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1. Môû ñaàu
Voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc ngaân saùch

nhaø nöôùc (NSNN) ñöôïc xaùc ñònh laø “voán moài” ñeå
thu huùt caùc nguoàn löïc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc
cho ñaàu tö phaùt trieån. Cuøng vôùi vieäc gia taêng chi
voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán
NSNN tænh Traø Vinh qua caùc naêm, trong giai ñoaïn
2014 - 2018, cô cheá chính saùch veà ñaàu tö xaây
döïng cô baûn cuõng khoâng ngöøng ñöôïc ñoåi môùi vaø
hoaøn thieän. Coâng taùc quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây
döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN chuû ñoäng vaø
hieäu quaû hôn, ñaõ phaân ñònh roõ traùch nhieäm, quyeàn
haïn cuûa caùc cô quan, toå chöùc nhaø nöôùc trong vieäc:
laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö; laäp, phaân
boå döï toaùn, keá hoaïch voán ñaàu tö haøng naêm; trieån
khai thöïc hieän döï aùn ñaàu tö, quyeát toaùn voán ñaàu
tö khi döï aùn coâng trình hoaøn thaønh ñöa vaøo söû
duïng cuûa caùc chuû ñaàu tö, nhaø thaàu vaø caùc toå chöùc
tö vaán; quaûn lyù, kieåm soaùt chi voán ñaàu tö xaây
döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN cuûa cô quan
taøi chính vaø Kho baïc Nhaø nöôùc (KBNN).

Caùc chính saùch, cheá ñoä môùi veà ñaàu tö vaø xaây

döïng cô baûn, ñònh möùc chi tieâu ñöôïc ban haønh cuøng
vôùi thöïc hieän caùc quy trình quaûn lyù, kieåm soaùt chi
voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán
NSNN qua KBNN ñaõ goùp phaàn quaûn lyù chi tieâu coù
hieäu quaû, tieát kieäm, haïn cheá caùc khoaûn chi sai cheá
ñoä, nhieàu döï aùn coâng trình hoaøn thaønh ñöa vaøo söû
duïng ñaõ phaùt huy hieäu quaû.

2. Thöïc traïng coâng taùc quaûn lí kieåm soaùt
thanh toaùn voán ñaàu tö tænh Traø Vinh

Haøng naêm, NSNN daønh moät khoaûn chi raát lôùn
cho ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø khoâng ngöøng gia
taêng qua caùc naêm, theå hieän qua soá lieäu thoáng keâ
töø naêm 2014 ñeán heát naêm 2018 (Baûng 1).

Trong giai ñoaïn 2014 - 2018, KBNN ñaõ ñaït
ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh veà quaûn lyù chi voán
ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN
qua KBNN theå hieän qua caùc noäi dung sau:

Thöù nhaát, quy ñònh cuï theå veà ñieàu kieän vaø thuû
tuïc môû taøi khoaûn caáp phaùt thanh toaùn voán ñaàu tö,
chuû ñaàu tö ñöôïc môû taøi khoaûn caáp phaùt thanh toaùn
voán ñaàu tö taïi KBNN nôi thuaän tieän cho vieäc giao
dòch cuûa chuû ñaàu tö. Thöïc hieän quy cheá moät cöûa

TAØI CHÍNH - NGAÂN HAØNG - BAÛO HIEÅM

Soá 14 - Thaùng 8/2019

l NGUYEÃN CHAÂU HUØNG TÍNH

THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LÍ 
CHI VOÁN ÑAÀU TÖ NGAÂN SAÙCH 

TÆNH TRAØ VINH

TOÙM TAÉT: 
Baøi vieát phaân tích thöïc traïng coâng taùc quaûn lí chi voán ñaàu tö ngaân saùch tænh Traø Vinh, vaø ñöa

ra caùc giaûi phaùp kòp thôøi nhaèm phaùt huy caùc maët tích cöïc, khaéc phuïc nhöõng haïn cheá trong coâng
taùc quaûn lí chi voán ñaàu tö ngaân saùch treân ñòa baøn tænh, ñaûm baûo söû duïng hieäu quaû nguoàn voán
ñaàu tö töø ngaân saùch trong vieäc thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, traùnh gaây laõng phí, thaát
thoaùt. Töø ñoù, giuùp cho caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông quaûn lyù toát hôn caùc nguoàn voán ñaàu tö
töø ngaân saùch.

