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LỜI TỰA
uảng Trị là một trong hai tỉnh tham gia 

dự án “Thúc đẩy minh bạch, trách 

nhiệm giải trình và sự tham gia trong 

quản lý ngân sách nhà nước” do Liên minh 

Châu Âu, Chính phủ Phần Lan và Tổ chức 

Oxfam tài trợ. Trong khuôn khổ hỗ trợ của dự 

án, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ 

chức 25 khóa tập huấn cho 2.638 lượt đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp. Các khóa tập 

huấn này đã đóng góp tích cực cho mục tiêu 

nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các 

cấp. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ dự 

án, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị và các 

đại biểu HĐND đã thực hiện nhiều sáng kiến 

nhằm góp phần thúc đẩy công khai minh 

bạch và sự tham gia của cộng đồng trong 

quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò quan 

trọng trong chu trình ngân sách ở địa phương. 

Vì vậy, các chương trình tăng cường năng lực 

để giúp các đại biểu dân cử hiểu rõ hơn các 

yêu cầu và nội dung trong quy trình ngân sách 

nhà nước là rất cần thiết. Bên cạnh đó, đại 

biểu Hội đồng nhân dân cần nâng cao các kỹ 

năng như kỹ năng chất vấn, kỹ năng tiếp xúc 

cử tri, kỹ năng giải quyết kiến nghị cử tri và kỹ 

năng giám sát.

Dựa trên nhu cầu thực tế, Thường trực HĐND 

tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng Liên minh 

BTAP và Tổ chức Oxfam xây dựng cuốn “Tài 

Q liệu hướng dẫn cho đại biểu Hội đồng nhân 

dân: Thẩm tra và giám sát ngân sách nhà 

nước”. Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu này sẽ 

hữu ích cho các đại biểu dân cử ở Quảng Trị 

nói riêng và các địa phương khác chung trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ của mình liên 

quan đến quản lý ngân sách nhà nước. 

Qua đây, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Liên 

minh Châu Âu, Chính phủ Phần Lan và Tổ chức 

Oxfam đã hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng 

cuốn tài liệu này. Chúng tôi xin cảm ơn ông Tô 

Nguyên và ông Nguyễn Văn Hào, là các 

chuyên gia tài chính đã trực tiếp hỗ trợ kỹ 

thuật trong quá trình xây dựng cuốn tài liệu. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông 

Nguyễn Minh Tân (Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính 

Ngân sách, Ủy ban Tài chính – Ngân sách 

Quốc Hội), ông Trần Ánh Dương (Phó trưởng 

Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Hòa Bình) 

và ông Phạm Quang Thành (Phó phòng Quản 

lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình) đã 

đóng góp ý kiến để hoàn thiện tài liệu này. 

Quá trình hoàn thiện tài liệu này không tránh 

khỏi những sơ suất và thiếu sót. Rất mong 

quý vị độc giả góp ý để tái bản lần sau được 

hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
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NSNN:   Ngân sách nhà nước

NSTW:   Ngân sách trung ương

NSĐP:   Ngân sách địa phương

HĐND:   Hội đồng nhân dân

UBND:   Ủy ban nhân dân

KHĐT:   Kế hoạch và Đầu tư

KTNS:   Kinh tế Ngân sách

KTXH:   Kinh tế Xã hội

Thuế TNDN:  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế VAT:  Thuế giá trị gia tăng

Liên minh BTAP:  Liên minh Minh bạch Ngân sách



gân sách nhà nước là một công cụ 
quan trọng trong điều hành kinh tế và 
xã hội ở tất cả các quốc gia. Thông 

qua quá trình ngân sách, nguồn lực tài chính 
từ sản xuất kinh doanh sẽ được thu vào NSNN 
và tái đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội 
như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và các 
chương trình giảm nghèo. Theo kinh nghiệm 
từ rất nhiều quốc gia, một hệ thống quản lý 
ngân sách với các nguyên tắc cơ bản của 
quản trị tốt bao gồm minh bạch, trách nhiệm 
giải trình và sự tham gia của công chúng là 
yêu cầu mấu chốt trong giảm nghèo, đảm bảo 
cung cấp tốt các dịch vụ công và tạo môi 
trường tốt cho phát triển. 

