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TÓM TẮT 

Chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm, có vị trí đặc biệt quan 

trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các quốc gia đang phát triển. Nghiên 

cứu được thực hiện nhằm phân tích quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 

cho giáo dục, đề xuất một số hàm ý quản trị cho việc phát triển hiệu quả quản lý chi thường 

xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục đúng theo quy định và đạt hiệu quả cao. Số liệu 

được thu thập theo phương pháp phỏng vấn chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực quản lý ngân 

sách và thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2012 đến năm 2016 tại Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ. Kết quả đã phân tích thực trạng trong quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà 

nước cho giáo dục và  phân tích được nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước. Trên cơ sở kết quả này, nhóm tác giả đề xuất một số hàm 

ý quản trị giúp hoàn thiện quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo 

dục tại Quận Ninh Kiều. 

Từ khóa: Giáo dục, ngân sách Nhà nước, quản lý chi thường xuyên, Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trích dẫn: Lại Hoàng Vĩnh Trinh và Nguyễn Ngọc Minh, 2021. Giải pháp hoàn thiện quy trình 

quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ.  Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học 

Tây Đô. 13: 97-114.   
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1. GIỚI THIỆU 

Quận Ninh Kiều là quận trung tâm 

Thành phố Cần Thơ, có vị trí địa lý trung 

tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía 

Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Tây giáp 

huyện Phong Điền, phía Nam giáp huyện 

Phong Điền và quận Cái Răng, phía Bắc 

giáp quận Bình Thủy nằm trên các trục, 

tuyến giao thông thủy bộ quan trọng, một 

đỉnh trong Tứ giác năng động Cần Thơ - 

Cà Mau - An Giang - Kiên Giang. Nghị 

quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

xây dựng và phát triển Thành phố Cần 

Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, Quận Ninh Kiều là một 

trong những quận đi đầu trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành 

quận loại 1 và cơ bản trực thuộc thành 

phố công nghiệp trước năm 2020. Phát 

triển giáo dục là trọng tâm cho sự phát 

triển và đóng vai trò quan trọng, là động 

lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. 

Do đó, quản lý tốt nguồn lực đầu tư phát 

triển giáo dục cần được chú trọng để đạt 

hiệu quả cao nhất. Mục tiêu của nghiên 

cứu nhằm phân tích quy trình quản lý chi 

thường xuyên ngân sách Nhà nước 

(NSNN) cho giáo dục, từ đó đề xuất một 

số hàm ý quản trị cho việc phát triển hiệu 

quả quản lý chi thường xuyên đúng theo 

quy định và đạt hiệu quả cao.   

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp phân tích thống kê mô tả 

được thực hiện dựa vào tài liệu thứ cấp và 

sơ cấp thông qua khảo sát để thu thập liên 

quan đến quản lý chi thường xuyên 

NSNN Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ, để mô tả dữ liệu thông tin về quản 

lý chi thường xuyên, qua các sơ đồ, mô 

hình quản lý chi, tóm tắt dữ liệu liên quan 

thực trạng nâng cao hiệu quả quản lý chi 

thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo 

dục Quận Ninh Kiều. 

Nghiên cứu định tính được thực hiện 

thông qua thảo luận với các chuyên gia 

am hiểu về lĩnh vực kinh tế và quản lý chi 

nhằm khám phá, điều chỉnh, bổ sung các 

nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - 

xã hội trong việc quản lý chi thường 

xuyên NSNN Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất các 

giải pháp nâng cao quản lý chi thường 

xuyên NSNN Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ. Thảo luận với 12  chuyên 

gia với các câu hỏi phỏng vấn liên quan 

đến ba nội dung cốt lõi của chủ đề nghiên 

cứu gồm: 

- Các tiêu chí nào đánh giá quản lý chi 

thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo 

dục Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp 

giáo dục Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ. 

Kết quả phỏng vấn được phân tích theo 

từng nội dung. 
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3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI 

THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC QUẬN 

NINH KIỀU 

- Quận Ninh Kiều được thành lập theo 

quy định tại Nghị định số 05/2004/NĐ-

CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính 

phủ về việc thành lập các Quận Ninh 

Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các 

huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, 

Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn 

thuộc Thành phố Cần Thơ trực thuộc 

Trung ương. 

- Quận Ninh Kiều nằm bên bờ sông 

Hậu, có vị trí trung tâm của Thành phố 

Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, 

giữa một mạng lưới sông ngòi chằng chịt 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao 

thông, trao đổi và mua bán. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa. 

Trong đó, nông nghiệp chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; 

Công nghiệp - xây dựng chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến 

nông - thủy sản, hoá chất, vật liệu xây 

dựng, hàng may mặc, tiêu dùng; Thương 

mại - dịch vụ chuyển dịch theo hướng 

tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ vận tải, 

tài chính - tín dụng, du lịch... 

3.1.  Lập dự toán chi thường xuyên 

ngân sách 

- Việc lập dự toán chi thường xuyên 

NSNN Quận Ninh Kiều trong thời gian 

qua đã được triển khai thực hiện theo các 

quy định của Luật Ngân sách, Nghị định 

60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật ngân sách, Thông tư 

59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 

của Chính phủ, Nghị quyết và các văn 

bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền tại địa phương về phân cấp, quản 

lý, điều hành NSNN. 

- Lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp, 

căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, 

nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao 

trong năm kế hoạch, số lượng người làm 

việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

chế độ chi tiêu hiện hành, đơn vị lập dự 

toán thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên 

theo quy định. 

- Lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp, 

căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, 

tốc độ tăng bình quân 148,02%, trong đó 

thuế công thương nghiệp 1.466.506 triệu 

đồng, tốc độ tăng bình quân 84,15%, thuế 

thu nhập cá nhân 394.612 triệu đồng, tốc 

độ tăng bình quân 120,81%, các khoản 

thu về đất 593,905 triệu đồng, tốc độ tăng 

bình quân 138,85%, lệ phí trước bạ 

126,47 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 

126,47, phí, lệ phí 84.924 triệu đồng, tốc 

độ tăng bình quân 368,25%, thu khác 

108.862%, tốc độ tăng bình quân 

100,86%. 