Töø khoùa: Coâng taùc quaûn lí, kieåm soaùt thanh toaùn, voán ñaàu tö, ngaân saùch nhaø nöôùc.
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trong coâng taùc quaûn lyù, kieåm soaùt chi, caáp phaùt
thanh toaùn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc
nguoàn voán NSNN.

Thöù hai, ñaõ ban haønh vaø coâng khai quy trình
quaûn lyù, kieåm soaùt thanh toaùn voán ñaàu tö xaây döïng
cô baûn cho caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc caùc nguoàn voán
trong nöôùc, ngoaøi nöôùc thuoäc caùc caáp ngaân saùch
trung öông, ngaân saùch ñòa phöông. Trong ñoù, quy
ñònh cuï theå veà caùc taøi lieäu chuû ñaàu tö phaûi göûi ñeán
KBNN, trình töï vaø thuû tuïc giaûi quyeát coâng vieäc,
quy trình luaân chuyeån chöùng töø, thôøi gian giaûi
quyeát coâng vieäc vaø traùch nhieäm cuûa cuûa töøng boä
phaän nghieäp vuï. Höôùng daãn vaø thöïc hieän cheá ñoä
haïch toaùn keá toaùn, quyeát toaùn, taát toaùn taøi khoaûn
chi voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán
NSNN. Ñaây thöïc söï laø böôùc ñoät phaù, laø cuoäc caùch
maïng trong quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn
qua KBNN, goùp phaàn quan troïng trong vieäc naâng
cao chaát löôïng quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây döïng cô
baûn qua KBNN.

Thöù ba, KBNN ñaõ giaûi ñaùp ñaày ñuû, kòp thôøi
nhöõng thaéc maéc, khieáu naïi cuûa caùc chuû ñaàu tö
lieân quan ñeán noäi dung quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây
döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN. Höôùng daãn
kòp thôøi nhöõng vöôùng maéc phaùt sinh trong quaù
trình thöïc hieän nhieäm vuï, laøm caên cöù ñeå KBNN

caùc caáp giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp caáp phaùt thanh
toaùn cuï theå.

Thöù tö, haøng naêm hoaëc tuøy theo tình hình cuï theå
ñaõ toå chöùc caùc buoåi toïa ñaøm veà giaûi ngaân voán ñaàu
tö xaây döïng cô baûn vôùi caùc chuû ñaàu tö, cô quan chuû
quaûn ñaàu tö ñeå ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän keá
hoaïch vaø giaûi ngaân voán ñaàu tö, nhöõng khoù khaên,
vöôùng maéc vaø nguyeân nhaân aûnh höôûng tôùi quaù
trình trieån khai thöïc hieän döï aùn ñaàu tö ñeå coù nhöõng
giaûi phaùp höõu hieäu ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän döï
aùn vaø giaûi ngaân voán ñaàu tö.

Thöù naêm, KBNN thöôøng xuyeân vaø chuû ñoäng
phoái hôïp vôùi caùc chuû ñaàu tö, caùc cô quan chuyeân
moân cuûa caùc boä, ngaønh, ñòa phöông ñeå thaùo gôõ,
giaûi quyeát nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc phaùt sinh
trong quaù trình thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù chi
voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán
NSNN. Baùo caùo kòp thôøi tình hình giaûi ngaân voán
ñaàu tö ñeå phuïc vuï cho vieäc chæ ñaïo, ñieàu haønh
cuûa laõnh ñaïo caùc caáp vaø caùc cô quan chöùc naêng
trong quaûn lyù voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc
nguoàn voán NSNN.

Thoâng qua coâng taùc quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây
döïng cô baûn qua KBNN ñaõ goùp phaàn naâng cao chaát
löôïng cuûa coâng taùc laäp, thaåm ñònh vaø pheâ duyeät döï
aùn, döï toaùn, coâng taùc laäp, phaân boå keá hoaïch voán
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Baûng 1. Keá hoaïch VÑT thuoäc nguoàn voán NSNN giai ñoaïn 2014 - 2018
Ñôn vò: Tyû ñoàng