Ở Việt Nam, hệ thống tài chính công đã trải 
qua quá trình cải cách lớn trong những thập 
kỷ vừa qua. Trong 20 năm qua, các chính sách 
tài chính đã hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ 
công ở Việt nam, đặc biệt ở các vùng khó 
khăn. Thông qua việc phân bổ ngân sách cho 
các chương trình phát triển xã hội, Việt Nam 
đã đạt được những kết quả đáng kể về giảm 
nghèo. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay đang đối 
mặt với những thách thức lớn trong quản lý 
ngân sách nhà nước như nợ công và bội chi 
ngân sách đều ở mức rất cao. Thực trạng này 
đã đặt ra nhu cầu cấp bách về nâng cao hiệu 
quả quản lý ngân sách. 

Tương tự các quốc gia khác trên thế giới, 
Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp có vai trò 
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đặc biệt quan trọng trong chu trình ngân 
sách. Ở cấp địa phương, Hội đồng Nhân dân 
có trách nhiệm quyết định dự toán và phê 
chuẩn quyết toán ngân sách được đệ trình 
bởi Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Với vai trò là 
đại diện của người dân, Quốc hội và Hội đồng 
Nhân dân có trách nhiệm đảm bảo tiếng nói 
của người dân được lắng nghe trong quá trình 
ra quyết định. 

Hiện tại, hệ thống HĐND ở Việt Nam có 
khoảng 3.900 đại biểu cấp tỉnh, 25.000 đại 
biểu cấp huyện và 290.000 đại biểu cấp xã1. 
Tuy nhiên, số lượng các đại biểu HĐND đã 
được trang bị các kiến thức về tài chính công 
còn rất hạn chế. Mặc dù Quốc hội đã đầu tư 
tăng cường năng lực cho đại biểu dân cử,  
chương trình này chưa bao phủ hiệu quả 
HĐND, đặc biệt ở các vùng khó khăn. 

Cuốn “Tài liệu hướng dẫn cho đại biểu Hội 
đồng nhân dân: Thẩm tra và giám sát ngân 
sách nhà nước” được xây dựng nhằm đáp ứng 
nhu cầu tăng cường năng lực trong hệ thống 
Hội đồng Nhân dân các cấp. Cuốn tài liệu 
được cấu trúc thành 6 chương bao gồm; (i) 
Một số nội dung của Luật Ngân sách Nhà 
nước 2015; (ii) Chu trình ngân sách nhà nước 
và vai trò của HĐND; (iii) Thẩm tra dự toán 
NSNN ở địa phương; (iv) Thẩm tra quyết toán 
NSNN ở địa phương; (v) Giám sát công khai và 
chấp hành NSNN; và (vi) Bài tập tình huống.

(1) Báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021 (Hội đồng bầu cử Quốc gia, 2016)



Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi 
của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một 
khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Ngân sách địa phương là các khoản thu NSNN 
phân cấp cho cấp địa phương hưởng, các khoản 
thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho NSĐP và 
các khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi của cấp 
địa phương.

Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của NSNN 
nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ 
hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các 
nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của NSNN, 
gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm 
vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản  là nhiệm vụ chi của 
NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương 
trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của NSNN để trả các 
khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, 
phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay.

Dự phòng NSNN là một khoản mục trong dự toán 
chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.

Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách 
được UBND giao dự toán ngân sách.

Bội chi NS cấp tỉnh được xác định bằng chênh 
lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh 
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GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu 
ngân sách cấp tỉnh.

Kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa 
tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân 
sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc 
năm ngân sách.

Phân cấp quản lý ngân sách là việc xác định 
phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính 
quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách 
trong việc quản lý NSNN phù hợp với phân 
cấp quản lý kinh tế - xã hội.

Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, 
hình thành từ NSNN và các nguồn tài chính 
khác theo quy định của pháp luật.

Số bổ sung cân đối ngân sách là khoản ngân 
sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp 
dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp 
dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách 
cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để 
hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, 
nhiệm vụ cụ thể.

Thời kỳ ổn định NSĐP là thời kỳ ổn định tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ 
ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới 
trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo 
quyết định của Quốc hội.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 
thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần 
trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng 
trên tổng số, hoặc từng khoản thu phân chia 
giữa các cấp ngân sách.



MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2015

01
CHƯƠNG
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Hầu hết các nội dung quan trọng của Luật 
NSNN năm 2015 được trình bày trong các 
chương 2, 3, 4, 5 của tài liệu. Vì vậy, chương 1 
chỉ đề cập một số nội dung không được trình 
bày hoặc trình bày khái lược trong các 
chương khác nhưng có liên quan đến công 
tác thẩm tra và giám sát NSNN ở địa phương.

