứ nhì với tỉ lệ từ 31,3 – 36,7%. Các dự án về hạ 

tầng văn hóa  - xã hội chiếm tỉ lệ thấp với tỷ lệ 13,3 năm 2014, năm 2018 có 

tăng lên 17,1%. 

Theo các chuyên gia, cơ cấu dự án đầu tƣ công ở các lĩnh vực đang có sự 

mất cân đối và chƣa bám sát chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tại tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Trong quá trình lựa chọn dự án vẫn còn tình 

trạng có những dự án chƣa cần thiết vẫn đƣợc lựa chọn. Kết quả khảo sát 39 

cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong cũng phản 

ánh điều này với mức đánh giá trung bình là 3,67 (mức tƣơng đối tốt). 

Bảng 2.10: Kết quả khảo sát về công tác lựa chọn dự án đầu tư công 

Tiêu chí “Các dự án đầu tư công được lựa chọn rất thiết thực” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 0 0,0 

3 Bình thƣờng 13 33,3 

4 Đồng ý 25 64,1 

5 Hoàn toàn đồng ý 1 2,6 

 Total 39 100.0 

Giá trị trung bình = 3,67 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra) 

2.3.3 Thực trạng công tác thẩm định kế hoạch, dự án đầu tƣ công 

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tƣ công tại tỉnh Sê 

Kong hiện nay tuân thủ theo Luật xây dựng và các văn bản chỉ đạo, hƣớng 
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dẫn hiện này. Luật đầu tƣ công tháng 12/2015 đã đổi mới công tác lập kế 

hoạch đầu tƣ công từ kế hoạch hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm. 

Điều này phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đồng thời 

quy định cụ thể và bao quát toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch đến thẩm định, 

phê duyệt và giao kế hoạch đầu tƣ trung hạn và hằng năm, từ đó góp phần 

nâng cao chất lƣợng thẩm định, phê duyệt dự án, duyệt tổng dự toán.  

Công tác thẩm định dự án đầu tƣ công đƣợc thực hiện ở Sê Kong trải qua 

hai buớc cơ bản là:  

- Thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ dự án do Hội đồng thẩm định chủ trƣơng 

đầu tƣ cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thẩm định trình HÐND tỉnh/HÐND cấp 

huyện  hoặc UBND tỉnh/UBND cấp huyện phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ theo 

quy định; Sở Kế hoạch và Ðầu tƣ là cơ quan thuờng trực chủ trì thẩm định 

chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Thẩm định dự án đầu tƣ do Sở Xây dựng thực hiện, thiết kế cơ sở và 

thẩm định dự án; sau đó tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Về ƣu điểm, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tƣ đều 

chấp hành tốt các quy định về quản lý đầu tƣ, trình tự, thủ tục đầu tƣ, đáp ứng 

kịp thời các yêu cầu về quản lý hoạt động đầu tƣ. Các dự án đƣợc quyết định 

đầu tƣ đều căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể KT-XH của 

tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch chi tiết xây dựng, công tác thẩm 

định dự án đã bám sát theo các quy trình quy định. Trên cơ sở hệ thống định 

mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các chế độ chính sách hiện hành, cùng với 

việc tăng cƣờng công tác kiểm tra thực tế, quá trình thẩm định đã phát hiện 

kịp thời những sai lệch về khối lƣợng, cắt giảm hạng mục đầu tƣ không đúng 

mục tiêu. Qua đó, đề xuất giải pháp thiết kế hợp lý, phù hợp với quy hoạch đã 

đƣợc phê duyệt, tiết kiệm ngân sách và làm tăng hiệu quả đầu tƣ. 

Về hạn chế, công tác thẩm định trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một 
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số bất cập nhƣ: Trong quá trình thẩm định, việc loại bỏ dự án ít hiệu quả về 

mặt KT-XH ít khi xảy ra, phần lớn các trƣờng hợp là cơ quan thẩm định yêu 

cầu chủ đầu tƣ điều tra, khảo sát, tính toán bổ sung để chứng minh thuyết 

phục hơn về hiệu quả chứ không đủ cơ sở để loại bỏ dự án do đa số các dự án 

đầu tƣ công hiện nay do tƣ vấn lập và chủ đầu tƣ trình ít quan tâm đến 

phƣơng pháp tính toán lợi ích chi phí mà chỉ đánh giá hiệu quả KT-XH mang 

tính chất chung chung, nhiều nội dung thẩm định sơ sài, điều này thƣờng làm 

cho tổng dự toán sai lệch còn nhiều so với nhu cầu đầu tƣ công thực tế. 

Kết quả khảo sát về công tác thẩm định và phê duyệt dự án, duyệt tổng 

dự toán có mức đánh giá khá tốt với mức đồng ý là 43,6%, mức hoàn toàn 

đồng ý là 23,1%. Giá trị trung bình của tiêu chí này là 3,87. 

Bảng 2.11 Kết quả khảo sát về công tác thẩm định và phê duyệt dự án, 

duyệt tổng dự toán 

Tiêu chí “Công tác thẩm định và phê duyệt dự án, duyệt tổng dự toán được 

thực hiện tốt” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 1 2,6 

3 Bình thƣờng 12 30,8 

4 Đồng ý 17 43,6 

5 Hoàn toàn đồng ý 9 23,1 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,87 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra) 

2.3.4. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công  

a. Khâu chuẩn bị đầu tư 

Ban lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Sê Kong đã chủ động 

trong việc tham mƣu với Chính phủ ban hành Chỉ thị về định hƣớng đầu tƣ 

công trung hạn. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng những định hƣớng lớn trong 
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về đầu tƣ công, giúp cho các bộ, ngành và địa phƣơng có căn cứ để xây dựng 

kế hoạch cụ thể của ngành, địa phƣơng, tránh đầu tƣ công một cách dàn trải. 

Điều này đã tạo cơ sở quan trọng cho địa phƣơng, trong đó có tỉnh Sê Kong 

chủ động trong xây dựng dự án đầu tƣ, ngăn chặn đƣợc lãng phí trong xây dựng 

cơ bản, tăng trách nhiệm đƣợc phân cấp cho ngƣời quyết định đầu tƣ công tại địa 

phƣơng. 

 Kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị đầu tƣ công có mức đánh giá 

tƣơng đối tốt với mức trung bình đánh giá là 3,69. Mức độ đồng ý và hoàn 

toàn đồng chiếm tỉ trọng cao. 

Bảng 2.12 Kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị đầu tư 

Tiêu chí “Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư như giải phóng mặt bằng, 

đền bù giải tỏa,… được thực hiện tốt” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 0 0,0 

3 Bình thƣờng 15 38,5 

4 Đồng ý 21 53,8 

5 Hoàn toàn đồng ý 3 7,7 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,69 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra 

Hạn chế của công tác này là: 

- Công tác chuẩn bị đầu tƣ công còn xuất phát từ những bất cập trong 

chủ trƣơng đầu tƣ, quy hoạch sai hay không có quy hoạch, chất lƣợng báo cáo 

tiền khả thi đạt chất lƣợng thấp. 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ trong quản lý các dự án đầu tƣ công trên địa 

bàn tỉnh Sê Kong còn gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ. 
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- Các nhà quản lý đầu tƣ công thƣờng bỏ qua giai đoạn điều tra xã hội 

học, môi trƣờng, các công trình hạ tầng… 

- Đội ngũ nhân viên thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ trong quản lý đầu 

tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê Kong còn hạn chế về kiến thức và trình độ, kỹ 

năng. 

b. Đấu thầu và chỉ định thầu 

Luật Đấu thầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, các doanh 

nghiệp tham gia các gói thầu, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, cấp độ và địa 

phƣơng khác nhau.  

Công tác đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh 

Sê Kong đã góp phần giúp các chủ đầu tƣ lựa chọn đƣợc nhà thầu có năng 

lực, kinh nghiệm. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tƣ công trên 

địa bàn tỉnh Sê Kong đã bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật. Công 

tác đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tƣ công về cơ bản đảm bảo  tính 

công khai, công bằng và đã góp phần vào tiết kiệm nguồn vốn đầu tƣ công 

của ngân sách. 

Tuy nhiên trong công tác đấu thầu và chỉ định thầu trong lĩnh vực đầu tƣ 

công trong thời gian qua còn có một số hạn chế nhƣ: 

- Hệ thống văn bản liên quan đến công tác đấu thầu và chỉ định thầu nói 

chung và công tác đấu thầu và chỉ định thầu các dự án đầu tƣ công nói riêng 

còn nhiều bất cập, chƣa hoàn thiện. Hiện nay, chƣa có văn bản hƣớng dẫn về 

các loại chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu nói chung và các nhà 

thầu cho các dự án đầu tƣ công nói riêng.  

- Nhà nƣớc chƣa có bổ sung hƣớng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa 

của nhà thầu trong nƣớc và nƣớc ngoài, đặc biệt là các hoạt động xuất nhập 

khẩu các hàng hóa liên quan đến các dự án đầu tƣ công trong nƣớc. 

- Một số chủ đầu tƣ trong các dự án đầu tƣ công còn hạn chế về năng 
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lực, thể hiện qua việc các chủ đầu tƣ gặp nhiều khó khăn từ khâu lập kế 

hoạch đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu. 

- Tâm lý chờ, ỷ lại vào bên tƣ vấn còn tồn tại khá phổ biến. 

- Tính chuyên nghiệp về đấu thầu, chỉ định thầu tại Sê Kong còn hạn 

chế, thiếu đồng đều giữa các địa phƣơng thuộc địa bàn tỉnh. 

- Công tác theo dõi, phát hiện sai sót, tiêu cực còn hạn chế, gặp nhiều 

khó khăn do chế độ báo cáo chƣa đƣợc quy định cụ thể. 

- Tỉnh Sê Kong là tỉnh có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vì vậy, chủ 

đầu tƣ ở các vùng này còn khá non yếu trong cách xử lý những việc liên quan 

đến đấu thầu và chỉ định thầu.  