- Tổng chi ngân sách địa phương được 

3.293.978 triệu đồng, tốc độ tăng bình 

quân 99, 09%, trong đó chi thường xuyên 

ngân sách cho sự nghiệp giáo dục quận 

được 975.892 triệu đồng, tốc độ tăng bình 

quân 99,85%, chi đầu tư XDCB cho giáo 

dục đào tạo là 69.578 triệu đồng, tốc độ 

tăng bình quân 97,67%, chi khác 45.122 

triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 
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146,67%. Quận Ninh Kiều tuy phát triển 

số thu hàng năm có tăng, thu trên địa bàn 

bù cho chi thường xuyên NSNN, vì vậy 

nếu chi bội thu thì quận phải trợ cấp bổ 

sung có mục tiêu để cân đối ngân sách. 

Mặc dù chi ngân sách còn nhiều khó khăn 

nhưng hàng năm quận đã ưu tiên NSNN 

để thực hiện chi thường xuyên NSNN 

nhằm đảm bảo hoạt động của các cơ 

quan. 

Bảng 1. Tình hình thu chi ngân sách Quận Ninh Kiều giai đoạn 2012-2016 

(Đvt: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Giai đoạn 2012-2016 

 
Thực hiện 

2012 

Thực hiện 

2013 

Thực hiện 

2014 

Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 

I. Thu NSNN trên địa bàn 

quận 862.577 958.335 1.124.130 1.311.184 1.326.442 

 - Thuế công thương nghiệp 

ngoài quốc doanh 
219.458 295.857 283.915 315.501 351.775 

- Thuế thu nhập cá nhân 60.381 61.988 58.041 96.289 117.913 

- Các khoản thu về đất 78.557 89.327 140.623 146.339 139.059 

- Lệ phí trước bạ 72.247 80.828 91.492 127.851 158.214 

- Phí, lệ phí 10.954 8.812 13.510 23.661 27.987 

- Thu khác 13.631 26.178 21.026 25.636 22.391 

II. Tổng chi NSNN trên địa 

bàn quận 563.854 587.305 646.245 765.507 731.067 

- Chi đầu tư XDCB 150.305 83.525 60.284 172.021 108.251 

- Chi thường xuyên 377.583 402.426 461.976 494.665 513.285 

- Chi khác ngân sách 3.555 2.161 12.407 14.572 12.427 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch) 

 

- Lập dự toán thu, chi theo pháp luật về 

phí, lệ phí, các nhiệm vụ không thường 

xuyên theo quy định của Luật NSNN. 

- Hàng năm, căn cứ vào dự toán thu, 

chi do đơn vị sự nghiệp xây dựng, cơ 

quan quản lý cấp trên có trách nhiệm xem 

xét, tổng hợp dự toán thu, chi của đơn vị 

gửi cơ quan tài chính và cơ quan có liên 

quan theo quy định của Luật NSNN. 

- Dự toán chi thường xuyên ngân sách 

của các đơn vị dự toán đã được xây dựng 

trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các chính 

sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

tiêu hiện hành, định mức phân bổ chi 

ngân sách do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành và tình hình thực hiện dự toán của 

năm trước. Dự toán được lập theo đúng 

nội dung, mẫu biểu quy định, thể hiện đầy 

đủ các nội dung chi theo từng loại hình 
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đơn vị dự toán như chi thường xuyên, chi 

không thường xuyên, kinh phí thực hiện 

chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế 

độ không tự chủ. 

- Công việc đầu tiên trong quy trình 

quản lý chi NSNN là lập dự toán ngân 

sách, đó là việc lập kế hoạch các khoản 

chi của ngân sách trong một năm ngân 

sách. Nó cung cấp thông tin cần thiết cho 

việc điều hành ngân sách chung của quận, 

hoạch định các chính sách tài chính ngắn 

và dài hạn, đồng thời tạo cơ sở cho việc 

đề xuất, điều chỉnh các chính sách chế độ 

tài chính hiện hành. 

- Xây dựng dự toán chi tài chính cho 

sự nghiệp giáo dục phải dựa trên kế hoạch 

phát triển GD&ĐT theo chủ trương, 

đường lối của Đảng, Nhà nước và của 

quận đối với sự nghiệp GD&ĐT của 

quận. 

3.2. Phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo 

dục 

Các hệ thống định mức phân bổ dự 

toán nêu trên có những ưu điểm cơ bản 

sau: 

- Hệ thống định mức phân bổ được xây 

dựng với các tiêu chí phân bổ cụ thể, rõ 

ràng, đơn giản phù hợp với đặc điểm của 

từng giai đoạn và đảm bảo tính công 

bằng, hợp lý giữa các địa phương, đơn vị, 

có ưu tiên vùng sâu, vùng xa, ưu tiên đối 

với các huyện có số đơn vị hành chính lớn 

và đơn vị có số biên chế ít, tăng tính công 

khai, minh bạch của chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước. 

- Hầu hết các lĩnh vực chi thường 

xuyên cho sự nghiệp giáo dục đã có định 

mức phân bổ nên việc bố trí ngân sách 

tương đối công bằng, hợp lý. Hơn nữa, 

định mức phân bổ đã xây dựng theo 

những tiêu chí cụ thể… và hệ số ưu tiên 

cho từng vùng, miền nên việc bố trí dự 

toán cho các địa phương, các ngành được 

thuận lợi, đảm bảo nguồn lực tài chính 

cần thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được 

giao. 

- Nhìn chung, định mức phân bổ ngân 

sách cho từng giai đoạn do UBND quận 

ban hành về cơ bản đã quán triệt được 

nguyên tắc công bằng, công khai, minh 

bạch, phù hợp với khả năng cân đối ngân 

sách của địa phương, đồng thời tăng tính 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động 

trong sử dụng kinh phí ngân sách cho các 

đơn vị; khuyến khích các địa phương, 

đơn vị tăng cường quản lý tài chính ngân 

sách, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử 

dụng ngân sách có hiệu quả, góp phần 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa 

phương. 

- Định mức được ban hành theo giai 

đoạn ổn định 05 năm, một mặt giúp các 

đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sử 

dụng kinh phí trong phạm vi dự toán được 

phân bổ, tuy nhiên cũng còn hạn chế là 

chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời dẫn 

đến hàng năm phải bố trí thêm dự toán 

ngoài định mức, kể cả bổ sung cho những 

nội dung chi có tính chất thường xuyên. 