1. HỆ THỐNG NSNN VÀ TÍNH 
LỒNG GHÉP CỦA HỆ THỐNG 
NSNN

Hệ thống NSNN gồm NSTW và NSĐP. Trong 
đó, NSĐP gồm ngân sách của các cấp chính 
quyền địa phương. Luật NSNN 2015 quy định 
Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn 
quyết toán NSNN và HĐND quyết định dự 
toán, phê chuẩn quyết toán NSĐP. Điều đó có 
nghĩa, Quốc hội quyết định dự toán và phê 
chuẩn quyết toán của cả NSTW và NSĐP. 
HĐND quyết định dự toán, phê chuẩn quyết 
toán của cả ngân sách cấp mình và ngân sách 
cấp dưới. Do ngân sách các cấp có tính lồng 
ghép như trên, việc quản lý điều hành NSNN 
hết sức phức tạp và quy trình ngân sách kéo 
dài. Trong quản lý, điều hành, thẩm tra và 
giám sát NSNN, ngoài các vấn đề thuộc ngân 
sách cấp mình, phải chú ý quan tâm đến 
NSĐP cấp dưới. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị 
và các cấp ngân sách phải tuân thủ nghiêm 
ngặt các mốc thời gian quy định để không 
ảnh hưởng đến ngân sách các cấp khác trong 
chu trình NSNN.

2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC 
CẤP NGÂN SÁCH

NSTW và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa 
phương được phân cấp nguồn thu và nhiệm 

vụ chi cụ thể . Ở địa phương, HĐND cấp tỉnh 
quyết định việc phân cấp nguồn thu và nhiệm 
vụ chi cho từng cấp ngân sách để đảm bảo 
phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và 
tuân thủ một số nguyên tắc chung như phù 
hợp với phân cấp kinh tế - xã hội và trình độ 
quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

Trên cơ sở đã được phân cấp, nhiệm vụ chi 
thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách 
cấp đó có trách nhiệm bảo đảm. Không được 
sử dụng ngân sách của cấp này để chi cho 
nhiệm vụ của ngân sách cấp khác và không 
được dùng ngân sách của địa phương này để 
chi cho nhiệm vụ của địa phương khác, trừ 
các trường hợp: 

• Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị 
thuộc cấp trên quản lý trong trường hợp 
cần khẩn trương huy động lực lượng khi 
xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và 
các trường hợp cấp thiết khác để bảo 
đảm ổn định kinh tế, xã hội, an ninh, trật 
tự và an toàn xã hội của địa phương.

• Các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn kết 
hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu 
cầu của cấp dưới khi thực hiện chức 
năng của mình.

• Sử dụng dự phòng NSĐP để hỗ trợ các địa 
phương khác khắc phục hậu quả thiên 
tai hay thảm họa nghiêm trọng.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên 
ủy quyền cho cơ quan nhà nước thuộc ngân 
sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của cấp 
mình thì phải phân bổ và giao dự toán cho cơ 
quan nhà nước cấp dưới để thực hiện nhiệm 
vụ chi đó. Cơ quan nhà nước cấp dưới không 
được quyết toán khoản kinh phí ủy quyền vào 
ngân sách cấp mình mà phải quyết toán 
riêng, gửi cơ quan nhà nước cấp trên để quyết 
toán vào ngân sách cấp trên.



Chú ý:

- Số thu NSĐP hưởng theo phân cấp và chi 
thường xuyên sử dụng để xác định dư nợ 
vay là số thu, chi được Quốc hội quyết định 
và được Thủ tướng Chính phủ giao trong 
năm dự toán. Trong đó, số thu NSĐP được 
hưởng theo phân cấp không bao gồm khoản 
kết dư NSĐP.

- Các địa phương được hưởng cơ chế, chính 
sách tài chính - ngân sách đặc thù thì dư nợ 
vay được thực hiện theo cơ chế, chính sách 
tài chính - ngân sách đặc thù.
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3. THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NSĐP

Về nguyên tắc, thời kỳ ổn định NSĐP là thời kỳ 
ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản 
thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân 
đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 
dưới. Thời kỳ ổn định thường quy định trong 
khoảng thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc 
theo thời gian do Quốc hội quyết định.

Để giúp các địa phương tăng khả năng cân 
đối ngân sách, Luật NSNN 2015 cũng quy 
định: Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối 
của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm 
quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân 
đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 
dưới so với năm đầu của thời kỳ ổn định.