Bảng 2.13 Kết quả khảo sát về đấu thầu và chỉ định thầu 

TT Nội dung 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thƣờng 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Giá trị 

trung 

bình 

1 

Công tác đấu thầu đƣợc 

thực hiện công khai minh 

bạch 

0% 5,1% 17,9% 74,4% 2,6% 3,743 

2 
Năng lực các nhà thầu đƣợc 

lựa chọn đảm bảo 
0% 0% 28,2% 59,0% 

12,8

% 
3,846 

3 

Không có hiện tƣợng tiêu 

cực trông công tác đấu thầu 

và chỉ định thầu 

0% 15,4% 51,3% 30,8% 2,6% 3,205 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát) 

Kết quả khảo sát cho thấy trong công tác đấu thầu các dự án đầu tƣ 

công, tỉnh Sê Kong đã làm khá tốt khâu công khai minh bạch trong công tác 

đầu thầu (chỉ tiêu có giá trị trung bình 3,743) và năng lực nhà thầu đƣợc lựa 

chọn khá tốt (3,846). Tuy nhiên công tác đấu thầu vẫn còn tồn tại tiêu cực, 
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chỉ tiêu này có mức đánh giá thấp với giá trị trung bình chỉ có 3,205. 

c. Phân bổ vốn đầu tư 

Trong những năm qua, Chính phủ tiếp tục thực hiện chủ trƣơng thắt chặt 

đầu tƣ công; tăng cƣờng quản lý đầu tƣ và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ 

nguồn ngân sách nhà nƣớc. Do vậy, các kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản 

hàng năm của tỉnh đƣợc thực hiện trong bối cảnh rất khó khăn về nguồn vốn 

trong khi nhu cầu đầu tƣ cho phát triển lại rất lớn.  

-  Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Sê Kong đã làm tốt công tác tham mƣu 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành việc phân bổ kế hoạch vốn ngay 

khi Trung ƣơng giao để kịp thời triển khai thực hiện.  

- Tỉnh thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, trực tiếp làm việc với các ngành, 

chủ đầu tƣ, nhất là chủ đầu tƣ một số công trình trọng điểm, dự án lớn nhằm 

kịp thời tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; duy trì 

thƣờng xuyên chế độ giao ban hàng quý để đôn đốc, nâng tiến độ thực hiện và 

giải ngân của các công trình, dự án.  

- Chủ động cân đối các nguồn lực, bổ sung hoặc tạm ứng từ nguồn vốn 

ngân sách địa phƣơng cho một số dự án quan trọng, cấp thiết nhằm đẩy nhanh 

tiến độ; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao của một số dự án khó có thể 

triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn với 

phƣơng châm “không để một đồng vốn nào đƣợc cấp phải bị thu hồi”. Công 

tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ công đảm bảo phù hợp với định hƣớng 

phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn vốn đầu tƣ công. 

- Trong quá trình tham mƣu UBND tỉnh lập và phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tƣ công từ NSNN, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ luôn tuân thủ các nguyên tắc 

đó là: (1) Ƣu tiên đầu tƣ đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết, các chƣơng 

trình đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phƣơng; (2) Kiểm 
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soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án, chỉ đƣợc đầu tƣ theo đúng mục 

tiêu, lĩnh vực, chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt, chỉ đƣợc quyết định đầu tƣ khi 

đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối của từng cấp ngân sách; (3) Tất 

cả các dự án đã đƣợc quyết định đầu tƣ thực hiện theo mức vốn kế hoạch 

đƣợc giao, ƣu tiên các hạng mục quan trọng để sớm phát huy hiệu quả vốn 

đầu tƣ, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; tự cân đối các nguồn vốn để xử 

lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền; (4) 

Việc cấp phát và ứng chi vốn cho các dự án đầu tƣ (trong kế hoạch) phải theo 

khối lƣợng thực hiện. Đối với dự án chƣa có khối lƣợng thực hiện, việc tạm 

ứng tối đa là 30% của tổng mức kế hoạch vốn đƣợc giao hàng năm. Việc cấp 

phát và ứng chi tiếp chỉ thực hiện sau khi thanh toán khối lƣợng hoàn thành; 

(5) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, xã hội hoá trong đầu tƣ phát triển. 

Thực hiện giải phóng mặt bằng theo phƣơng châm lấy đất đổi đất, vận động 

nhân dân hiến đất. (6) Và đặc biệt là ƣu tiên các ngành kinh tế trọng điểm, có 

tính lan tỏa, các lĩnh vực không có khả năng hoàn vốn trực tiếp và các lĩnh 

vực chỉ đƣợc đầu tƣ chủ yếu từ nguồn lực đầu tƣ công.  

 Hàng năm, trƣớc khi triển khai xây dựng kế hoạch đầu tƣ công từ 

NSNN, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Sê Kong đều tham mƣu UBND tỉnh và 

Thƣờng trực HĐND tỉnh tiến hành rà soát kết quả thực hiện các dự án đầu tƣ 

xây dựng cơ bản trong năm, căn cứ mục tiêu phát triển, nhu cầu thực tiễn của 

địa phƣơng và hƣớng dẫn của Trung ƣơng để thống nhất nguyên tắc bố trí vốn 

cho các dự án xây dựng cơ bản, đảm bảo tập trung ƣu tiên cho các công trình 

trọng điểm, các công trình dân sinh cấp thiết. Đồng thời, ƣu tiên bố trí vốn để 

hoàn thành các công trình chuyển tiếp, các công trình chƣa thật sự cần thiết, 

cấp bách sẽ đƣợc giãn tiến độ, hạn chế đầu tƣ khởi công mới khi chƣa hoàn 

thành các công trình chuyển tiếp. Quá trình bố trí vốn thực hiện luôn đảm bảo 

theo thứ tự ƣu tiên sau:  
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(1) Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành và đã bàn giao, đƣa 

vào sử dụng nhƣng chƣa bố trí đủ vốn;  

(2) Ƣu tiên bố trí cho các dự án hoàn thành trong năm và các dự án cần 

có vốn đối ứng; 

(3) Tập trung bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện;  

(4) Nếu còn có vốn sau khi đã thực hiện bố trí vốn cho các dự án theo 

các nguyên tắc trên mới bố trí vốn cho dự án khởi công mới theo nhu cầu thực 

tế của địa phƣơng.  

Công tác tham mƣu xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ công từ 

NSNN đƣợc thực hiện theo đúng quy định của nhà nƣớc, phù hợp với mục 

tiêu và định hƣớng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

đến năm 2020. Trọng tâm đầu tƣ theo hƣớng tăng cƣờng đầu tƣ đồng bộ kết 

cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung làm cơ sở để đẩy 

mạnh tiến trình phát triển của tỉnh nhà phấn đấu đến năm 2020 có mức phát 

triển trung bình của cả nƣớc theo đúng định hƣớng mà Nghị quyết Đại hội 

tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Quá trình phân bổ kế hoạch chỉ bố trí vốn 

cho các chƣơng trình, dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng 

và phê duyệt dự án; tập trung bố trí vốn đầu tƣ để hoàn thành và đẩy nhanh 

tiến độ chƣơng trình, dự án trọng điểm; ƣu tiên tập trung nguồn lực để xử lý 

nợ đọng xây dựng cơ bản, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Luật Đầu tƣ công, tuyệt đối không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ 

bản. Đồng thời, quá trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ công đƣợc sắp xếp 

theo thứ tự ƣu tiên. Bố trí vốn cho các công trình theo hƣớng tập trung vốn để 

hoàn thành cơ bản, dứt điểm. Đối với việc khởi công các công trình mới, phải 

đƣợc lãnh đạo tỉnh đồng ý bằng văn bản mới đƣợc triển khai thực hiện; sau 

khi hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt dự án, căn cứ vào khả năng 

nguồn vốn mới cho dự án mới đƣợc triển khai đấu thầu, tổ chức thi công. 
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 Hạn chế còn tồn tại trong công tác phân bổ vốn đầu tƣ công là: 

- Chƣa khắc phục đƣợc tình trạng thiếu vốn kéo dài, các dự án thƣờng bị 

kéo dài tiến độ, làm tăng chi phí đầu tƣ công và chậm đƣa công trình vào sử 

dụng. 

- Quản lý và giám sát đầu tƣ còn yếu kém làm thất thoát vốn. 

- Phân cấp quyết định và sử dụng vốn đầu tƣ công chƣa kèm với giám 

sát, kiểm soát chất lƣợng đầu tƣ công. 

Bảng 2.14 Kết quả khảo sát về công tác phân bổ vốn đầu tư 

Tiêu chí “Chất lượng công tác giải ngân vốn, phân bổ vốn đầu tư công 

được thực hiện tốt” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 0 0,0 

3 Bình thƣờng 20 51,3 

4 Đồng ý 15 38,5 

5 Hoàn toàn đồng ý 4 10,3 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,59 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra 

Công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tƣ có mức đánh giá tƣơng đối tốt 

với giá trị trung bình là 3,59. Mức bình thƣờng là 51,3%, mức đồng ý là 

38,5%, hoàn toàn đồng ý là 10,3%. 

d. Quản lý thực hiện các dự án đầu tư công 

Nhìn chung, công tác quản lý thực hiện đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê 

Kong đã nhận đƣợc sự quan tâm sâu sắc từ phía lãnh đạo tỉnh và các cơ quan 

ban ngành có liên quan. Công tác quản lý thực hiện đầu tƣ đang dần đƣợc 

hoàn thiện. Quy trình quản lý thực hiện đầu tƣ công cũng đã đƣợc thiết lập 
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bao gồm: Quy trình giao nhiệm vụ thực hiện dự án, triển khai dự án, theo dõi 

kiểm tra thực hiện dự án, đánh giá thực hiện dự án cả về thời gian và chất 

lƣợng, xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện…  

 Hạn chế của công tác này là: 

- Đội ngũ cán bộ quản lý đầu tƣ công còn hạn chế về kiến thức và năng 

lực dẫn đến buông lỏng ở một số khâu quản lý, nhất là công tác giám sát. 

- Bố trí vốn đầu tƣ còn chậm, dàn trải; khảo sát, thiết kế, lựa chọn thiết 

bị, công nghệ trong các dự án đầu tƣ công còn hạn chế; giám sát về chất 

lƣợng còn yếu dẫn đến chất lƣợng công trình kém, , giảm tuổi thọ công trình;  

thất thoát, lãng phí, đội vốn còn khá lớn.   

Bảng 2.15: Kết quả khảo sát về Công tác quản lý thực hiện đầu tư 

Tiêu chí “Công tác quản lý thực hiện đầu tư được thực hiện tốt” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 5 12,8 

3 Bình thƣờng 7 17,9 

4 Đồng ý 22 56,4 

5 Hoàn toàn đồng ý 5 12,8 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,69 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra) 

Kết quả khảo sát về công tác thực hiện quản lý đầu tƣ đƣợc thực hiện ở 

mức khá tốt với giá trị trung bình là 3,69, mức không đồng ý là 12,8%, mức 

bình thƣờng là 17,9%, mức đồng ý là 54,4%. Có 12,8 % những ngƣời đƣợc 

hỏi chọn mức hoàn toàn đồng ý. 

e. Công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình 
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Về cơ bản, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình trong 

quản lý đầu tƣ công đã đƣợc chú trọng, nhờ đó hạn chế đƣợc sự chồng chéo 

giữa các giai đoạn đầu tƣ, góp phần đƣa nhanh các công trình vào sử dụng. 