3.3. Chấp hành dự toán chi thường 

xuyên ngân sách 

- Công tác điều hành việc cấp phát các 

khoản chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục 

được thực hiện dựa trên cơ chế phân công 

phân cấp và quản lý ngân sách tại thời 
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điểm đó. Phòng GD&ĐT quận phối hợp 

với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận là 

hai đơn vị trực tiếp điều hành và cấp phát 

kinh phí cho các trường học trực thuộc 

Phòng GD&ĐT quận quản lý. 

- Trong quá trình thực hiện dự toán 

NSNN, đến ngày 31/12 một số nguồn 

kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, chi chưa 

chi hết thì được chuyển nguồn kinh phí 

thực hiện chế độ tự chủ sang năm sau chi 

tiếp, hay các khoản tạm ứng chưa đủ thủ 

tục để thanh toán thì được phép tiếp tục 

thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết 

toán NSNN. Riêng nguồn kinh phí thực 

hiện chế độ không tự chủ, nếu chi chưa 

hết thì hủy trong năm ngân sách không 

được chuyển sang năm sau để chi tiếp 

- Chi thường xuyên NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục Quận Ninh Kiều là 

khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 

tổng chi NSĐP, đáp ứng cho việc thực 

hiện các nhiệm vụ giảng dạy của nhà 

trường. Các khoản chi thường xuyên này 

được chia làm 4 nhóm chính:  

+ Chi thanh toán cho cá nhân: Chi 

thanh toán cá nhân (chi cho con người) 

bao gồm chi lương và các khoản có tính 

chất lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, kinh phí công đoàn và các phụ cấp 

khác…) 

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn. 

+ Chi mua sắm sửa chữa. 

+ Các khoản chi khác. 

* Về công tác quản lý chi thường 

xuyên cho giáo dục theo nhóm mục được 

hiện như sau: 

- Nguồn kinh phí chi NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục chủ yếu là kinh phí chi 

thường xuyên. Vì vậy chất lượng quản lý 

các khoản chi này có tính chất quyết định 

đến chất lượng quản lý chi ngân sách cho 

sự nghiệp giáo dục nói riêng và Quận 

Ninh Kiều nói chung. 

 Bảng 2. Số liệu quyết toán theo nhóm mục chi 

 (Đvt: triệu đồng) 

NỘI DUNG 2012 2013 2014 2015 2016 

Chi thường xuyên 

cho sự nghiệp giáo 

dục 

165.738 179.250 199.982 210.760 220.162 

Chi thanh toán cá 

nhân 
145.453 155.115 178.213 186.700 194.847 

Chi nghiệp vụ chuyên 

môn 
4.738 6.739 6.725 7.564 7.432 

Chi mua sắm, sửa 

chữa 
14.573 15.698 13.586 14.892 15.578 

Chi khác 974 1.698 1.458 1.604 2.305 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch) 
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- Chi thanh toán cho cá nhân chiếm tỷ 

trọng cao nhất trong phân chia NSNN của 

cho sự nghiệp giáo dục quận, khoản chi 

cho cá nhân mà nội dung cơ bản là chi 

lương và các khoản phụ cấp khác…, luôn 

chiếm cơ cấu cao nhất trong hoạt động 

chi thường xuyên của NSNN dành cho sự 

nghiệp giáo dục quận. Nguyên nhân xuất 

phát từ những lý do sau: 

+ Thứ nhất, các khoản chi này dùng để 

chi lương, các khoản phụ cấp…, các 

khoản đóng góp khác,… Khi thực hiện 

lập dự toán, cần thiết phải ưu tiên tới 

khoản chi này, kể cả khi nguồn ngân sách 

có hạn, các khoản chi còn lại được bố trí, 

cân đối thu, chi trong phạm vi đã tính đủ 

cho nhóm mục chi NSNN. 

+ Thứ hai, do số lượng giáo viên còn 

thiếu so với biên chế được duyệt (do giáo 

viên nghỉ hưu), trong khi đó việc tuyển 

dụng biên chế mới chưa được kịp thời nên 

một số trường có giáo viên dạy hợp đồng, 

do vậy khoản trả lương cho giáo viên hợp 

đồng và phụ cấp làm thêm giờ cũng tăng 

thêm. Tuy nhiên việc quản lý quỹ lương, 

biên chế, hợp đồng thực hiện chưa tốt do 

tình trạng tuyển dụng chưa sát thực tế, số 

lượng biên chế còn hạn chế do yêu cầu 

còn khắc khe. 

+ Thứ ba, do mục tiêu nâng cao chất 

lượng cuộc sống, đảm bảo mức sống cơ 

bản của người lao động, Nhà nước đã ban 

hành các chính sách nâng mức lương cơ 

sở, tăng lương theo lộ trình. Từ năm 2012 

đến năm 2013 đã 3 lần tăng mức lương cơ 

sở. 

- Mức chi cho cá nhân phản ánh mức 

thu nhập cơ bản của viên chức thuộc đơn 

vị sự nghiệp, là một trong những yếu tố 

cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng cuộc 

sống của đội ngũ này. Từ năm 2012 đến 

2016, con số chi cho khoản chi cá nhân 

đã tăng từ 145.453 triệu đồng lên 194.847 

triệu đồng, tỷ trọng tăng từ 87,76% lên 

88,50% trong cơ cấu chi thường xuyên 

ngân sách cho sự nghiệp giáo dục. 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn bao gồm 

các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy và học tập như tổ chức các hội 

thi, đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, mua sắm đồ dùng học tập... Số kinh 

phí này trong tổng chi thường xuyên 

NSNN cho sự nghiệp giáo dục có tỷ trọng 

giảm qua các năm, năm 2012 là 2,8% và 

đến năm 2016 còn 3,4%, điều này cho 

thấy chi cho nghiệp vụ chuyên môn đã sát 

với thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng 

NSNN.  

- Chi mua sắm, sửa chữa: Nguồn kinh 

phí này được trích ra từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp GD&ĐT hàng năm để tập 

trung đầu tư trọng điểm nhằm cải tạo, 

nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công 

trình và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị 

trường học. Việc chi nguồn kinh phí này 

phải đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu đề 

ra và phải tuân thủ các quy định hiện hành 

của nhà nước.  