Nguoàn: Theo baùo caùo tình hình thanh toaùn voán ñaàu tö haøng naêm cuûa KBTV

Nguoàn voán 2014 2015 2016 2017 2018

Voán caân ñoái NS 153,6 166,7 281,4 351,3 388,8

Voán xoá soá kieán thieát 194,3 150,0 295,8 303,0 378,0

Voán hoã trôï TW 208,4 199,0 291,1 408,9 361,8

Voán chöông trình 135 112,8 86,6 120,9 135,0 156,4

Voán traùi phieáu 172,8 473,9 153,0 165,0 218,5

Voán ODA 50,0 41,3 65,0 60,0 100,0

Voán hoã trôï nhaø - 98,1 99,0 95,0 100,0

Voán tín duïng - 60,0 95,0 87,0 80,0

Voán naêm tröôùc chuyeån sang - 298,6 245,0 215,0 86,0

Voán öùng tröôùc - 63,0 65,0 70,0 118,7

Toång 891,9 1.637,2 1.711,2 1.890,2 1.988,2
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ñaàu tö haøng naêm, quaù trình thöïc hieän, thanh toaùn,
quyeát toaùn voán coâng trình, döï aùn ñaàu tö xaây döïng
cô baûn cuûa caùc caáp, caùc ngaønh.

Keát quaû kieåm soaùt, caáp phaùt thanh toaùn voán ñaàu
tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN qua
KBNN ñöôïc theå hieän taïi Baûng 2.

Döïa vaøo baûng tình hình thanh toaùn voán ñaàu tö
ta thaáy tyû troïng thanh toaùn ñöôïc taêng daàn qua caùc
naêm cuï theå nhö sau: naêm 2014 ñaït 75,7%, naêm
2015 ñaït 77,6%, naêm 2016 ñaït 87,2%, naêm 2017
ñaït 88,7%, naêm 2018 ñaït 88,8%.

3. Nhöõng haïn cheá
Moät laø, tình traïng pheâ duyeät quy hoaïch caùc döï

aùn ñaàu tö xaây döïng khoâng hôïp lyù, hieäu quaû thaáp
hoaëc phaûi di dôøi ñi nôi khaùc gaây laõng phí voán ñaàu
tö. Ñieån hình laø vieäc quy hoaïch chi tieát chöa phuø
hôïp vôùi quy hoaïch toång theå, chöa döïa treân quy
hoaïch toång theå cuûa ngaønh, khu vöïc. Quy hoaïch
mang tính cuïc boä cuûa töøng ñòa phöông, neân daãn
ñeán tình traïng khoâng phaùt huy heát coâng suaát thieát
keá daãn ñeán laõng phí voán ñaàu tö vaø khoâng mang laïi
hieäu quaû kinh teá nhö mong muoán.

Hai laø, nhieàu döï aùn sai laàm veà chuû tröông ñaàu
tö, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi söû
duïng, khoâng phuø hôïp vôùi quy hoaïch, coù döï aùn sau

khi coù quyeát ñònh ñaàu tö ñaõ bò ñình, hoaõn, giaõn
tieán ñoä thi coâng. Coâng taùc tö vaán laäp döï aùn, thaåm
ñònh vaø pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö, thieát keá döï toaùn,
thaåm ñònh, pheâ duyeät thieát keá, toång döï toaùn cuûa
caáp coù thaåm quyeàn chaát löôïng chöa cao, coøn tuøy
tieän, ñôn giaûn trong khaâu pheâ duyeät chuû tröông,
nhieàu haïng muïc cuûa döï aùn chæ laø taïm tính ñeå cho
toång möùc ñaàu tö thaáp. 