Tuy nhiên, công tác này hiện còn một số hạn chế sau:  

- Công tác thanh, quyết toán còn chậm, nợ đọng kéo dài và chƣa có quy 

định bắt buộc phải kiểm toán đối với nguồn vốn nhà nƣớc trong đầu tƣ công. 

Tỷ lệ các dự án đầu tƣ công chậm nghiệm thu và thanh quyết toán công trình 

còn cao, khoảng trên 20% số dự án, trong đó có một số dự án có thời gian 

chậm nghiệm thu và quyết toán quá dài, gây thiệt hại cho nhà thầu. 

- Trong nghiệm thu và thanh quyết toán công trình vẫn còn tồn tại nhiều 

vấn đề bất cập, đặc biệt là xác định các khoản phát sinh tăng thêm và có khả 

năng dẫn đến thất thoát lãng phí trong giai đoạn quyết toán. 

- Công tác duy tu, bảo dƣỡng sau nghiệm thu chƣa đƣợc thực hiện nghiêm 

túc, không đúng định kỳ dẫn đến một số công trình xuống cấp nhanh làm giảm 

chất lƣợng đầu tƣ công tại địa phƣơng. 

- Năng lực cán bộ thực hiện nghiệm thu và thanh quyết toán công trình 

còn hạn chế về cả trình độ, kiến thức lẫn kỹ năng, nghiệp vụ. Công tác đánh 

giá các dự án đầu tƣ công trong nghiệm thu còn hời hợt. Đây là kẽ hở mà các 

nhà thầu thƣờng lợi dụng để trục lợi, dẫn đến hiệu quả đầu tƣ công thƣờng 

không cao 

2.3.5. Thực trạng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực đầu tƣ công. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong đầu tƣ công cũng đã đƣợc 

tỉnh chú trọng đúng mức. Trong thanh tra, kiểm tra đã phát hiện đƣợc những 

yếu kém, tiêu cực trong quản lý thực hiện dự án đầu tƣ công. 

 

  



68 
 
 

Bảng 2.16: Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư công tại 

tỉnh Sê Kong giai đoạn 2014-2018 

TT Năm 

Tổng 

số dự 

án 

(Dự 

án) 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

(Dự 

án) 

Số dự 

án 

phải 

thu 

hồi 

(Dự 

án)   

  Thu hồi nộp ngân sách 

Tỷ lệ 

(%) 

Thu 

theo 

kết 

luận 

thanh 

tra (tỷ 

kíp) 

Thu 

theo 

kiểm 

toán 

(tỷ 

kíp) 

Tổng 

thu (tỷ 

kíp) 

1 2014 60 4819 4 6,7 - 57,6 57,6 

2 2015 78 5066 9 11,5 190,5 76,3 226.8 

3 2016 95 5397 17 17,8 281,5 62,4 343,9 

4 2017 99 6221 6 6,0 43,8 15,4 59,2 

5 2018 104 6377 4 3,8 40,0 27,6 67,6 

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư công tại tỉnh Sê Kong từ 

2014-2018) 

Theo quy trình thanh kiểm tra, mỗi năm, các cơ quan QLNN thực hiện 

thanh tra, kiểm tra tất cả các dự án đầu tƣ công 2-3 đợt định kỳ, ngoài ra còn  

có thể thanh, kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh chỉ đạo.  

Trong quá trình thanh, kiểm tra cho thấy tỷ lệ các dự án đầu tƣ công có 

dấu hiệu sai phạm đã đƣợc giảm dần, trong đó cao nhất là năm 2016 có tới 

17,8% số dự án có sai phạm, mức thu hồi nộp ngân sách 343,9 tỷ kíp (chiếm 

gần 6,4% vốn đầu tƣ công). Năm 2018, chỉ có 3,8% số dự án có sai phạm 

nhƣng đều là các dự án có vốn đầu tƣ lớn. Những kết quả của công tác thanh, 

kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và duy trì kỷ luật trong đầu 

tƣ công, phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 
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Hạn chế của công tác này là: 

- Công tác thanh, kiểm tra trong quản lý các dự án đầu tƣ công mặc dù 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên nhƣng còn mang nặng tính hình thức. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chậm, chƣa kịp thời đối với 

các dự án cần phải thanh, kiểm tra để xử lý kịp thời các sai phạm. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra chƣa đủ kỹ năng, nghiệp 

vụ cần thiết nên rất dễ bị doanh nghiệp qua mặt, dẫn đến những sai sót trong 

quá trình thanh, kiểm tra. 

Bảng 2.17: Kết quả khảo sát công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư 

công 

Tiêu chí “Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát quá trình thực 

hiện đầu tư được thực hiện nghiêm túc” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 7 17,9 

3 Bình thƣờng 18 46,2 

4 Đồng ý 14 35,9 

5 Hoàn toàn đồng ý 0 0,0 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,17 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra) 

Theo kết quả trên thì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ công 

chƣa đƣợc thực hiện tốt. Giá trị trung bình đánh giá tiêu chí này chỉ ở mức 

3,17. Mức độ không đồng ý và bình thƣờng chiếm tỉ lệ cao hơn mức độ lựa 

chọn đáp án đồng ý. Những ngƣời đƣợc hỏi cho rằng, các cơ quan ban ngành 

còn có dấu hiệu buông lỏng quản lý quá trình thực hiện đầu tƣ công dẫn đến 

có nhiều đơn vị nhà thầu cố tình sai phạm, cắt xén bớt nguồn vốn đầu tƣ cho 
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công trình, làm lãng phí nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc. Chƣa có nhiều cuộc 

thanh tra, kiểm tra đột xuất mà chủ yếu là đƣợc tiến hành theo định kỳ hằng 

năm, do đó ngƣời bị kiểm tra dễ tìm cách đối phó, thậm chí mua chuộc cơ 

quan kiểm tra để trục lợi. 

Công tác xử lý sai phạm đƣợc phát hiện về cơ bản đã đƣợc các cơ quan 

quản lý thực hiện nhằm giữ nghiêm kỷ luật trong đầu tƣ công. 

Bảng 2.18:  Kết quả khảo sát về công tác xử lý vi phạm trong đầu tư công  

Tiêu chí “Công tác xử lý vi phạm trong đầu tư công được thực hiện nghiêm 

túc” 

TT Mức độ đồng ý Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0,0 

2 Không đồng ý 9 23,1 

3 Bình thƣờng 17 44,6 

4 Đồng ý 12 33,8 

5 Hoàn toàn đồng ý 1 2,6 

 Total 39 100,0 

Giá trị trung bình = 3,12 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát điều tra) 

Từ kết quả khảo sát trên cho thấy, việc đánh giá công tác xử lý vi phạm 

trong đầu tƣ công chủ yếu ở mức bình thƣờng, trong đó có tới 23,1% đánh giá 

thực hiện chƣa tốt. Các cán bộ đƣợc khảo sát đánh giá công tác xử lý vi phạm 

trong đầu tƣ công chỉ ở mức bình thƣờng với giá trị trung bình là 3,12. Năm 

2016 là năm UBND tỉnh mạnh tay nhất trong việc xử lý vi phạm, nhờ đó tỷ lệ 

vi phạm giảm hẳn ở các năm sau. Hạn chế của công tác này là: xử lý còn thiếu 

triệt để và kịp thời, thậm chí để dây dƣa kéo dài; trong xử lý còn có biểu hiện 

nể nang, xuê xoa; dễ dãi.  
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2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

ĐẦU TƢ CÔNG TẠI TỈNH SÊ KONG  

2.4.1. Những mặt đạt đƣợc 

Công tác quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong trong thời gian 

qua đã có những thành công nhất định nhƣ:  

- Công tác lập kế hoạch đầu tƣ công đƣợc thực hiện theo hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật của nhà nƣớc. Qui trình lập kế hoạch đƣợc thực hiện theo 

đúng qui định. Các cơ quan QLNN đã có sự phối hợp cần thiết trong quá trình 

lập kế hoạch. 

- Công tác lựa chọn dự án đầu tƣ công đã hƣớng vào những lĩnh vực, các 

dự án có tầm quan trọng, bức thiết và đƣợc cân nhắc với khả năng đầu tƣ của 

ngân sách nhà nƣớc và địa phƣơng. 

- Việc thẩm định, xét duyệt dự án cũng đƣợc thực hiện theo đúng quy 

trình, trình tự đƣợc qui định. 

- Quá trình tổ chức thực hiện đầu tƣ công đã đƣợc tổ chức với sự phân 

công và phối hợp tƣơng đối tốt giữa các cơ quan quản lý. Đã hình thành, xây 

dựng đƣợc tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc trong quản lý đầu tƣ công  khá 

đầy đủ với những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 

- Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm đã đƣợc chú trọng và tiến 

hành thƣờng xuyên, nhờ đó cơ bản duy trì đƣợc kỷ luật trong đầu tƣ công. 

Đặc biệt, công tác thanh, tra kiểm tra trong thời gian qua đã đƣợc đƣợc tăng 

cƣờng cả về bộ máy và nhân sự. 

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 

QLNN về đầu tƣ công hiện nay còn một số hạn chế cơ bản là: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tƣ công và quản lý đầu tƣ công 

còn nhiều bấp cập, chƣa thống nhất, văn bản hƣớng dẫn thực hiện quản lý 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc cho đầu tƣ công vẫn còn nhiều vấn đề chƣa 
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phù hợp với thực tế.  

- Công tác quy hoạch, lập kế hoạch đầu tƣ công chƣa sát với thực tế, mất 

cân đối. Việc xây dựng kế hoạch còn có biểu hiện cục bộ, giành giật giữa các 

lĩnh vực, các địa phƣơng. 

- Công tác lựa chọn, thẩm định, phê duyêt dự án đầu tƣ công còn rất lúng 

túng và bị động do nhu cầu đầu tƣ công quá lớn và sự hạn hẹp của ngồn vốn 

đầu tƣ. 

- Quá trình tổ chức thực hiện đầu tƣ công cũng còn nhiều hạn chế nhƣ: 

việc phân bổ vốn còn chậm, nợ đọng kéo dài gây khó khăn cho ngƣời thực 

hiện, dễ tăng vốn phát sinh. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý chƣa 

hình thành đƣợc cơ chế thống nhất. 

- Việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát 

còn mang năng tính hình thức, thiếu chặt chẽ. Diện kiểm tra còn hẹp, chƣa 

sâu, chất lƣợng kiểm tra còn nhiều hạn chế. Công tác xử lý vi phạm trong đầu 

tƣ công chƣa kịp thời và đúng mức. 