Đối với các năm trong thời kỳ ổn định, các địa 
phương được sử dụng nguồn tăng thu hàng 
năm mà NSĐP được hưởng theo phân cấp để 
tăng chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trừ 
trường hợp phát sinh nguồn thu từ dự án mới 
đi vào hoạt động làm NSĐP tăng thu lớn. 
Trong trường hợp này, phần tăng thu phải 
điều về ngân sách cấp trên theo quyết định 
của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh. Cấp dưới sẽ 
được xem xét bổ sung có mục tiêu một phần 
số tăng thu để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

4. NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NSNN

NSNN được cân đối theo các nguyên tắc sau:

•Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn 
hơn tổng số chi thường xuyên, góp phần 
tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư 
phát triển. 

•Số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát 
triển trong trường hợp còn bội chi.

• Vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng 
cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho 
các mục tiêu khác. 

• Ở địa phương, chỉ ngân sách cấp tỉnh mới 
được bội chi. Bội chi ngân sách cấp tỉnh chỉ 
được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế 
hoạch đầu tư công trung hạn đã được 
HĐND cấp tỉnh quyết định. Bội chi ngân 
sách cấp tỉnh được tổng hợp vào bội chi 
NSNN và do Quốc hội quyết định.

• Ngoài việc vay để bù đắp bội chi, NSĐP 
(ngân sách cấp tỉnh) còn được vay để trả nợ 
gốc khoản vay. Dư nợ khoản vay (gồm cả 
vay bội chi) được quy định theo khả năng 
thu NSĐP và được chia thành 3 nhóm tỉnh: 

- Đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 
Dư nợ khoản vay không vượt quá 60% số 
thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.

- Đối với các địa phương có số thu NSĐP 
được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi 
thường xuyên: Dư nợ khoản vay không 
vượt quá 30% số thu NSĐP được hưởng 
theo phân cấp.

- Đối với các địa phương có số thu NSĐP 
được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc 
bằng chi thường xuyên: Dư nợ khoản vay 
không vượt quá 20% số thu NSĐP được 
hưởng theo phân cấp.
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5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 
NĂM VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 

Kế hoạch tài chính 05 năm: 

Định nghĩa: Là kế hoạch tài chính được lập cho 
thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển 
KT-XH 05 năm.

Mục tiêu: Định hướng cho việc lập kế hoạch tài 
chính - NSNN 03 năm và lập dự toán NSNN 
hằng năm. Ở địa phương, kế hoạch tài chính 05 
năm chỉ được lập ở cấp tỉnh.

Nội dung chủ yếu:  (i) Xác định mục tiêu tổng 
quát, mục tiêu cụ thể và các định hướng lớn về 
tài chính - NSNN; (ii) Cơ cấu thu nội địa, thu 
dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 
khẩu, số chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi 
trả nợ, chi thường xuyên; (iii) Định hướng về 
bội chi ngân sách và giới hạn nợ; (iv) Giải pháp 
chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Quy trình lập: Ở địa phương, Sở Tài chính phối 
hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch tài 
chính 05 năm báo cáo UBND cấp tỉnh để trình 
HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định.

Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm:

Định nghĩa: Là kế hoạch tài chính - NSNN 
được lập hàng năm cho khoảng thời gian 03 
năm. Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm được 

lập theo phương thức cuốn chiếu vào cùng 
thời điểm lập dự toán NSNN hàng năm (lập cho 
năm dự toán ngân sách và 2 năm tiếp theo). Kế 
hoạch tài chính - NSNN 03 năm gồm kế hoạch 
tài chính - NSNN quốc gia và kế hoạch tài 
chính - NSNN của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

Mục tiêu: (i) Định hướng cho công tác lập dự 
toán NSNN hàng năm; (ii) Định hướng phân bổ 
nguồn lực cho từng lĩnh vực theo thứ tự ưu 
tiên; và (iii) Định hướng từng nhiệm vụ, hoạt 
động, chế độ chính sách cho từng lĩnh vực 
trong trung hạn.

Nội dung chủ yếu:  (i) Dự báo các chỉ tiêu kinh 
tế vĩ mô, những chính sách ngân sách quan 
trọng; (ii) Dự báo về số thu, chi và cơ cấu thu 
chi; (iii) Dự báo về số bội chi ngân sách, nguyên 
tắc cân đối NSNN và thứ tự ưu tiên phân bổ 
nguồn lực cũng như trần chi tiêu cho các lĩnh 
vực, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, 
chi thường xuyên; (iv) Dự báo về nghĩa vụ nợ dự 
phòng; (v) Các giải pháp chủ yếu để thực hiện 
trong thời hạn 03 năm.