+ Các khoản chi khác: Đây là khoản 

chi có tỷ lệ thấp nhất trong tổng chi 

thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục, 

đây là những mục chi cho những hoạt 

động ngoài công tác giáo dục và đào tạo. 

Do vậy, chi hoạt động khác càng thấp 

càng tiết kiệm được chi phí cho NSNN, 

tỷ lệ này ở quận chiếm từ 0,59% - 1,05% 

trong khoảng từ năm 2012 đến 2016. 

Điều này cho thấy địa phương đã kiềm 

chế mức chi tiêu, tránh thất thoát lãng phí 

nguồn NSNN được cấp. 
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Hình 1. Biểu đồ quyết toán theo nhóm mục chi 

3.4. Quyết toán chi thường xuyên 

NSNN cho giáo dục Quận Ninh Kiều  

- Sau việc lập dự toán, phân bổ dự toán 

và chấp hành dự toán, kết thúc năm ngân 

sách thì các đơn vị thụ hưởng NSNN sẽ 

tiến hành lập báo cáo quyết toán NSNN 

của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền 

xem xét phê duyệt. 

- Việc quyết toán NSNN đảm bảo 

đúng theo quy định sẽ giúp cho quản lý 

NSNN đạt mục tiêu, thể hiện việc chi 

đúng, chi đủ, tiết kiệm và mang lại hiệu 

quả cao. Việc quyết toán chi NSNN có sự 

phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng 

hoạt động chính vẫn là thủ trưởng các đơn 

vị dự toán. Các đơn vị có thẩm quyền chịu 

trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, phê 

duyệt việc chấp hành những chính sách, 

chế độ quy định hiện hành của nhà nước, 

hướng dẫn các đơn vị này thực hiện việc 

kiểm tra trong đơn vị mình. 

- Công tác quyết toán NSNN dành cho 

chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục 

của các đơn vị dự toán được thực hiện 

theo một trình tự nhất định, việc lập quyết 

toán và phê duyệt quyết toán được thể 

hiện như sau: 

+ Nguồn kinh phí được quyết toán tại 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận thì 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận Ninh 

Kiều chịu trách nhiệm quyết toán và phê 

duyệt quyết toán. 

+ Nguồn kinh phí quyết toán tại các 

trường học thì Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Quận chịu trách nhiệm quyết toán và 

phê duyệt quyết toán, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch Quận có trách nhiệm thẩm định 

quyết toán. 

+ Kho bạc Nhà nước Quận Ninh Kiều 

chịu trách nhiệm kiểm soát chi toàn bộ 

các khoản chi của các đơn vị thụ hưởng 

NSNN mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nước (KBNN) Quận Ninh Kiều.  

- Theo quy định thì cơ quan Tài chính 

cùng cấp thẩm tra quyết toán và thông 

báo quyết toán cho đơn vị sự nghiệp giáo 

dục trực thuộc quận, KBNN Quận Ninh 

Kiều có trách nhiệm xác nhận số kinh phí 

của đơn vị kiểm soát chi qua kho bạc. 
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- Tuy nhiên cơ chế này còn nhiều hạn 

chế do tình trạng chi sai mục đích, chi sai 

chế độ vẫn diễn ra phổ biến tại các đơn vị 

hạch toán cơ sở, chính điều này là nguyên 

nhân gây thất thoát NSNN. 

- Quyết toán là khâu cuối cùng của quá 

trình quản lý NSNN nhằm phản ánh và 

đánh giá lại tình hình thực hiện dự toán 

chi của các đơn vị. Báo cáo quyết toán chi 

là căn cứ để đơn vị, cơ quan chủ quản cấp 

trên và cơ quan tài chính kiểm tra và lập 

dự toán chi, phân tích tình hình chấp hành 

chi NSNN của các đơn vị thuộc dự toán 

của quận giao. Từ đó có thể thấy được các 

mặt đạt được và tồn tại trong quá trình lập 

dự toán cho năm tiếp theo, đồng thời cũng 

giúp cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài 

chính tổng hợp quyết toán chi NSNN 

hàng năm đầy đủ và chính xác. 

- Số liệu trong báo cáo phải đảm bảo 

chính xác, trung thực, nội dung báo cáo 

phải đúng nội dung chi trong dự toán 

được duyệt và theo đúng khoản chi theo 

mục lục NSNN đã quy định (Chương 622 

– khoản 864 – Nhóm mục – Tiểu mục). 

Chương 622: Phòng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Khoản 864: Chi sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo 

Nhóm mục – tiểu mục: theo nhiệm vụ 

chi thường xuyên 

* Về công tác quản lý chi thường 

xuyên cho giáo dục theo nhóm mục được 

hiện như sau: 

- Nguồn kinh phí chi NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục chủ yếu là kinh phí chi 

thường xuyên. Vì vậy chất lượng quản lý 

các khoản chi này có tính chất quyết định 

đến chất lượng quản lý chi ngân sách cho 

sự nghiệp giáo dục nói riêng và Quận 

Ninh Kiều nói chung. 

3.5. Công tác thanh tra 

- Việc kiểm soát, thanh toán các khoản 

chi thường xuyên của NSNN được áp 

dụng riêng cho từng loại hình đơn vị dự 

toán. Hiện nay, KBNN Quận Ninh Kiều 

thực hiện quản lý kiểm soát, thanh toán 

các khoản chi thường xuyên theo thông 

tư số 161/2012/TT-BTC ngày 

02/10/2012 của Bộ Tài chính về việc Quy 

định chế độ kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 

(thay thế Thông tư số 79/2003/TT-BTC, 

ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, 

thanh toán các khoản chi NSNN qua 

KBNN). Đây được xem là văn bản gốc để 

thực hiện việc kiểm soát chi thường 

xuyên qua KBNN. Nghị định 

16/2015/NĐ-CP, ngày 10/02/2015 của 

Chính phủ về quy định thực hiện chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, 

biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Việc kiểm soát chi thường xuyên 

trong thời gian qua cho thấy, về cơ bản 

các đơn vị dự toán sử dụng kinh phí được 

giao đúng mục đích, đúng đối tượng, 

chấp hành đúng chế độ hóa đơn, chứng 

từ, chấp hành định mức, tiêu chuẩn chi 

tiêu. Đặc biệt, từ khi thực hiện. Thông tư 

số 68/2012/TT-BTC, ngày 26/4/2012 của 

Bộ Tài chính quy định đấu thầu mua sắm 

tài sản tập trung, nhằm duy trì hoạt động 

chi thường xuyên của cơ quan nhà nước, 

việc mua sắm sửa chữa tài sản của các 

đơn vị đã được quản lý chi và kiểm soát 

http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-131-2007-TT-BTC-dau-thau-mua-sam-tai-san-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-von-nha-nuoc-sua-doi-63-2007-TT-BTC/58233/noi-dung.aspx
http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-131-2007-TT-BTC-dau-thau-mua-sam-tai-san-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-von-nha-nuoc-sua-doi-63-2007-TT-BTC/58233/noi-dung.aspx
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chặt chẽ hơn, hạn chế thất thoát, lãng phí 

NSNN. 