Ba laø, vieäc laäp döï toaùn, boá trí voán ñaàu tö thuoäc
nguoàn voán NSNN cho caùc döï aùn ñaàu tö coøn phaân
taùn, daøn traûi. Daãn ñeán nhieàu döï aùn nhoùm B (theo
quy ñònh phaûi hoaøn thaønh trong 4 naêm), döï aùn
nhoùm C (theo quy ñònh phaûi hoaøn thaønh trong 2
naêm) ñaõ khoâng ñuû voán ñeå thöïc hieän döï aùn, laøm cho
döï aùn phaûi keùo daøi thôøi gian thi coâng. Cô cheá ñieàu
haønh keá hoaïch hoùa ñaàu tö trong thôøi gian qua ñaõ
töøng böôùc thay ñoåi cuøng vôùi coâng taùc caûi caùch haønh
chính nhaø nöôùc, nhöng coøn boäc loä nhieàu nhöôïc
ñieåm nhö: boá trí danh muïc keá hoaïch caùc döï aùn quaù
phaân taùn, daøn traûi, boá trí keá hoaïch voán ñaàu tö haøng
naêm coøn mang naëng tính bao caáp, bình quaân,
khoâng ñoàng boä. Ñoái vôùi döï aùn ODA, chöa boá trí ñuû
voán ñoái öùng, laøm aûnh höôûng ñeán tieán ñoä thi coâng
döï aùn coâng trình. Nhieàu döï aùn thieáu thuû tuïc, ñieàu
kieän quy ñònh nhöng vaãn ñöôïc boá trí keá hoaïch voán
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Baûng 2. Tình hình giaûi ngaân voán ñaàu tö qua KBNN giai ñoaïn 2015 - 2018 
ÑVT: Tyû ñoàng

Nguoàn: Theo baùo caùo tình hình thanh toaùn voán ñaàu tö haøng naêm cuûa KBTV

Nguoàn voán
2015 2016 2017 2018

KH TT KH TT KH TT KH TT

Caân ñoái NS 166,7 165,9 281,4 239,5 351,3 306,7 388,8 358,1

Xoå soá kieán thieát 150,0 117,4 295,8 252,0 303,0 270,0 378,0 353,8

Hoã trôï TW 199,0 156,6 291,1 249,8 408,9 370,5 361,8 307,9

Chöông trình 135 86,6 78,7 120,9 103,2 135,0 124,3 156,4 133,3

Traùi phieáu 473,9 290,4 153,0 130,8 165,0 154,4 218,5 187,5

Voán ODA 41,3 40,5 65,0 56,7 60,0 51,1 100,0 85,4

Hoã trôï nhaø 98,1 98,0 99,0 88,2 95,0 80,9 100,0 85,5

Tín duïng 60,0 40,0 95,0 86,1 87,0 74,6 80,0 69,8

Chuyeån sang 298,6 239,1 245,0 225,6 215,0 183,6 86,0 76,6

ÖÙng tröôùc 63,0 43,1 65,0 60,8 70,0 59,9 118,7 107,5

Toång 1.637,2 1.269,7 1.711,2 1.492,8 1.890,2 1.676,0 1.988,2 1.765,4
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haøng naêm hoaëc keá hoaïch voán thaáp khoâng phuø hôïp
vôùi khoái löôïng thöïc hieän, khoâng coù nguoàn voán ñeå
thanh toaùn, gaây ra tình traïng nôï ñoïng trong xaây
döïng cô baûn.

Töø vieäc laäp döï toaùn, phaân boå keá hoaïch voán ñaàu
tö phaân taùn, daøn traûi nhö treân ñaõ aûnh höôûng khoâng
nhoû ñeán coâng taùc quaûn lyù chi voán ñaàu tö xaây döïng
cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN qua KBNN.

Boán laø, tình traïng phoå bieán caùc döï aùn ñaàu tö
chaäm tieán ñoä, phaûi keùo daøi laø do coâng taùc chuaån bò
xaây döïng vaø ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng khoâng
kòp thôøi; laøm taêng laõi vay trong quaù trình ñaàu tö
(nhaát laø caùc döï aùn söû duïng nguoàn voán hoã trôï phaùt
trieån chính thöùc), laøm taêng phí voán ñaàu tö, qua
thanh tra 17 döï aùn naêm 2014 - 2015 ñaõ thoáng keâ
ñöôïc soá voán ñaàu tö laõng phí do keùo daøi döï aùn maø
chuû yeáu laø coâng taùc chuaån bò ñaàu tö vaø ñeàn buø giaûi
phoùng maët baèng chaäm ñaõ laøm taêng chi phí tö vaán,
taêng chi phí quaûn lyù döï aùn, taêng laõi vay ngaân haøng
laø 57,9 tyû ñoàng. 