Quy trình lập: Ở địa phương, Sở Tài chính có 
trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Sở KHĐT để 
tổng hợp kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 
báo cáo UBND cấp tỉnh để trình HĐND cùng 
cấp để tham khảo khi xem xét, thảo luận, quyết 
định dự toán ngân sách và phương án phân bổ 
ngân sách cấp tỉnh hàng năm.
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6. ĐIỀU KIỆN CHI NSNN 

Chi NSNN chỉ được thực hiện khi có đầy đủ 
các điều kiện sau: 

• Phải có trong dự toán ngân sách được 
giao, trừ trường hợp đầu năm Quốc hội, 
HĐND chưa quyết định dự toán ngân 
sách thì cơ quan tài chính và Kho bạc 
Nhà nước thực hiện tạm cấp ngân sách 
cho các nhiệm vụ chi không thể trì hoãn 
gồm: (i) Chi lương, phụ cấp, nghiệp vụ 
phí, công tác phí, bổ sung cân đối cho 
ngân sách cấp dưới; (ii) Một số khoản chi 
cần thiết bảo đảm hoạt động của bộ máy 
nhà nước (trừ các khoản mua sắm trang 
bị, sửa chữa); (iii) Chi các dự án chuyển 
tiếp thuộc chương trình mục tiêu quốc 
gia;  (iv) Chi các dự án cấp bách khắc 
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Mức 
tạm cấp hàng tháng tối đa cho các nhiệm 
vụ này không quá mức chi bình quân 01 
tháng của năm trước.

• Phải được Thủ trưởng đơn vị sử dụng 
ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được 
ủy quyền quyết định chi 

• Phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, 
chế độ chi NSNN: 

- Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải 
đáp ứng các điều kiện theo quy định  
pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

- Đối với chi thường xuyên phải đảm bảo 
đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi. 

- Đối với các nhiệm vụ, dự án cần phải 
đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu 
theo quy định.

7. LẬP LẠI DỰ TOÁN, QUYẾT 
TOÁN NSNN 

Lập lại dự toán NSNN Trong trường hợp dự 
toán NSNN  chưa được Quốc hội quyết định, 
Chính phủ lập lại dự toán NSNN và phương 
án phân bổ NSTW để trình Quốc hội vào thời 
gian do Quốc hội quyết định. Sau khi NSNN 
và phương án phân bổ NSTW lập lại được 
Quốc hội quyết định, UBND cấp tỉnh trình 
HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán NSĐP và 
phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh chậm 
nhất 15 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính 
phủ giao dự toán ngân sách cho địa phương.

Trong trường hợp dự toán NSĐP chưa 
được HĐND cấp tỉnh quyết định, UBND cấp 
tỉnh lập lại dự toán NSĐP và phương án 
phân bổ ngân sách cấp tỉnh để trình HĐND 
cấp tỉnh vào thời gian do HĐND cấp tỉnh 
quyết định, nhưng phải trước ngày 20 
tháng 12 năm trước.

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian lập 
lại dự toán ngân sách đối với cấp huyện và 
cấp xã, nhưng phải bảo đảm HĐND cấp dưới 
quyết định dự toán NSĐP và phương án phân 
bổ ngân sách cấp mình chậm nhất là 10 
ngày, kể từ ngày HĐND cấp trên trực tiếp 
quyết định.

Lập lại quyết toán NSNN 

Trường hợp quyết toán NSNN chưa được 
Quốc hội phê chuẩn: Chính phủ và cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước phải tiếp tục làm rõ các 
nội dung Quốc hội yêu cầu để trình Quốc hội 
vào thời gian do Quốc hội quyết định.

Trường hợp quyết toán các cấp ngân sách ở 
địa phương chưa được HĐND phê chuẩn: 
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UBND cùng cấp và cơ quan kiểm toán đã thực 
hiện kiểm toán ngân sách phải tiếp tục làm rõ 
những nội dung HĐND yêu cầu và trình lại vào 
thời gian do HĐND quyết định nhưng không 
được chậm hơn 30 ngày so với thời hạn quy 
định. Có nghĩa, cấp xã và cấp huyện phê chuẩn 
quyết toán ngân sách không được chậm hơn 30 
ngày kể từ thời điểm kỳ họp HĐND giữa năm sau 
và HĐND cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán NSĐP 
không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 
năm sau.