- Mục đích thực hiện thanh tra, kiểm 

tra chi thường xuyên ngân sách nhằm 

phát hiện và xử lý các hành vi, vi phạm 

pháp luật, tham nhũng, chống lãng phí, 

phát hiện những sai phạm trong quản lý 

tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý chi thường xuyên ngân sách. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành ngân sách của các trường 

học nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản 

lý chi thường xuyên ngân sách, ngăn 

ngừa sai phạm, tiêu cực trong quản lý, 

điều hành và sử dụng NSNN góp phần 

đảy mạnh phát triển kinh tế địa phương 

bền vững hơn. 

4. HÀM Ý QUẢN TRỊ VỀ QUY 

TRÌNH QUẢN LÝ CHI THƯỜNG 

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

CHO GIÁO DỤC  

4.1. Cơ sở đưa ra đề xuất  

4.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của Quận Ninh Kiều giai đoạn 2017 

- 2021 

- Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo của quận theo hướng toàn diện 

và vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu nâng 

cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2017 – 2021 để đáp ứng về con 

người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết 

định sự phát triển đất nước trong thời kỳ 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cần tạo 

chuyển biến cơ bản và toàn diện về giáo 

dục. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, chương trình giáo dục các cấp bậc 

học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ 

nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy 

mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới 

quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý và phát 

huy nội lực phát triển giáo dục.  

- Quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy 

mô phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp 

với sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng 

nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

của Quận Ninh Kiều. 

- Đối với giáo dục mầm non: Phấn đấu 

đến năm 2021 huy động trên 70% trẻ em 

trong độ tuổi vào nhà trẻ, trên 98% trẻ em 

trong độ tuổi vào mẫu giáo, trong đó trẻ 5 

tuổi đạt 100%; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 

xuống dưới 25%. Nâng cao chất lượng 

giáo viên: Năm 2017 có 100% đạt chuẩn 

và 2021 có 50% trên chuẩn. Hàng năm 

dành 10% tổng chi ngân sách Nhà nước 

về giáo dục cho giáo dục mầm non theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Quy hoạch sắp xếp các trường mầm non, 

mỗi trường có 1 - 3 điểm đủ diện tích và 

đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi vào năm 

2017. 

- Đối với giáo dục tiểu học: Tiếp tục 

nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học 

đúng độ tuổi. 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 

100% học sinh được học đủ 10 buổi/tuần, 

trong đó 30% bán trú; 100% học sinh từ 

lớp 1 được học Tiếng Anh và 60% học tin 

học; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi mức độ 2, 100% số trường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 50% số 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỉ 

lệ giáo viên trên chuẩn đạt 95%. 
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- Đối với trung học cơ sở: Tiếp tục 

nâng cao chất lượng phổ cập THCS, 

khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế - xã hội và nhân dân đóng 

góp kinh phí xây dựng trường THCS đạt 

chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2021 

có 80% trường đạt chuẩn. 100% học sinh 

hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 

6; 80% trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ 

giáo viên trên chuẩn đạt 80%. 

 4.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu 

quả quản lý chi NSNN cho giáo dục 

Quận Ninh Kiều 

Những phương hướng nâng cao hiệu 

quả quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục đào tạo Quận Ninh 

Kiều đến năm 2021, đó là: 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

giáo dục đào tạo phải được tiến hành trên 

cơ sở đường lối, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội và đổi mới quản lý NSNN 

theo đúng luật định. 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

giáo dục đào tạo phải gắn liền với việc 

quy hoạch lại mạng lưới giáo dục đào tạo, 

nhằm thiết lập trật tự khu vực này theo 

hướng xã hội hóa. 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải tiến 

hành đồng thời với cải cách hành chính 

trong quản lý chi NSNN nói chung và 

quản lý ngân sách cho giáo dục đào tạo 

nói riêng, phù hợp với tiến trình cải cách 

hành chính của nhà nước. 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải tiến 

hành trên tất cả các khâu của quá trình 

quản lý chi ngân sách; phải ứng dụng 

được công nghệ tiên tiến đạt hiệu quả 

quản lý chi NSNN. 

- Phải phân định rõ trách nhiệm, quyền 

hạn của các cấp, các cơ quan đơn vị, các 

cơ sở giáo dục đào tạo trong việc quản lý 

chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo theo hướng tiết kiệm, 

hiệu quả, công khai, minh bạch. 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải đảm 

bảo tác động tích cực đến hoạt động của 

hệ thống giáo dục và đào tạo nói riêng và 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

- Quản lý chi thường xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận là 

công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao 

hiệu quả quản lý tài chính để thực hiện 

các nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn quận. 

- Phân bổ NSNN cho sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo phải đảm bảo tính khoa 

học, hợp lý và rõ ràng, công khai theo 

những mục tiêu đã được xác định trong 

các chính sách phát triển sự nghiệp 

GD&ĐT, các định mức phân bổ phải linh 

hoạt, hài hòa và phù hợp với tình hình 

kinh tế của quận. 