Naêm laø, töø khi coù Luaät Ñaáu thaàu soá
43/2013/QH13 ban haønh ngaøy 26/11/2013 ñaõ
chöùng toû söï phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng,
thöïc söï mang laïi hieäu quaû kinh teá, tieát kieäm chi phí
ñaàu tö xaây döïng cô baûn, thuùc ñaåy söï hoaøn thieän
cuûa baûn thaân caùc nhaø thaàu caû veà naêng löïc vaø toå
chöùc ñieàu haønh. Tuy nhieân, tình traïng tieâu cöïc
trong coâng taùc ñaáu thaàu coøn dieãn ra phoå bieán,
nhieàu tröôøng hôïp ñaáu thaàu chæ laø hình thöùc, nhieàu
tröôøng hôïp nhaän thaàu baèng moïi giaù keå caû giaûm giaù
thaàu ñeán 20 - 50% so vôùi döï toaùn hoaëc giaù môøi
thaàu. Khi thi coâng thì tìm moïi caùch bôùt xeùn vaät lieäu,
thay ñoåi chuûng loaïi vaät tö hoaëc phoå bieán laø laøm
taêng khoái löôïng phaùt sinh ñeå trình duyeät ñôn giaù
môùi; chia nhoû goùi thaàu ñeå chæ ñònh thaàu, thoâng
ñoàng trong ñaáu thaáu, söû duïng quaân xanh, quaân ñoû
trong ñaáu thaàu... 

Saùu laø, coâng taùc ñònh giaù vaø quaûn lyù giaù trong
ñaàu tö xaây döïng cô baûn ñaõ ngaøy caøng hoaøn thieän caû
veà noäi dung vaø phöông phaùp. Thaønh phaàn, noäi
dung vaø cô caáu cuûa giaù trò döï toaùn xaây döïng qua
töøng thôøi kyø ñaõ baùm saùt vaø gaén lieàn vôùi söï phaùt
trieån cuûa ngaønh Xaây döïng cuõng nhö cuûa ñaát nöôùc.
Tuy nhieân, trong thöïc teá hoaït ñoäng ñaàu tö xaây döïng
cô baûn, coâng taùc ñònh giaù, quaûn lyù giaù coøn nhieàu
noäi dung coâng vieäc chöa coù ñònh möùc, ñôn giaù hoaëc
coù ñònh möùc ñôn giaù nhöng laïi khoâng phuø hôïp vôùi
thöïc teá laøm cho coâng taùc quaûn lyù, kieåm soaùt chi
cuûa KBNN gaëp nhieàu khoù khaên. 

Baûy laø, quaù trình thöïc hieän caùc döï aùn coøn coù

nhieàu sai phaïm do moät soá chuû ñaàu tö, ban quaûn lyù
döï aùn naêng löïc coøn haïn cheá, moät soá döï aùn ñaàu tö
coù khoái löôïng thöïc hieän nhöng chöa ñuû thuû tuïc
thanh toaùn do chuû ñaàu tö vaø nhaø thaàu kyù keát hôïp
ñoàng toå chöùc thi coâng xaây döïng tröôùc khi thieát keá
kyõ thuaät - toång döï toaùn ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn
pheâ duyeät, hoaëc döï aùn chöa ñuû thuû tuïc khôûi coâng
xaây döïng theo quy ñònh nhöng chuû ñaàu tö vaãn toå
chöùc khôûi coâng xaây döïng.

Taùm laø, traùch nhieäm quyeát toaùn vaø pheâ duyeät
quyeát toaùn döï aùn coâng trình hoaøn thaønh thuoäc veà
chuû ñaàu tö vaø caùc boä, ngaønh, ñòa phöông, nhöng
trong thôøi gian qua nhieàu döï aùn coâng trình ñaõ hoaøn
thaønh nhöng chöa ñöôïc pheâ duyeät quyeát toaùn. Theo
thoáng keâ cuûa KBNN tính ñeán heát thaùng 9/2017 coøn
69 döï aùn, coâng trình ñaõ hoaøn thaønh nhöng chöa taát
toaùn ñöôïc taøi khoaûn vôùi soá voán coøn dö treân taøi
khoaûn caáp phaùt do KBNN quaûn lyù laø 509 tyû ñoàng.
Ñieàu naøy ñaõ laøm cho coâng taùc quaûn lyù cuûa KBNN
gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc theo doõi, haïch toaùn,
keá toaùn vaø quyeát toaùn voán ñaàu tö haøng naêm theo
Luaät NSNN vaø giaûi trình vôùi caùc cô quan chöùc
naêng. Nguyeân nhaân cuûa vieäc chaäm pheâ duyeät
quyeát toaùn döï aùn, coâng trình hoaøn thaønh chuû yeáu do
söï quan taâm, chæ ñaïo cuûa caùc boä, ngaønh vaø ñòa
phöông trong coâng taùc thaåm tra pheâ duyeät quyeát
toaùn döï aùn, coâng trình hoaøn thaønh. Nhieàu döï aùn,
coâng trình sau khi hoaøn thaønh thì ban quaûn lyù döï aùn
hoaëc chuû ñaàu tö ñaõ giaûi theå, hoaëc nhieàu döï aùn baøn
giao qua nhieàu ñôn vò laøm chuû ñaàu tö cuõng gaây khoù
khaên trong vieäc thaåm tra pheâ duyeät quyeát toaùn…
Coâng taùc ghi thu, ghi chi voán ngoaøi nöôùc raát chaäm.
Nhieàu döï aùn ñaõ giaûi ngaân cho ngöôøi thuï höôûng,
nhöng phaûi haøng quí hoaëc thaäm chí ñeán haøng naêm,
Boä Taøi chính môùi thoâng baùo ghi thu ngaân saùch, ghi
chi cho ñaàu tö xaây döïng cô baûn laøm aûnh höôûng ñeán
vieäc theo doõi vaø quyeát toaùn ngaân saùch.