Những hạn chế này nếu không đƣợc khắc phục sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến 

hiệu quả của đầu tƣ công. 

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Những hạn chế trong QLNN về đầu tƣ công của tỉnh Sê Kong chủ yếu 

xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đầu tƣ công và quản lý đầu tƣ 

công từ ngân sách nhà nƣớc mặc dù đã đƣợc sửa đổi nhƣng chƣa hoàn thiện.  

- Sê Kong là một tỉnh nghèo, nguồn tích lũy từ ngân sách địa phƣơng rất 

hạn hẹp, nguồn vốn ngân sách trung ƣơng cấp cũng còn hạn chế trong khi nhu 

cầu đầu tƣ công nhất là đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn gây khó khăn 

cho việc lập kế hoạch và lựa chọn dự án đầu tƣ, sự lúng túng là điều khó tránh 

khỏi. 
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- Năng lực của cán bộ QLNN về đầu tƣ công còn nhiều hạn chế, thiếu 

kiến thức chuyên môn sâu trong việc thực hiện dự án đầu tƣ công, ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng của công tác dự báo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám 

sát đầu tƣ công. 

- Năng lực của các nhà thầu trong thực hiện dự án cũng còn nhiều hạn 

chế về tài chính, công nghệ, nhân lực do đó ảnh hƣởng khá lớn đến chất lƣợng 

của các dự án đầu tƣ công. 

- Bộ máy QLNN về đầu tƣ công của tỉnh chƣa đƣợc tổ chức theo hƣớng 

tinh gọn, còn chồng chéo về nhiệm vụ, chức năng, do đó hiệu quả quản lý còn 

thấp. 

- Lĩnh vực đầu tƣ công là mảnh đất rất dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng 

với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù có nhiều cơ quan tham gia vào quá trình 

quản lý có thể giám sát nhau song tình trạng thông đồng, móc ngoặc, ăn 

chia…vẫn rất dễ xảy ra và khó kiểm soát.  

- Việc giám sát đầu tƣ công hiện tại vẫn chủ yếu do cơ quan QLNN thực 

hiện, chƣa có sự tham gia của các đoàn thể xã hội, do đó chƣa khai thác đƣợc 

vai trò của các tổ chức này trong giám sát đầu tƣ công dẫn đến hạn chế tính 

công khai, minh bạch. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 đã tiến hành phân tích những đặc điểm tự nhiên, tình hình 

kinh tế xã hội và tình hình đầu tƣ công trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2014 - 

2018.  Đặc biệt là phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tƣ công 

những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh theo các nội dung của QLNN về đầu tƣ 

công. Sự phân tích này đã khái quát hóa đƣợc thực trạng QLNN về đầu tƣ 

công, rute ra những nhận xét về ƣu điểm, hạn chế của tững nội dung quản lý. 

Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác 

quản lý đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Sê Kong giai đoạn 2014 – 2018 là cơ sở 

để đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tƣ công trong thời gian 

tới ở chƣơng 3. 
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 CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG TẠI TỈNH SÊ KONG,  

NƢỚC CHDCND LÀO 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP   

3.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sê Kong 

đến năm 2030 

a. Quan điểm phát triển 

(1) Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sê Kong đặt trong trong tổng thể 

phát triển của vùng Nam Lào, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng. 

(2) Huy động cao nhất các nguồn nội lực kết hợp với tranh thủ các 

nguồn lực từ bên ngoài để phát triển với tốc độ tăng trƣởng nhanh, nâng cao 

chất lƣợng tăng trƣởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng 

giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cả 

trong GDP và cơ cấu lao động. 

(3) Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo 

việc làm, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, giảm chênh lệch về phát triển 

xã hội giữa các khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

(4) Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ với khai thác tài nguyên thiên 

nhiên hợp lý và bảo vệ môi trƣờng sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững và 

cảnh quan, môi trƣờng cho phát triển du lịch. 

(5) Gắn phát triển kinh tế với phát triển hệ thống đô thị và hiện đại hóa 

mạng lƣới kết cấu hạ tầng. 

(6) Phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ quốc phòng - an ninh, giữ vững 

ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
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b. Mục tiêu phát triển 

* Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh có 

trình độ phát triển ở mức trung bình của cả nƣớc, có mạng lƣới kết cấu hạ 

tầng kinh tế và xã hội từng bƣớc hiện đại, hệ thống đô thị tƣơng đối phát triển, 

đời sống nhân dân đƣợc nâng cao, môi  trƣờng đƣợc giữ vững, bản sắc văn 

hoá đặc sắc các dân tộc đƣợc bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh đƣợc 

bảo đảm. 

* Mục tiêu cụ thể 

- Về kinh tế 

+ Tốc độ tăng GDP khoảng 14,5%/năm giai đoạn 2018 - 2025, đạt 

13,5%/năm giai đoạn 2018 - 2030. 

+ Cơ cấu kinh tế năm 2015: Nông lâm nghiệp: 33,6%; công nghiệp - xây 

dựng: 30,7%; Dịch vụ: 36,7%.  

+ Cơ cấu kinh tế năm 2030: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản: 16,4%; Công 

nghiệp - xây dựng: 45,0%; Dịch vụ: 38,6%. 

+ Thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 1400 USD –1500USD/ngƣời/năm. 

+ Tốc độ tăng trƣởng tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng bình quân giai đoạn 2018 - 2022 là 20%/năm và giai đoạn 2018 - 2030 

khoảng 18%/năm. 

+ Giá trị xuất khẩu đến năm 2022 đạt 100 triệu USD, năm 2030 khoảng 

230 triệu USD. 

+ Tổng thu ngân sách nhà nƣớc đến năm 2020 đạt 3100 tỷ kíp, năm 2020 

khoảng 5000 tỷ kíp. 

- Về xã hội 

+ Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn khoảng 0,88% vào năm 

2020 và khoảng 0,84% năm 2030. Quy mô dân số năm 2020 là 832,36 nghìn 
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ngƣời; năm 2030 khoảng 870,5 nghìn ngƣời. 

+ Tạo việc làm bình quân mỗi năm cho 15 - 20 nghìn lao động giai đoạn 

2018 - 2020 và 22 nghìn lao động giai đoạn 2018 - 2030. 

+ Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45% đến năm 2020 và đạt 55 - 

60% đến năm 2030. 

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dƣới 12% năm 2020 và dƣới 4% năm 2030 

(theo chuẩn nghèo mới). 

+ Giảm tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân xuống còn 

dƣới 18% năm 2020 và dƣới 12% năm 2030. 

+ Số hộ dùng điện lƣới quốc gia đạt tỷ lệ 97% năm 2020 và 99% năm 

2030. Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 7,57 bác sỹ năm 2020 và 8,5 bác sỹ 

năm 2020. Số đơn vị cấp xã có bác sĩ đạt 100% năm 2030. 

- Về môi trường 

+ Duy trì độ che phủ rừng ở mức 46%. Đến năm 2020 có 80 - 85%, năm 

2030 có 100% các cơ sở sản xuất xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 

+ Duy trì 100% thành phố, thị trấn đƣợc thu gom rác thải, đến năm 2020 

tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom khoảng 94% và xử lý đƣợc 77% chất thải 

nguy hại; đến năm 2030 có 100% lƣợng rác thải đƣợc thu gom và xử lý. 

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện quản lý đầu tƣ công của tỉnh Sê Kong  

Mục tiêu phát triển chung của tỉnh Sê Kong trên đây đã chỉ rõ toàn tỉnh 

sẽ thực hiện mục tiêu có mạng lƣới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội từng 

bƣớc hiện đại, hệ thống đô thị tƣơng đối phát triển, đời sống nhân dân đƣợc 

nâng cao. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của đầu tƣ nói chung và đầu tƣ 

công nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của toàn tỉnh đến năm 2030, vấn đề 

đầu tƣ công đƣợc xác định tập trung các khía cạnh sau: 

- Dự báo vốn đầu tư thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh 
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Trong các báo cáo kế hoạch đầu tƣ công trung và dài hạn, Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tỉnh Sê Kong đã đƣa ra các dự báo liên quan đến tình hình thực 

hiện đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Theo đó, dự báo tình 

hình vốn đầu tƣ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sê 

Kong tăng 8 – 10%/năm. Theo đó, khả năng tổng nguồn vốn đầu tƣ NSNN từ 

2018 – 2030 khoảng 3929 tỷ kíp, trong đó xây dựng tập trung 1466 tỷ kíp, 

nguồn vốn Trung ƣơng hỗ trợ có mục tiêu 2463 tỷ kíp. 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công hiệu quả gắn liền với kế hoạch phát 

triển kinh tế, xã hội của toàn tỉnh 

+ UBND tỉnh Sê Kong quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 

22/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển 

KT-XH 5 năm 2018-2022. 

+ UBND đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/8/2017 về việc 

lập kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2018-2022 và lập kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn 5 năm 2018-2022 để đôn đốc các sở, ngành chức năng và UBND 

các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. 

+ UBND tỉnh Sê Kong xác định các sở, ngành chức năng, UBND các 

huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh trƣớc ngày 30/10/2017, 

việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2018-2022 phải thống nhất 

với kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 5 năm 2018 – 2022. 

+ Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn cần đƣợc xây dựng gắn với kế hoạch 

phát triển KT-XH, trong lúc vốn đầu tƣ hạn chế, ngoài những nhiệm vụ cấp 

bách, cần xác định rõ thứ tự ƣu tiên có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu 

quả đầu tƣ. 

- Tập trung điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản về đầu tư công 

Tỉnh Sê Kong xác định tập trung điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản và tháo gỡ 

những khó khăn, hạn chế nhƣ: nguồn lực, cải cách hành chính, cải thiện môi 
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trƣờng đầu tƣ kinh doanh chƣa ổn định, chất lƣợng lao động thấp…Đây đƣợc 

xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện đầu 

tƣ công trên địa bàn. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ CÔNG TẠI TỈNH SÊ KONG TRONG THỜI GIAN 

ĐẾN 

 3.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

công. 