- Chuyển đổi phương thức quản lý cấp 

phát và thanh toán kinh phí NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo như tiền 

lương, phụ cấp lương, tiền thưởng và các 

khoản có tính chất về  lương, chi phí hành 

chính sự nghiệp, các khoản mua sắm sửa 

chữa thường xuyên, sửa chữa lớn... 
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4.2. Hàm ý quản trị về hoàn thiện 

quy trình quản lý chi thường ngân sách 

Nhà nước cho giáo dục Quận Ninh 

Kiều 

4.2.1. Về công tác lập dự toán 

- Thực hiện giải pháp này sẽ khắc phục 

được những nhược điểm của lập dự toán 

chi ngân sách hàng năm, đảm bảo gắn kết 

việc xây dựng dự toán và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa kế 

hoạch chi tiêu của ngân sách hàng năm 

với kế hoạch ngân sách trung hạn và dài 

hạn. Phương thức này cũng sẽ tăng cường 

tính chủ động của quận trong bố trí, sử 

dụng nguồn nhân lực. Các mục tiêu ưu 

tiên và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng 

điểm sẽ được đảm bảo về nguồn tài chính. 

Việc phân bổ, quản lý chi và điều hành 

dự toán chi ngân sách sẽ rõ ràng, minh 

bạch, góp phần nâng cao tính khả thi của 

dự toán và hiệu quả sử dụng NSNN. 

- Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng 

công tác lập dự toán và đảm bảo cho việc 

tổng hợp dự toán của Sở Tài chính TP. 

Cần Thơ được nhanh chóng, chính xác và 

thuận lợi, hàng năm, UBND TP. Cần Thơ 

cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống 

nhất cách thức lập dự toán, thống nhất 

mẫu biểu dự toán đối với các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục trực thuộc quận. Triển 

khai tốt giải pháp này sẽ giúp cho các đơn 

vị sử dụng ngân sách thấy được tầm quan 

trọng của việc xây dựng dự toán, sử dụng 

ngân sách xây dựng đầy đủ, mẫu biểu 

thống nhất, thời gian tổng hợp để xây 

dựng dự toán chi ngân sách quận được rút 

ngắn  

- Định mức chi là cơ sở quan trọng 

trong việc lập dự toán chi thường xuyên, 

vì vậy có được định mức cụ thể, rõ ràng 

sẽ góp phần làm cho dự toán được cụ thể 

hoá. Nâng cao hiệu quả định mức chi phải 

đảm bảo một số yêu cầu sau: 

+ Định mức phải kịp thời thay đổi khi 

mức lương cơ sở thay đổi vì mức lương 

cơ sở là căn cứ để xây dựng định mức chi. 

+ Định mức chi phải đầy đủ, rõ ràng dễ 

kiểm tra, công bằng, hợp lý nhằm tăng 

tính chủ động cho các cấp ngân sách 

trong quản lý, điều hành ngân sách phù 

hợp với phân cấp quản lý tài chính. 

+ Định mức chi đảm bảo tính công 

khai, minh bạch các nhiệm vụ chi của 

từng ngành, từng địa phương.  

+ Đảm bảo xây dựng định mức chi 

phải thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách, 

khuyến khích xã hội hóa, huy động các 

nguồn lực xã hội vào sự phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo của quận. 

+ Xây dựng cơ cấu định mức chi phải 

sát với tình hình sử dụng kinh phí của địa 

phương. Sử dụng định mức chi theo số 

lượng học sinh để xây dựng định mức chi 

làm cơ sở lập dự toán ngân sách. Như đã 

phân tích ở trên, về tổ chức biên chế sự 

nghiệp quản lý, biên chế giảng dạy là cơ 

sở chính xác nhất để tổng hợp dự toán chi 

ngân sách. Vì vậy, định mức chi cho sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo xây dựng trên 

cơ sở này sẽ phản ánh chính xác quá trình 

lập dự toán từ đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Việc lập dự toán chi thường xuyên 

NSNN cho sự nghiệp giáo dục sẽ cung 

cấp thông tin cần thiết để điều hành, quản 

lý tài chính cho sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo, giúp lựa chọn và cân đối các nguồn 
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lực tài chính, huy động và phân bổ các 

nguồn lực. 

- Hiện nay, công tác lập dự toán chi 

NSNN trên địa bàn Quận Ninh Kiều đã 

và đang từng bước được nâng cao đáp 

ứng được yêu cầu chung của quản lý tài 

chính. Tuy nhiên, việc lập dự toán của các 

đơn vị sử dụng ngân sách chưa phù hợp, 

gây khó khăn cho cơ quan tài chính trong 

thẩm định, xét duyệt. Do vậy, trong thời 

gian tới còn một vài nội dung cần phải 

nâng cao, đó là: 

- Khi lập dự toán cần chú trọng đến 

chất lượng dự toán, dự toán cần lập đến 

chi tiết, lập theo từng quý, từng năm từ đó 

khắc phục tình trạng dự toán chỉ tập trung 

vào cân đối ngân sách. 

- Cần phải xem xét đến hiệu quả của 

nó đối với tổng chi ngân sách cho sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo Quận Ninh 

Kiều. Thông qua giải pháp này sẽ đảm 

bảo nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn 

ngân sách, thực hiện nhiệm vụ chi đúng 

quy định và đáp ứng yêu cầu tình hình 

kinh tế - xã hội hiện nay. 

- Nên lập dự toán chi tiết đến từng mục 

– tiểu mục chi theo mục lục NSNN và có 

những thuyết minh cần thiết trong việc 

lập dự toán về những căn cứ để lập dự 

toán chi thường xuyên NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục nhằm tăng tính khoa học 

cho dự toán ngân sách được giao hàng 

năm. 

- Đẩy mạnh công khai dự toán ngân 

sách cho sự nghiệp giáo dục thông qua 

phương tiện trang thông tin điện tử, cổng 

thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Quận. 