Töø nhöõng toàn taïi treân ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû
ñeán chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù, kieåm soaùt chi voán
ñaàu tö xaây döïng cô baûn thuoäc nguoàn voán NSNN
qua KBNN.

4. Keát luaän
Thöù nhaát, ñoåi môùi coâng taùc kieåm tra ñoái vôùi hoaït

ñoäng ñaàu tö töø nguoàn voán NSNN: Kieåm tra laø chöùc
naêng chuû yeáu cuûa quaûn lyù, ñaëc bieät laø quaûn lyù taøi
chính. 

Thöù hai, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc thanh toaùn, caûi
tieán caùc maãu bieåu, chöùng töø, söû duïng heä thoáng maùy
moùc thanh toaùn hieän ñaïi, ñeå ñaûm baûo coâng taùc
thanh quyeát toaùn ñöôïc khaån tröông nhanh choùng.
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Caàn coù söï phoái hôïp chaët cheõ linh hoaït giöõa KBNN-
Sôû Taøi chính vaät giaù vaø Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö, Sôû
Xaây döïng, chuû ñaàu tö ñeå toå chöùc taäp huaán veà coâng
taùc giaûi ngaân voán cho chuû ñaàu tö, thöïc hieän thanh
toaùn voán theo cheá ñoä moät cöûa, ñuùng quy trình,
thoâng thoaùng, nhanh choùng vaø chaët cheõ.

Thöù ba, taêng cöôøng hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoái
vôùi ñaàu tö töø nguoàn voán NSNN. Kieåm toaùn Nhaø
nöôùc coù vai troø quan troïng trong neàn kinh teá thò
tröôøng. Xuaát phaùt töø vai troø cuûa kieåm toaùn maø
tröôùc tieân chuùng ta caàn hoaøn thieän cô sôû phaùp lyù

cho toå chöùc hoaït ñoäng kieåm toaùn nhaø nöôùc cuõng
nhö taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Kieåm toaùn Nhaø
nöôùc ñöôïc baùo caùo quyeát toaùn caùc döï aùn ñaàu tö töø
NSNN. Neáu coù theå thöïc hieän kieåm toaùn caû döï
toaùn keá hoaïch vaø quyeát toaùn. Maët khaùc, caàn naâng
cao nhaän thöùc vaø thöïc hieän ñaày ñuû, nghieâm tuùc
quy cheá laäp, thaåm tra döï toaùn NSNN, phöông aùn
phaân boå NSNN. Caàn ñaøo taïo boài döôõng kieåm toaùn
vieân ñoàng thôøi xaây döïng phöông phaùp kieåm toaùn
tieân tieán hieän ñaïi vaø trang bò phöông tieän hieän ñaïi
cho kieåm toaùn vieân n
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ABSTRACT: 
The article analyzes the current situation of  the sate budget capital investment management

of Tra Vinh province in order to propose solutions to promote achievements and also overcome
limitations in the sate budget capital investment management, ensure the efficient use of state
budget capital investment. These solutions could promote the socio-economic development and
limit loss in the sate budget capital investment, helping  local authorities to better its sate budget
capital investment. 
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