Công tác quy hoạch đƣợc xác định có vị trí quan trọng, quyết định đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng trong tƣơng lai, nhất thiết phải đi 

trƣớc một bƣớc, làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch đầu tƣ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo tiếp tục phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng tỉnh Sê Kong cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, 

dịch vụ theo hƣớng hiện đại vào năm 2030. Để làm đƣợc điều này, tỉnh Sê Kong 

cần chú trọng các biện pháp: 

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch ngành, lãnh thổ, khu 

vực và quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Sê Kong. Rà soát, đánh giá tình 

hình triển khai các quy hoạch, đảm bảo có sự thống nhất, đồng bộ giữa quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy 

hoạch xây dựng. Kịp thời rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy 

hoạch để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng theo từng giai 

đoạn. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Trong đó, xác định các luận cứ khoa học để xác định rõ hƣớng ƣu tiên 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn đến năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Việc hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn là cơ sở 

quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch đầu tƣ công phù hợp với những mục tiêu 

phát triển chung của tỉnh, đảm bảo tính kết nối giữa kế hoạch đầu tƣ công và 
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các kế hoạch phát triển khác.  

- Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác xây dựng kế hoạch đầu tƣ 

công. Triển khai thực hiện đồng bộ các qui định của luật pháp trong xây dựng kế 

hoạch đồng thời bổ sung thêm các văn bản hƣớng dẫn cụ thể nhằm thực hiện 

thống nhất qui trình lập và phê duyệt kế hoạch. 

- Chú trọng công tác dự báo và cung cấp thông tin đầy đủ, đa chiều cho 

các ngành, các cấp; tuân thủ các quy luật của thị trƣờng, nâng cao chất lƣợng 

của tổ chức tƣ vấn, đồng thời có chế tài đủ mạnh gắn quyền lợi, trách nhiệm của 

tổ chức tƣ vấn trong xây dựng kế hoạch. 

- Trong xây dựng kế hoạch đầu tƣ công cần đảm bảo yêu cầu tƣơng thích, 

hài hòa, hợp lý giữa kế hoạch đầu tƣ công dài hạn, trung hạn và hàng năm. 

- Việc xây dựng kế hoạch cần tăng cƣờng sự tham gia của đội ngũ các 

nhà khoa học, các chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật và các tổ chức xã hội. Đảm 

bảo tính công khai, minh bạch cũng nhƣ tăng cƣờng sự phản biện, giám sát của 

xã hội trong hoạt động đầu tƣ công. 

- Xây dựng kế hoạch đầu tƣ công cần chú trọng tới cả nhu cầu trƣớc mắt 

với nhu cầu lâu dài, dựa vào thực tiễn nguồn lực đầu tƣ, tránh phô trƣơng, hình 

thức.  

- Trong xây dựng kế hoạch đầu tƣ công hiện nay, cần xác định rõ thứ tự ƣu 

tiên đầu tƣ các dự án, tập trung chỉ đạo và ƣu tiên bố trí vốn để triển khai các 

quy hoạch phát triển kinh tế ngành, sản phẩm chủ yếu; quy hoạch xây dựng chi 

tiết, đảm bảo ƣu tiên đầu tƣ xây dựng cho những mục tiêu quan trọng, mũi nhọn 

của nền kinh tế. Thực hiện cơ chế ngƣời có thẩm quyền quyết định đầu tƣ chỉ 

quyết định đầu tƣ trên cơ sở cân đối và bố trí đƣợc nguồn vốn. Áp dụng các chế 

tài buộc ngƣời có thẩm quyền quyết định các dự án đầu tƣ phải cân nhắc thận 

trọng khi quyết định đầu tƣ nhằm nâng cao hiệu quả dự án đầu tƣ, tránh sai sót, 

rủi ro ngay từ chủ trƣơng đầu tƣ. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên 
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quan đến chất lƣợng công trình. Tăng cƣờng việc phân cấp trong công tác theo 

dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát trong quản lý đầu tƣ công để kip thời xử lý các 

sai phạm phát sinh, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tƣ. Cần cần tập 

trung đầu tƣ vào một số ít trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa nhằm nhanh 

chóng đƣa vào sử dụng.  

- Trong xây dựng kế hoạch, cần khẩn trƣơng khắc phục mất cân đối 

trong đầu tƣ công, trƣớc mắt trong những năm tới quy hoạch đầu tƣ công cần 

điều chỉnh theo hƣớng tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng, các điều kiện vật 

chất, kinh tế có khả năng tạo đƣợc động lực cho phát triển kinh tế xã hội, 

hoàn thiện cơ chế thị trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh tế tƣ nhân. 

- Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thực hiện khâu quy hoạch trong 

đầu tƣ công. Bố trí đủ cán bộ với năng lực cần thiết để nâng cao khả năng 

thực thi công tác. Rà soát, điều chỉnh lại các cơ quan, các bộ phận có liên 

quan trong lập kế hoạch cũng nhƣ cơ chế phối kết hợp giữa các cơ quan quản 

lý để nâng cao chất lƣợng của công tác này.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của luật pháp trong xây dựng kế 

hoạch đầu tƣ công. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác lựa chọn dự án đầu tƣ công 

Sê Kong là một tỉnh nghèo thuộc Đông Nam của Lào. Do đó, có rất 

nhiều nhu cầu về dự án đầu tƣ công để đảm bảo đƣợc cơ sở hạ tầng điện 

đƣờng trƣờng trạm nhằm làm động lực nâng cao kinh tế, đời sống ngƣời dana 

tại Tỉnh. Việc lựa chọn dự án đầu tƣ công sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh 

hiện nay. Từ những hạn chế hiện nay, khâu lựa chọn, phê duyệt dự án, duyệt 

tổng dự toán trong quản lý đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong cần: 

- Phối hợp chặt chẽ lựa chọn dự án đầu tƣ công gắn với các quy hoạch 

ngành, lãnh thổ, khu vực của tỉnh Sê Kong, không tách biệt hai nội dung này. 

- Khắc phục tính chủ quan trong lựa chọn dự án, thực hiện tốt nguyên tắc 
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của lựa chọn, hoàn thiện các tiêu chí để lựa chọn đảm bảo đƣợc tính khách 

quan, khoa học. 

- Nâng cao năng lực thẩm định dự án để làm cơ sở khách quan cho sự lựa 

chọn dự án, duyệt tổng dự toán. 

- Tăng nguồn kinh phí phục vụ khảo sát, điều tra, lựa chon, phê duyệt dự 

án, duyệt tổng dự toán trong quản lý đầu tƣ công. 

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy 

định cụ thể từ phía ban quản lý dự án về nội dung thẩm định và phê duyệt dự 

án, duyệt tổng dự toán trong quản lý đầu tƣ công. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tƣ 

công.  

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tƣ công là khâu có ý nghĩa quan 

trọng. Để nâng cao năng lực thẩm định và phê duyệt dự án, duyệt tổng dự 

toán trong quản lý đầu tƣ công tỉnh Sê Kong hiện nay, các biện pháp cần chú 

trọng thực hiện là: 

- Tổ chức thẩm định cần đảm bảo tính độc lập về tổ chức, kinh tế với cơ 

quan chủ đầu tƣ và các qui định về chế độ trách nhiệm của cơ quan thẩm 

định, phê duyệt dự toán đầu tƣ công.  

- Cần tăng cƣờng chất lƣợng công tác khảo sát, tƣ vấn lập dự án đầu tƣ, 

báo cáo kinh tế kỹ thuật để hạn chế những sai sót dẫn đến chất lƣợng dự án 

không đạt yêu cầu hoặc phải điều chỉnh dự án, vốn đầu tƣ.  

- Trong thẩm định dự án đầu tƣ công, cần tuân thủ chặt chẽ quy định về 

điều kiện điều chỉnh dự án đầu tƣ của Luật Đầu tƣ công, phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách, cấp mình để thực hiện. Thực hiện thẩm định về 

nguồn vốn và cân đối vốn trƣớc khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều 

chỉnh dự án; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc 

lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tƣ các 
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dự án không thuộc các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh tổng mức đầu tƣ quy định 

tại Luật Đầu tƣ công.  

- Tổ chức thẩm định cần có biện pháp rút ngắn thời gian thẩm tra, ra 

quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ, tránh kéo dài ảnh hƣởng tiến độ chung của 

dự án.  

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ gồm cả các cán bộ làm công tác 

thẩm định, phê duyệt dự án và chủ đầu tƣ trong xây dựng dự án. Trong quá 

trình này vai trò của công tác tƣ vấn, tham mƣu rất quan trọng. Đó là cơ sở 

quan trọng để các cấp có thẩm quyền ra quyết định chính xác. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tƣ công. 

Dự án đầu tƣ công sau khi đƣợc cấp có thẩm quyển thẩm định, phê duyệt 

thì giai đoạn thực hiện có vai trò rất quan trong. Đây là giai đoạn có khả năng 

phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Để triển khai, thực hiện tốt các dự án đầu tƣ 

công, tỉnh Sê Kong cần có các biện pháp cụ thể để hoàn thiện công tác này: 

 Đối với công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 

- Trƣớc hết, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến 

công tác đấu thầu và chỉ định thầu, tạo hành lang pháp lý, cơ sở vững chắc 

cho việc lựa chọn nhà thầu có đủ uy tín, khả năng thực hiện công trình. 

- Tổ chức tốt công tác đầu thầu, bao gồm từ khâu lập kế hoạch đấu thầu, 

thẩm định hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu cho các chủ đầu tƣ và 

các bên tham gia. Quá trình này cần phải thực hiện theo công tác khách quan, 

công khai, minh bạch nhằm loại bỏ các tiêu cực để chạy dự án, thực hiện 

nghiêm chỉnh công tác đăng tải thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

- Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu theo tiến độ chung của dự án và kế hoạch vốn đƣợc giao theo đúng 

quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định của chính phủ. Khi lập kế hoạch 
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đầu thầu cần phải đặc biệt chú trọng đến việc phân chia gói thầu, tránh việc 

phân chia, xé lẻ quá nhiều hạng mục thành nhiều gói thầu, dẫn đến sự chắp 

nối giữa các hạng mục; có quá nhiều chủ thể với trình độ, năng lực khác tham 

gia sẽ ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng công trình trong quá trình thi công. 

- Quá trình đấu thầu dự án cần qui định rõ trách nhiệm của chủ thầu. Các 

chủ thể tham gia xây dựng công trình phải đảm bảo chất lƣợng và phải chịu 

trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ, pháp luật về chất lƣợng công trình và bồi 

thƣờng thiệt hại khi vi phạm.  

- Hƣớng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nƣớc 

và nƣớc ngoài, đặc biệt là các hoạt động xuất nhập khẩu các hàng hóa có liên 

quan đến các dự án đầu tƣ công trong nƣớc. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản hƣớng dẫn về các loại chi phí 

liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu nói chung và các nhà thầu cho các 

dự án đầu tƣ công nói riêng. 