Để thực hiện tốt các nội dung trên, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường 

học: Phải xác định căn cứ lập và dựa vào 

định mức chi thường xuyên NSNN, 

thuyết minh dự toán có tính sát thực, đáng 

tin cậy làm cơ sở bảo vệ dự toán đối với 

cơ quan tài chính. Thủ trưởng đơn vị thụ 

hưởng ngân sách phải bao quát các khoản 

kinh phí phải chi trong năm kế hoạch, 

nhằm xây dựng dự toán có độ chính xác 

cao và thực hiện theo dự toán đã lập. Lập 

dự toán phải căn cứ vào tình hình thực 

hiện của hai năm trước liền kề để đảm bảo 

độ chính xác nhất định. Đơn vị phải nhận 

thức được dự toán là mức chi cao nhất mà 

đơn vị được sử dụng trong năm để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

4.2.2. Phân bổ dự toán 

- Để đảm bảo giao dự toán cho các đơn 

vị theo đúng thời gian quy định, UBND 

TP. Cần Thơ cần đổi mới việc tính toán 

và lên phương án phân bổ ngân sách theo 

hướng bám sát vào từng nhiệm vụ chi 

ngân sách được giao. Đối với năm đầu 

của thời kỳ ổn định ngân sách, việc tính 

toán, xây dựng phương án phân bổ ngân 

sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách 

cần phải tính toán chặt chẽ, căn cứ vào 

định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên, tổng định mức biên chế sự nghiệp 

và nhiệm vụ được giao. Trong các năm 

tiếp theo, UBND TP. Cần Thơ chỉ cần rà 

soát các yếu tố làm tăng, giảm dự toán 

như những thay đổi về chế độ, định mức 

chi tiêu của Nhà nước, do trượt giá hoặc 

bổ sung thêm nhiệm vụ chi. Từ đó, thực 

hiện điều chỉnh phương án phân bổ và 

tổng số dự toán giao cho các đơn vị sử 

dụng ngân sách chính xác, phù hợp và kịp 

thời. 
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- UBND Quận cần giao cho Phòng Nội 

vụ Quận chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch Quận rà soát lại để phân 

loại chính xác loại hình đơn vị dự toán 

của các đơn vị sử dụng ngân sách trực 

thuộc. Tuyệt đối tuân thủ quy định về 

phân bổ, giao dự toán đối với từng loại 

hình đơn vị. Đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập, dự toán giao chi tiết theo 2 

phần, phần dự toán chi ngân sách Nhà 

nước bảo đảm hoạt động chi thường 

xuyên và phần dự toán chi hoạt động 

không thường xuyên, đó là kinh phí thực 

hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện 

chế độ không tự chủ. 

4.2.3. Chấp hành dự toán 

- Công tác cấp phát chi NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo phải đảm bảo 

yêu cầu đúng đối tượng, định mức, mục 

đích và thời gian cấp phát. Dựa vào dự 

toán đã được duyệt cho từng đơn vị thụ 

hưởng ngân sách, các cơ quan Nhà nước 

có liên quan phải thực hiện cấp phát một 

cách nhanh chóng, đầy đủ theo đúng quy 

định của Luật NSNN, của Bộ Tài chính, 

của UBND Quận để đáp ứng nhu cầu của 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 

cần có kế hoạch phối hợp với KBNN để 

kiểm tra, kiểm soát các khoản chi theo 

đúng quy định hiện nay, đảm bảo nguồn 

NSNN được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết 

kiệm. 

- Kiểm soát các khoản chi thường 

xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục, 

đảm bảo đúng định mức theo quy định. 

Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi 

NSNN qua hệ thống KBNN. 

- Sửa đổi bổ sung cơ chế kiểm soát chi 

NSNN cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Trong thời gian qua vẫn còn tồn tại song 

song nhiều cơ chế kiểm soát thanh toán 

vốn, do đó cần phải sửa đổi bổ sung cơ 

chế này để kịp thời tháo gỡ các khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện, đồng 

thời nâng cao chất lượng công tác kiểm 

soát chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo. Cụ thể, cần rà soát lại các cơ chế 

kiểm soát chi NSNN hiện nay, thống nhất 

phương pháp, nội dung kiểm soát chi 

NSNN cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

qua KBNN. 

- Hiện nay mọi quy trình, KBNN kiểm 

soát chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo Quận Ninh Kiều đều được quy 

định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thủ tục 

chưa thật sự đơn giản, vẫn còn nhiều thủ 

tục phức tạp. Do đó để nâng cao hiệu quả 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi 

NSNN của KBNN thì cần phải nâng cao 

hiệu quả quản lý chi thường xuyên một số 

vấn đề sau: 

+ Các hình thức cấp phát trực tiếp qua 

KBNN cần được mở rộng, xây dựng cơ 

chế cấp tạm ứng chặt chẽ. 

+ Đối với KBNN Quận: Với chức năng 

quản lý quỹ NSNN, kiểm soát chi ngân 

sách, thời gian qua hệ thống KBNN quận 

đã làm tốt chức năng kiểm soát chi như: 

Kiểm soát tính hợp pháp của chứng từ, 

chữ ký của người chuẩn chi, số tiền chi 

trả có nằm trong dự toán được phê duyệt, 

tiêu chuẩn định mức chi ngân sách hiện 

hành. Kho bạc Nhà nước cần quan tâm 

đến việc kiểm soát chặt chẽ tồn quỹ tiền 

mặt tại đơn vị sử dụng ngân sách, tăng 

cường thanh toán các khoản chi bằng 
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hình thức chuyển khoản, hạn chế khối 

lượng tiền mặt tồn dư tại các đơn vị. 

- Kết quả sử dụng kinh phí ngân sách 

phải thường xuyên được báo cáo, tổng 

hợp và có đánh giá hiệu quả quản lý chi. 

- Xây dựng và ban hành hệ thống các 

chỉ tiêu, phương pháp xác định và đánh 

giá kết quả chấp hành dự toán. Gắn trách 

nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và 

đơn vị sử dụng ngân sách với kết quả 

trong quản lý chi, sử dụng ngân sách khi 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi 

được giao. Tăng cường trách nhiệm giải 

trình, tính minh bạch và sự giám sát của 

các cơ quan quản lý trong chấp hành dự 

toán chi thường xuyên ngân sách cho sự 

nghiệp giáo dục. 

4.2.4. Công tác quyết toán 

- Xác định thẩm quyền trách nhiệm xét 

duyệt quyết toán của cơ quan tài chính, 

trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị. 

Nguyên tắc người nào duyệt chi sai chế 

độ, sai dự toán được duyệt thì phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. Gắn trách 

nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cơ sở giáo 

dục trong việc sử dụng nguồn kinh phí 

với nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao. 

- Các báo cáo quyết toán hàng quý và 

năm phải đảm bảo đầy đủ biểu mẫu, đúng 

thời gian theo quy định nộp về cơ quan 

Tài chính. Báo báo quyết toán cần phải 

phản ánh số thực chi tương ứng với kế 

hoạch ngân sách chứ không phải là số dự 

toán được duyệt. 