Đối với công tác quản lý vốn đầu tư 

- Thức hiện quản lý và giám sát vốn đầu tƣ, đảm bảo vốn đầu tƣ đƣợc sử 

dụng đúng mục đích và tiến độ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng vốn đầu tƣ, có kế 

hoạch khắc phục tình trạng lãng phí vốn để điều chỉnh kịp thời khi có dấu 

hiệu tiêu cực xảy ra. 

- Bố trí vốn kế hoạch tập trung cho các dự án bảo đảm thời gian hoàn 

thành và tiến độ thực hiện dự án. Các sở, Ban, ngành có liên quan của tỉnh 

cần đẩy nhanh công tác thẩm định, phân bổ giao kế hoạch dự toán để chủ 

đầu tƣ sớm triển khai thự hiện, phối hợp với Kho bạc nhà nƣớc thƣờng 

xuyên rà soát tiến độ giải ngân vốn, phát hiện những khó khăn vƣớng mắc… 

để kịp thời giải ngân cho các dự án có khối lƣợng hoàn thành nhƣng chƣa 

đƣợc cấp đủ vốn. 
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- Thƣờng xuyên chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực để 

đảm bảo tiến độ thi công công trình, lập thủ tục nghiệm thu và giải ngân vốn 

đầu tƣ. Trƣờng hợp nhà thầu không đủ năng lực thi công, vi phạm hợp đồng, 

chủ đầu tƣ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét xử lý, lựa chọn nhà thầu khác có 

năng lực tiếp tục thực hiện, không làm ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện dự 

án. Tăng cƣờng đôn đốc các nhà thầu nghiệm thu, lập hồ sơ để thanh toán 

ngay với Kho bạc Nhà nƣớc khi có khối lƣợng nghiệm thu và hoàn ứng theo 

quy định. 

- Thƣờng xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự 

án, gói thầu để xử lý những phát sinh trong quá trình cung ững vốn.  

- Khắc phục tình trạng nợ đọng hồ sơ quyết toán vốn đầu tƣ công đối 

với các dự án đã hoàn thành hoặc dự án kéo dài thi công. Tập trung chỉ đạo 

rút ngắn thời gian thẩm tra trình phê duyệt quyết toán các dự án đã nhận hồ 

sơ quyết toán thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn 

nghiệp vụ thẩm tra cho cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán các cấp 

trong phạm vi quản lý. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện 

quản lý vốn đầu tƣ trên địa bàn. 

Đối với công tác đánh giá hiệu quả sử dụng công trình 

Theo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

trong thời gian qua cho thấy hiệu quả sử dụng công trình từ hoạt động đầu tƣ 

công tại tỉnh Sê Kong còn thấp. Để khắc phục điều này cần chú ý cải thiện các 

nội dung: 

- Đơn vị quản lý đầu tƣ công cần yêu cầu các Chủ đầu tƣ nghiêm túc 

hơn trong việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án và hiệu quả sử dụng 

công trình, xây dựng các quy định, các chế tài nhằm khắc phục hạn chế trong 

việc không nghiệm túc trong thực hiện các báo cáo này. 

- Hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá thực hiện dự án, công trình, sao 
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cho các nội dung phải đi sâu, đi sát các nội dung đánh giá chất lƣợng công 

trình, từ đó đánh giá chất lƣợng dự án đầu tƣ công. 

- Tăng cƣờng các hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công 

công trình, thực hiện nghiêm túc các qui định và yêu cầu hoạt động nghiệm 

thu và đánh giá hiệu quả sử dụng công trình sau thời gian sử dụng. 

- Xây dựng các chế tài trong việc kiểm soát hiệu quả công trình đầu tƣ, 

quyết liệt trong việc xử lý các công trình có chất lƣợng kém. 

3.2.5. Tăng cƣờng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý các 

vi phạm trong lĩnh vực đầu tƣ công 

Để nâng cao chất lƣợng khâu kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đầu tƣ 

cần thực hiện 5 nội dung sau: 

Một là, tăng cƣờng hoạt động giám sát các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ 

NSNN. Luật NSNN cũng nhƣ các văn bản pháp quy có liên quan đến đầu tƣ từ 

nguồn vốn NSNN đã quy định rất chặt chẽ quy trình, cơ chế quản lý đầu tƣ từ 

khâu lập kế hoạch, xét duyệt, thẩm định kế hoạch, dự án đến khâu cấp phép 

quản lý vốn và quyết toán. Nói chung quy trình thủ tục đại bộ phận các cơ quan 

đơn vị liên quan đều tuân thủ một cách nghiêm ngặt, nhƣng nhiều khi còn mang 

tính chất hình thức, đầu tƣ còn dàn trải theo cảm tính, thất thoát còn lớn, hiện 

tƣợng tiêu cực, tham nhũng còn xảy ra, nguồn vốn NSNN chƣa đƣợc sử dụng có 

hiệu quả. Do đó, cần hoàn thiện cơ chế giám sát đầu tƣ công từ NSNN nhƣ sau: 

- Tăng cƣờng hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 

tỉnh Sê Kong theo hƣớng: có kế hoạch giám sát thƣờng xuyên hàng năm theo 

nhiệm kỳ HĐND, kết hợp giám sát định kỳ với giám sát đột xuất đối với một số 

dự án trọng điểm của tỉnh, giám sát hoạt động tại các dự án đầu tƣ trong những 

trƣờng hợp cụ thể nhằm tạo ra yêu cầu, áp lực cao cho các cơ quan chức năng 

trong quá trình thực thi quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN. 

- Thực hiện thƣờng xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
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đầu tƣ xây dựng nhằm phát hiện, uốn nắn những sai phạm trong quá trình quản 

lý và thực hiện đầu tƣ xây dựng để đảm bảo công tác đầu tƣ xây dựng mang lại 

hiệu quả cao. Do vậy, công tác thanh tra, kiểm tra đầu tƣ xây dựng phải đƣợc 

thực hiện ở tất cả các giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện đầu tƣ, dự án hoàn 

thành đƣa vào khai thác sử dụng, tiến hành thanh tra, kiểm tra ở tất cả các lĩnh 

vực đầu tƣ xây dựng. Thanh tra, kiểm tra ở giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ nhằm đảm 

bảo cho tính hiệu quả của công trình, dự án sau này, tránh lãng phí khi dự án 

không có tính khả thi, việc thanh tra ở giai đoạn này cần tập trung vào đánh giá 

sơ bộ tính hiệu quả dự án, công trình, địa điểm thực hiện dự án, thi công xây 

dựng công trình. Thanh tra ở giai đoạn thực hiện đầu tƣ cần đƣợc tiến hành 

thƣờng xuyên, kết hợp kiểm tra định kỳ và kiểm tra bất kỳ, khi thấy có dấu hiệu 

bất thƣờng trong việc thực hiện dự án nhằm đảm bảo cho tiến độ cũng nhƣ chất 

lƣợng công trình đƣợc đảm bảo đúng thiết kế và dự toán đã đƣợc duyệt. 

- Tăng cƣờng chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ gắn trách nhiệm 

của ngƣời có thẩm quyền với trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo giám sát, 

đánh giá đầu tƣ tại các sở, ngành. Quy định trách nhiệm cá nhân đối với ngƣời 

có thẩm quyền quyết định đầu tƣ, xử lý kỷ luật đồng thời xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ nếu không chấp hành nghiêm túc chế độ báo 

cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ. Việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, 

đánh giá đầu tƣ giúp các sở, ngành phân tích đánh giá đúng tình hình ĐTXDCB 

sử dụng vốn NSNN nhằm có phƣơng án chỉ đạo điều hành một cách phù hợp, 

để sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách quản lý đối với lĩnh vực này. 

Hai là, nâng cao chất lƣợng công tác thanh tra của các cơ quan thanh tra. 

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của các cơ quan thanh tra: 

thanh tra cấp tỉnh, thanh tra xây dựng, thanh tra tài chính, thanh tra sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ đảm bảo thanh tra toàn diện, tiết kiệm thời gian, không chồng chéo, 

hạn chế lãng phí và đảm bảo hiệu quả. Nâng cao chất lƣợng thanh tra, tránh nể 
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nang, né tránh, thiếu khách quan khi thực hiện thanh tra các dự án đầu tƣ xây 

dựng cơ bản từ NSNN do chính nội bộ ngành thực hiện. Có chế tài xử lý 

nghiêm đối với đoàn thanh tra trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra nếu có 

hành vi dung túng cho các sai phạm. Tăng cƣờng năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra, từ đó nâng cao công 

tác thanh tra. UBND tỉnh Sê Kong cần phải kiện toàn lực lƣợng thanh tra, kiểm 

tra công tác đầu tƣ xây dựng đủ mạnh, có chuyên môn nghiệp vụ và là những 

chuyên gia giỏi của các lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cán bộ phải có phẩm chất đạo 

đức có uy tín và trung thực. 

Ba là, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, các sở, ngành cần thực 

hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch hoạt động tại các dự án 

đầu tƣ xây dựng sử dụng vốn NSNN của mình. Xử lý vi phạm hành chính đối 

với các chủ đầu tƣ và nhà thầu không treo biển báo hoặc biển báo thiếu thông tin 

theo quy định của Luật Xây dựng năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động giám sát của mọi tầng lớp dân cƣ. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

đoàn thể, ban thanh tra nhân dân xã, phƣờng, thị trấn tuyên truyền vận động các 

tổ chức, công dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tƣ 

đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN. Có cơ chế khuyến khích, khen thƣởng và bảo 

vệ, đề cao vai trò giám sát của cộng đồng, các đoàn thể, hiệp hội, các cơ quan 

báo chí đối với hoạt động tại các dự án, nhằm phát hiện, ngăn chặn, phòng, 

chống, tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách, tiền và tài sản nhà nƣớc. 

Bốn là, tăng cƣờng vai trò giám sát- tƣ vấn phản biện của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Ngoài việc thực hiện tốt vai trò 

giám sát của HĐND, Mặt trận tổ quốc,.… cần có những quy định Pháp luật bắt 

buộc phải có giám sát, tƣ vấn - phản biện và giám định xã hội của các tổ chức 

chính trị- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của cộng đồng đối với các dự án 

lớn - quan trọng ở trung ƣơng và địa phƣơng giao một số dịch vụ công sang cho 
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các tổ chức xã hội nghề nghiệp (cấp chứng chỉ, đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn ....), 

một số lĩnh vực có thể giao cho tổ chức xã hội nghề nghiệp sáng kiến và soạn 

thảo luật thuộc ngành nghề chuyên môn phù hợp. 

Năm là, thẩm định và thẩm định độc lập dự án: Công tác thẩm định dự án 

đã đƣợc quy định trong các văn bản pháp quy liên quan đến đầu tƣ công. Vấn 

đề là làm thế nào để việc thẩm định dự án trở nên thực chất và có chất lƣợng. 

Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về thẩm định dự án đối với tất cả các dự án 

đầu tƣ công. Đồng thời, sử dụng thống nhất các chuẩn mực thẩm định dự án cho 

mọi dự án đầu tƣ công, bất kể nguồn vốn nhƣ thế nào. Áp dụng thẩm định độc 

lập đối với các dự án quan trọng, dự án nhóm A, B để xác định tính khả thi, 

hiệu quả của dự án một các tốt nhất. Sự lạc quan thái quá và thiếu khách quan 

đối với các dự án đầu tƣ công - do xác định chi phí quá thấp và lợi ích quá cao - 

là hiện tƣợng phổ biến. Chính vì vậy, luôn cần phải kiểm tra tính chân thực và 

khách quan của hoạt động thẩm định dự án, đặc biệt là đối với những dự án lớn, 

hơn nữa lại do chính cơ quan thực hiện tự thẩm định. 

3.2.6. Giải pháp hỗ trợ 

a. Hoàn thiện luật pháp và cơ chế chính sách  

Đổi mới cơ chế quản lý đầu tƣ công, thay đổi quan điểm vốn nhà nƣớc là 

vốn “chùa”, cơ chế quản lý này chỉ rõ hơn, cụ thể hơn quyền, trách nhiệm và 

quyền hạn của các chủ thể trực tiếp tham gia quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu 

tƣ trong các dự án đầu tƣ công. 

- Các cơ quan quản lý nhà nƣớc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc 

thông qua xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách, 

thanh tra, kiểm tra. Cơ quan đƣợc giao chủ sở hữu vốn nhà nƣớc vẫn là các Bộ, 

UBND theo phân cấp nhƣng phải có một số cục, vụ quản lý dự án và vốn nhà 

nƣớc, vốn đầu tƣ công. 

- Chủ đầu tƣ cần đƣợc quy định cụ thể, đồng thời là đơn vị khai thác, vận 
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hành, sử dụng dự án đầu tƣ khi hoàn thành các dự án đầu tƣ công. 

- Xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đặc 

biệt phải có luật về quy hoạch, luật quản lý vốn đầu tƣ công và hoàn thiện hệ 

thống văn bản này, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các đơn vị quản lý 

đầu tƣ công có chất lƣợng hơn. 

- Tập trung xây dựng các chế tài, đủ mạnh để xử lý, răn đe các trƣờng 

hợp vi phạm trong thực hiện đầu tƣ công. 

- Tiến hành thực hiện kế hoạch bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách liên 

quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, liên quan đến một trong 

những nội dung quan trọng của công tác quản lý đầu tƣ công. 

- Đổi mới hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng nói chung 

và trong các dự án đầu tƣ công nói riêng. 

- Bổ sung, sửa đổi xây dựng mới các quy định về “chủ sở hữu”, “đại diện 

chủ sở hữu”, “ngƣời điều hành quản lý sản xuất kinh doanh” trong các dự án 

đầu tƣ từ vốn nhà nƣớc, phân biệt quyền “ông chủ đồng vốn” và “quyền tự 

chủ kinh doanh” phát triển hình thức thuê giám đốc điều hành. 

- Phát triển, khuyến khích hình thức tín dụng đầu tƣ thay cho hình thức 

cấp phát đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội có 

khả năng thu hồi vốn. 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế phối hợp quản lý nhà 

nƣớc về đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ công với vốn đầu tƣ trong và ngoài 

nƣớc. Xây dựng tiêu chuẩn về khuyến khích, hạn chế và định hƣớng phân bố 

các dự án đầu tƣ công tại các địa phƣơng. 

b. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý đầu tư 

công 

Chất lƣợng quản lý vốn ngân sách cho đầu tƣ công của tỉnh trong tất cả các 

khâu từ quy hoạch, kế hoạch vốn, quản lý nguồn vốn, tổ chức kiểm soát thanh 
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toán vốn đầu tƣ, đánh giá đầu tƣ, quyết toán vốn và quyết toán dự án hoàn 

thành... đều đƣợc quyết định bởi một nhân tố hết sức quan trọng đó là chất lƣợng 

đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nƣớc có liên quan đến dự án đầu tƣ. 

Đặc biệt là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực xây dựng quy hoạch, 

quản lý kế hoạch đầu tƣ, quản lý ngân sách nhà nƣớc, quản lý dự án đầu tƣ, 

thẩm định thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản lý chất lƣợng, kiểm soát thanh toán 

vốn đầu tƣ, quyết toán,... Tuy nhiên chất lƣợng đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý 

đầu tƣ công của tỉnh Sê Kong còn đang thiếu về số lƣợng và còn yếu, đòi hỏi 

phải sớm có định hƣớng đào tạo và sắp xếp cho phù hợp quản lý theo hƣớng sau: 

- Tiến hành rà soát, đánh giá lại một cách cơ bản đội ngũ cán bộ đang làm 

công tác ở các lĩnh vực nêu trên; trên cơ sở đó định hƣớng sắp xếp, bố trí lại đội 

ngũ cán bộ cho phù hợp. Kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực và phẩm 

chất kém, không đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ. 

- Nâng cao năng lực, trình độ và thực hiện từng bƣớc chuẩn hóa đội ngũ 

cán bộ, công chức, tập trung tăng cƣờng nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác 

lập quy hoạch; đào tạo, chú trọng bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây 

dựng và quản lý quy hoạch có thể thiếp thu đƣợc kinh nghiệm của nƣớc ngoài; 

mở các chƣơng trình bồi dƣỡng ngắn hạn cho các địa phƣơng về quản lý quy 

hoạch, đồng thời đẩy mạnh đào tạo cán bộ về quản lý quy hoạch ở các cấp, đặc 

biệt cán bộ ở chính quyền cơ sở. 

- Tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn từ nguồn cán bộ có nghiệp vụ, phẩm 

chất để bồi dƣỡng, đào tạo lại. Đồng thời có cơ chế đãi ngộ thoả đáng, nhằm thu 

hút những chuyên gia giỏi, cán bộ giỏi từ các nơi về phục vụ tại Sê Kong. 

- Về lâu dài, phải có chiến lƣợc đào tạo chuyên gia đầu ngành, chuyên gia 

giỏi thông qua công tác tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học nƣớc ngoài và 

trong nƣớc; cử cán bộ trẻ, có năng lực gửi đi đào tạo ở các học viện trong và 

ngoài nƣớc. 
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- Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích nhân tài. Có giải 

pháp thiết thực trong chính sách cán bộ, có cơ chế lựa chọn để thu hút và phát 

huy nhân tài trong các lĩnh vực trên. 

- Công tác sắp xếp và bố trí cán bộ: Phải sắp xếp và bố trí hợp lý cán bộ 

lĩnh vực đầu tƣ, xây dựng hợp lý, đủ về số lƣợng và chất lƣợng. Chuyên viên tƣ 

vấn về lĩnh vực đầu tƣ, kỹ sƣ công trình xây dựng còn thiếu chính; vì vậy, trong 

những năm tới tỉnh Sê Kong cần đào tạo thêm cán bộ tƣ vấn, thiết  kế kỹ thuật, 

kỹ sƣ xây dựng để công tác đầu tƣ phát triển của tỉnh đƣợc thuận lợi. 

- Tập trung xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy quản lý đầu tƣ từ cấp trên 

trở xuống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tƣ công của cán bộ phụ trách 

trong lĩnh vực này. Tăng cƣờng công tác kiểm tra thanh tra và xử lý đúng mức 

các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong hoạt động quản lý đầu tƣ. 

- Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ  nói chung cũng nhƣ quản lý 

vốn đầu tƣ nói riêng thay đổi liên tục để phù hợp với xu thế mới, chính vì vậy 

cán bộ quản lý đầu tƣ cũng phải tích cực học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết của 

mình để phục vụ tốt công  tác. 

Đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý dự án đầu tƣ. Có thể nói công tác 

quản lý dự án đầu tƣ hiện nay ở các địa phƣơng khác nói chung và Sê Kong nói 

riêng còn nhiều bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là vì từ trƣớc tới nay chƣa thực 

sự có một trƣờng lớp nào đào tạo cán bộ quản lý dự án một các sâu về chuyên 

môn. Cần có những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nhƣ vốn đầu tƣ, kỹ sƣ 

giao thông, kỹ sƣ thuỷ lợi, kế hoạch .... 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra thanh tra và xử lý đúng mức  các tổ chức, 

cá nhân có vi phạm trong hoạt động quản lý đầu tƣ; kiên quyết thay thế những 

cán bộ năng lực và phẩm chất kém, không đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ. 

- Đổi mới công tác thu hút và tuyển dụng, đãi ngộ nhằm thu hút những 

chuyên gia giỏi, cán bộ giỏi để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nhất là 
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trong lĩnh vực quản lý đầu tƣ, kỹ sƣ định giá, cán bộ kỹ thuật,... 

- Đổi mới tổ chức bộ máy và xác định chức năng quản lý của các cơ 

quan chuyên trách và phối hợp, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp 

nhàng, thống nhất giữa các cơ quan nhà nƣớc trong quá trình thực hiện 

chức năng quản lý, hạn chế thấp nhất những chồng chéo, lấn sân lẫn nhau. 

Muốn vậy, phải xây dựng một quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, 

doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực XDCB nhƣ Sở Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải…Nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ quản lý đầu tƣ công từ NSNN; chú trọng công tác đào 

tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý. Cần trang bị cho đội ngũ cán bộ 

quản lý đầy đủ kiến thức về lý thuyết và thực tiễn về quản lý, đặc biệt là 

quản lý vốn đầu tƣ từ NSNN, vừa có kiến thức về xã hội vừa có kiến thức 

về kinh tế, kỹ thuật; đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt; phân bổ hợp lý 

nguồn cán bộ quản lý phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…Để 

thực hiện nội dung này, cần phải rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện 

có, kiên quyết xử lý những cán bộ yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo 

đức; đồng thời có kế hoạch cụ thể về tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, bố 

trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy quản lý nhà 

nƣớc. Tăng cƣờng hơn nữa đội ngũ cán bộ quản lý và làm công tác chuyên 

môn trên các lĩnh vực thuộc XDCB, nhƣ chuyên viên UBND tỉnh, các ban 

kinh tế của HĐND tỉnh. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 Từ việc phân tích QLNN về đầu tƣ công, luận văn xin có một số kiến 

nghị sau: 

Đối với Quốc hội và chính phủ: 

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu với Quốc hội, Chính phủ Cộng 

hòa Nhân dân Lào xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh 
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chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nƣớc, để tạo sự thống 

nhất trong việc quản lý các loại quy hoạch tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa 

các quy hoạch. Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho xây dựng qui hoạch, kế hoạch 

đầu tƣ công. 