- Báo cáo quyết toán năm phải có phần 

thuyết minh (từ phía các đơn vị sử dụng 

ngân sách, từ phía cơ quan tài chính...) 

đánh giá chính xác việc thực hiện kế 

hoạch và hiệu quả đạt được từ việc sử 

dụng nguồn vốn chi thường xuyên do 

NSNN cấp. Công việc này hết sức quan 

trọng trong việc rút ra những kinh nghiệm 

cho những chu trình ngân sách tiếp theo. 

- Kiên quyết xuất toán các khoản chi 

sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thu 

hồi giảm chi NSNN đối với các khoản chi 

sai chế độ. Khắc phục tình trạng cơ quan 

tài chính phát hiện sai phạm nhưng xử lý 

không dứt điểm, kéo dài thời gian thẩm 

tra quyết toán cho các đơn vị. 

4.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Theo quy định hiện hành, tất cả các 

khoản chi NSNN phải được kiểm tra, 

kiểm soát trước, trong và sau quá trình 

cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải 

có trong dự toán được duyệt, đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền quy định và được thủ 

trưởng các đơn vị sử dụng kinh phí 

NSNN chuẩn chi. 

- Thời gian qua, cơ quan tài chính kiểm 

tra quyết toán kinh phí hàng năm, vì vậy 

hạn chế và xử lý kịp thời các sai phạm về 

tài chính. Cơ quan tài chính cần tiến hành 

kiểm tra giám sát định kỳ bằng việc thẩm 

định và xét duyệt báo cáo tài chính hàng 

quý và năm của các đơn vị sử dụng nguồn 

kinh phí được giao 

- Hàng năm, UBND Quận giao cho 

Thanh tra quận chủ trì, tham mưu cho 

UBND Quận thành lập các đoàn thanh 

tra, kiểm tra liên ngành gồm cán bộ của 

Thanh tra quận, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quận, KBNN Quận Ninh Kiều, tiến hành 

kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách và 
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việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu 

tại các trường học trực thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Quận. 

- Công tác thanh tra cần thường xuyên, 

liên tục, qua đó nhằm chấn chỉnh các sai 

phạm, hướng dẫn các trường học trong 

việc chấp hành các quy định về quản lý 

chi và sử dụng ngân sách Nhà nước hiệu 

quả trong quản lý chi thường xuyên 

NSNN. 

- Để tránh việc các đơn vị sử dụng 

ngân sách chi tiêu không có kế hoạch, tuỳ 

tiện, không đúng với nội dung, nhiệm vụ 

chi được giao trong dự toán chi ngân sách 

hàng năm, kho bạc Nhà nước cần tăng 

cường kiểm soát chi thường xuyên ngân 

sách quận theo dự toán được giao, kết hợp 

với kiểm soát chi theo kết quả đầu ra và 

thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý 

và kiểm soát cam kết chi theo quy định 

của Bộ Tài chính.  

5. KẾT LUẬN  

Quản lý chi thường xuyên ngân sách 

cho sự nghiệp giáo dục Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục của quận. Trong thời gian 

qua đã có những kết quả đáng khích lệ, 

tuy nhiên vẫn còn trở ngại như đội ngũ 

thực hiện còn hạn chế về chuyên môn, dự 

toán lập chưa sát với nhu cầu thực tế  hoặc 

cuối năm kinh phí còn thừa phải chuyển 

năm sau, việc quyết toán NSNN ở các 

trường còn chậm.  

Qua phân tích có thể thấy những 

nguyên nhân của các hạn chế trên do có 

quá nhiều các quy định về quản lý chi 

thường xuyên ngân sách cho giáo dục, 

một số cán bộ quản lý các trường có 

chuyên môn nghiệp vụ về sư phạm nhưng 

kiến thức về quản lý tài chính còn hạn 

chế, công tác lập và phân bổ dự toán ngân 

sách chưa xuất phát từ các trường thụ 

hưởng ngân sách mà thường dựa vào số 

liệu ước thực hiện, dự toán lập chưa sát 

với nhu cầu sử dụng nên dẫn đến tình 

trạng thiếu kinh phí phải bổ sung hoặc có 

khi cuối năm kinh phí còn thừa chuyển 

năm sau, gây khó khăn cho việc điều 

hành ngân sách, các đơn vị thụ hưởng 

ngân sách gửi quyết toán ngân sách lên 

cấp trên còn chậm, việc thẩm định quyết 

toán ngân sách hàng năm chậm so với 

quy định. 

Các hàm ý quản trị được đề xuất là giải 

pháp về lập dự toán, phân bổ và chấp 

hành dự toán chi thường xuyên ngân sách 

quận. Các giải pháp cần đồng bộ về chính 

sách và cách thức tiến hành thực hiện qua 

đó ngân sách được sử dụng đúng mục 

đích, đúng đối tượng, phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận, 

hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Thanh 

tra kiểm tra thường xuyên cần thiết  được 

thực hiện.   
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ABSTRACT 

The state budget for education has always been importantly considered in the socio-

economic development process, especially in developing countries as Vietnam. Therefore, 

this study was conducted to help the district's policy makers to develop effective development 

strategies for managing recurrent expenditures of the state budget for the cause of education 

and to contribute to ensuring budget management. The district's policy in accordance with 

regulations, effectively using the state budget That is the reason why the thesis "Solutions to 

improve the management in regular expenditure of state budget for the education of Ninh 

Kieu district, Can Tho city" was carried out. By qualitative method, data collection was 

conducted by interviewing 12 experts in the field of budget management, along with 

statistical analysis to further clarify the recurrent management of regular expenditure of 

state budget for education, and secondary data collection in data processing of 05 years from 

2012 to 2016 in Ninh Kieu District, Can Tho city. At the same time, it analyzed the causes 

affecting the improvement of the state budget recurrent expenditure management process for 

the cause of education, and proposed solutions and recommendations to improve the 

management process in regular expenditures state budget for the cause of education in Ninh 

Kieu district. 

Keywords: Management of recurrent expenditures, the state budget, the cause of education 

in Ninh Kieu district, Can Tho city 

 

 