- Tăng cƣờng tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ công tác quy hoạch, kế hoạch của các địa phƣơng để việc theo dõi, quản 

lý việc triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch. 

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét 

giảm số lƣợng chƣơng trình mục tiêu quốc gia, để giảm bớt đầu mối và tập 

trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; ghép các chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ đầu tƣ trên địa bàn huyện nghèo thành một 

chƣơng trình mục tiêu chung để giảm bớt đầu mối, tập trung nguồn lực cho việc 

hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo. Lồng ghép theo 

hƣớng giảm bớt số lƣợng các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ƣơng. Tạo điều kiện cho địa phƣơng đề xuất mức vốn cho từng công trình đƣợc 

linh hoạt, chủ động hơn. 

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Luật 

đầu tƣ công nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực kế hoạch hoá đầu tƣ và các dự án đầu tƣ không có hoạt động xây dựng để 

thuận lợi cho các địa phƣơng trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác kế 

hoạch chƣa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. Để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác kế hoạch, tạo thuận lợi cho cơ quan kế hoạch ở địa phƣơng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu 

với Chính phủ xây dựng Luật kế hoạch hoặc ban hành Nghị định quy định về 

công tác về lập, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và kế hoạch đầu tƣ phát triển. Hiện nay rất nhiều văn bản, nhiều đoàn 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và yêu cầu báo cáo của các Bộ ngành không thống 
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nhất về nội dung, biểu mẫu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá nên mỗi khi có yêu cầu, 

địa phƣơng rất mất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, không chủ động công 

việc, không đạt hiệu quả cao. 

Đối với UBND tỉnh Sê Kong: 

- Một là, tăng cƣờng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý đầu tƣ công; tổ chức công 

tác tập huấn về chuyên môn; nghiệp vụ, về năng lực quản lý của các cơ quan 

quản lý dự án đầu tƣ công các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Hai là, coi trọng công tác quản lý đầu tƣ công, nghiên cứu, cải tiến để 

không ngừng hoàn thiện QLNN về đầu tƣ công, đặc biệt cần tiếp tục cải cách 

khâu thẩm định và giám sát, đánh giá chƣơng trình, dự án đầu tƣ công nhằm phát 

huy hiệu quả trong quản lý, trong đó ƣu tiên đổi mới cách thức lập và thẩm định, 

đánh giá và lựa chọn dự án đầu tƣ công.  

- Ba là, cần có chủ trƣơng cân đối các nguồn lực trong đầu tƣ công nhằm 

giảm áp lực cho đầu tƣ công từ nguồn ngân sách nhà nƣớc, nhất là trong điều 

kiện vốn đầu tƣ từ ngân sách còn hạn hẹp. 

- Bốn là, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thƣờng xuyên thực hiện công tác 

báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ định kỳ để giúp tỉnh nắm chắc tình hình và có 

biện pháp xử lý kịp thời.  

- Năm là, tỉnh cần sớm ban hành quy chế cụ thể trong công tác quản lý đầu  

tƣ công, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, các nhân tham gia hoạt động 

QLNN về đầu tƣ công. Có quy định rõ rệt về chế độ khen thƣởng, kỷ luật trong 

phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nƣớc theo quy định của pháp luật. 
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KẾT LUẬN 

Xuất phát từ nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của quản lý đầu tƣ 

công, đồng thời nhìn nhận thực tế khách quan công tác quản lý đầu tƣ công tại 

tỉnh Sê Kong, đề tài mong muốn đƣa ra đƣợc các đề xuất về giải pháp nhằm 

nâng cao chất lƣợng công tác QLNN về đầu tƣ công trên địa bàn nghiên cứu, 

tác giả đã xây dựng nội dung luận văn “Quản lý đầu tƣ công từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nƣớc tại tỉnh Sê Kong” với kết cấu ba chƣơng. 

Chƣơng 1 của luận văn đã tập trung tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề 

cơ sở lý luận liên quan đến quản lý, đầu tƣ công và quản lý đầu tƣ công, trong 

đó đặc biệt khai thác các nội dung lý thuyết về đầu tƣ công mới nhất hiện nay. 

Chƣơng này cũng đã tổng quan lại tình hình nghiên cứu liên quan để làm rõ 

sự khác biệt trong nghiên cứu của đề tài. 

Nội dung Chƣơng 2 tập trung vào phân tích, đánh giá thực trạng QLNN 

về đầu tƣ công từ nguồn NSNN. Luận văn đã dựa vào các nguồn tƣ liệu thống 

kê, báo cáo và các dữ liệu điều ta để cố gắng làm rõ ƣu điểm, hạn chế trong 

QLNN về đầu tƣ công hiện nay.  

Dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đầu tƣ công trên 

địa bàn Sê Kong đã đƣợc phân tích theo các nội dung của QLNN về đầu tƣ 

công tại tỉnh Sê Kong, tổng kết những vấn đề nổi cộm từ thực tế luận văn  đã 

đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của QLNN về đầu tƣ công 

tại Sê Kong trong giai đoạn tới. 

Tuy nhiên, khát vọng thì lớn nhƣng thời gian và năng lực hạn chế nên 

luận văn mới chỉ dừng lại ở sự phân tích chung, chƣa thể phân tích chuyên 

sâu vào chủ đề của từng lĩnh vực. Mặc dù vậy, những phần lý luận và thực 

thực tiễn đƣợc đề cập trong luận văn có thể sử dụng với tƣ cách là tƣ liệu 

tham khảo cho quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ là một đề xuất gợi ý 

cho các nhà quản lý địa phƣơng trong quá trình tổ chức và thực hiện QLNN 

về đầu tƣ công.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Xin kính chào quý Ông/Bà. Tôi tên là Vandy Vongsettha, học viên lớp cao học Quản 

lý kinh tế khóa 36 của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Hiện này tôi đang thực hiện 

Luận văn Thạc sĩ với đề tài “Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê 

Kong, nước CHDCND Lào”. Kính mong quý Ông/Bà dành ít thời gian trả lời các câu hỏi 

dƣới đây.  

Phần I/Thông tin cá nhân 

Họ và tên:....................................................................... 

Chức vụ:......................................................................... 

Đơn vị công tác:………………………………………. 

Email:............................................................................... 

SĐT:............................................................................... 

Phần II/ Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ thực hiện các nội dung quản lý 

đầu tƣ công tại tỉnh Sê Kong theo các nội dung dƣới đây đang ở mức độ nào? 

Trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông ở cột lựa chọn. 

TT Nội dung 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng 

ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

1 

Đề án quy hoạch đầu tƣ công bám sát 

định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 

tại Tỉnh 

     

2 
Đề án Quy hoạch đầu tƣ công ít sửa 

đổi, bổ sung 
     

3 

Năng lực chuyên môn của cán bộ, 

công chức lập và phê duyệt chủ 

trƣơng, kế hoạch ĐTC đảm bảo 

     

4 Các dự án đầu tƣ công đƣợc lựa chọn      



 
 

rất thiết thực 

5 

Công tác thẩm định và phê duyệt dự 

án, duyệt tổng dự toán đƣợc thực hiện 

tốt 

     

6 
Công tác đấu thầu đƣợc thực hiện 

công khai minh bạch 
     

7 
Năng lực các nhà thầu đƣợc lựa chọn 

đảm bảo 
     

8 
Không có hiện tƣợng tiêu cực trông 

công tác đấu thầu và chỉ định thầu 
     

9 
Chất lƣợng công tác giải ngân vốn đầu 

tƣ công đƣợc thực hiện tốt 
     

10 

Chất lƣợng công tác chuẩn bị đầu tƣ 

nhƣ giải phóng mặt bằng, đền bù giải 

tỏa,… đƣợc thực hiện tốt 

     

11 
Công tác quản lý thực hiện đầu tƣ 

đƣợc thực hiện tốt 
     

12 

Chất lƣợng công tác kiểm tra giám sát 

quá trình thực hiện đầu tƣ đƣợc thực 

hiện nghiêm túc 

     

13 

công tác nghiệm thu và thanh quyết 

toán công trình đúng quy định của 

pháp luật 

     

14 
Công tác xử lý vi phạm trong đầu tƣ 

công đƣợc thực hiện nghiêm túc 
     

 Cảm ơn sự hợp tác của quý Ông (Bà) 

 

  



 
 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Email SĐT 

01 Ông Sakun phonphasot Giảm đốc sở Kế hoạch và đầu tƣ   55638726 

02 Ông buachon 

keophadapsy 

Phó giám đốc Kế hoạch và đầu tƣ  99597680 

03 Ông bunlai butthi Giảm đốc sở Tài nguyên môi trƣơng  22271885 

04 Ông Bunlit sácbuavong Phó giảm đốc sở Tài Nguyên môi trƣờng  22903999 

05 Ông sutsana syhajak Giảm đốc sở Tổng hợp  22296688 

06 Ông keophasot 

keonoymanyvong 

Phó giảm đốc sở Giao thông vận tải  22296999 

07 Ông Sumvang 

thammavong 

Gảm đốc sở Nông nghiệp và lâm 

nghiệp 

 99837903 

08 Ông unhuong 

saiyavong 

Phó văn phòng  Ban thứ ký   55538444 

09 Ông Phengsy sylavy Trƣơng Phòng 

UBN 

ủy ban dn  55638308 

10 Ông sysuphan 

mahavong 

Phó văn phòng Ban thứ ký  55554534 

11 Ông syda suvannasai Phó chủ tịch ủy ban  99837908 

12 Ông khanty sylavongsa Chủ tịch Huyên Huyên Lama  9837120 

13 Ông Bunloi 

Nanthavong 

Phó giảm đốc Tài Nguyên môi tƣờng  56065009 

14 Ông sukan keovongsa Trƣởng phòng kiểm tra nhà nƣớc  56248376 

15 Ông chanhau 

saiyathong 

Trƣởng phòng Môi trƣởng  55593053 

16 Ông davong vatsanga Phó trƣởng 

phòng 

Môi trƣởng  55577736 

17 Ông engkam 

latthasumbat 

Trƣởng phòng Kiểm tra nhà nƣớc  55635566 

18 Bà sysanga keodungdy Giảm đốc sở Nội vụ  55738870 

19 Ông kolakan 

sumbunthip 

Giám đốc  Sở kho Bac  55945499 

20 Ông khamhu oonmany Giám đốc Sở tài Chính  22740999 

  

 