8. XỬ LÝ VỀ THU, CHI NSNN 
KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH 

Sau khi quyết toán NSNN và quyết toán ngân 
sách các cấp chính quyền địa phương được phê 
chuẩn, nếu phát hiện các khoản thu, chi không 
đúng quy định thì phải xử lý theo nguyên tắc: 

• Những khoản thu không đúng quy định của 
pháp luật thì phải hoàn trả cho đơn vị, cá 
nhân đã nộp; Những khoản chưa thu theo 
quy định thì phải được truy thu đầy đủ cho 
ngân sách; Những khoản chi không đúng 
quy định của pháp luật phải được thu hồi 
đầy đủ cho NSNN.

• Việc hoàn trả khoản thu sai, truy thu khoản 
chưa nộp, thu hồi khoản chi sai được thực 
hiện vào thời điểm nào thì hạch toán, quyết 
toán vào ngân sách năm đó.

9. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG 
LĨNH VỰC NSNN

• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt 
hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến 
nguồn thu ngân sách nhà nước.

• Thu sai quy định của các luật thuế và quy định 
khác của pháp luật thu ngân sách; Tự đặt ra 
các khoản thu trái với quy định của pháp luật; 
Phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân 
sách các cấp; Giữ lại nguồn thu của ngân 
sách nhà nước sai chế độ.

• Chi không có dự toán, trừ trường hợp tạm cấp 
ngân sách theo quy định tại Điều 51 của Luật 
NSNN 2015; Chi không đúng dự toán ngân 
sách được giao; Chi sai chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi, không đúng mục đích; Tự đặt ra 
các khoản chi trái với quy định của pháp luật.

• Quyết định đầu tư chương trình, dự án có sử 
dụng vốn ngân sách không đúng thẩm quyền, 
không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện.

• Thực hiện vay trái với quy định của pháp luật; 
vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.

• Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm 
ứng, góp vốn trái với quy định của pháp luật.

• Trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm 
các điều kiện chi theo quy định của pháp luật.

• Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục 
lục ngân sách nhà nước.

• Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà 
nước chậm so với thời hạn quy định.

• Phê chuẩn, duyệt quyết toán ngân sách nhà 
nước sai quy định của pháp luật.

• Xuất quỹ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà 
nước mà khoản chi đó không có trong dự toán 
đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, trừ 
trường hợp tạm cấp ngân sách và ứng trước dự 
toán ngân sách năm sau theo quy định tại Điều 
51 và Điều 57 của Luật NSNN 2015.

• Các hành vi bị cấm khác trong lĩnh vực ngân 
sách nhà nước theo quy định của các luật có 
liên quan.
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1. CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chu trình NSNN gồm 3 bước kế tiếp nhau theo trình tự gồm: (i) Lập và quyết định dự toán NSNN; (ii) 
Chấp hành NSNN đã được quyết định; (iii) Lập và phê chuẩn quyết toán NSNN. Các công việc chính 
trong từng bước của chu trình ngân sách được trình bày tại sơ đồ dưới đây:

Lập và quyết định
dự toán NSNN

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Chấp hành NSNN
đã được quyết định

• Ban hành chỉ thị, thông tư và văn bản hướng dẫn

•  Xây dựng ngân sách theo hướng dẫn

•  Tổ chức xem xét, thảo luận và quyết định ngân sách

•  Đối với cấp tỉnh trong năm đầu kỳ ổn định NS: Quyết định phân 
cấp NS và định mức phân bổ NS 

• Công khai dự toán ngân sách (trước và sau khi quyết định)

 • Phân bổ ngân sách chi tiết cho các đơn vị trực thuộc.

 • Tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách.

 • Điều chỉnh dự toán ngân  sách khi cần thiết.

 • Xử lý tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình sau khi năm 
ngân sách kết thúc. 

 • Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý, 6 tháng và cả 
năm theo quy định

• Lập Báo cáo quyết toán NSNN 

• Xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc.

• Thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các cơ quan, 
đơn vị cùng cấp và ngân sách cấp dưới. 

• Thực hiện kiểm toán ngân sách của các quan đơn vị và các cấp 
ngân sách. 

• Xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN theo thẩm quyền.

 • Điều chỉnh lại quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn khi 
cấp trên phát hiện có sai sót và yêu cầu điều chỉnh lại.

 • Công khai quyết toán NSNN sau khi được cấp có thẩm quyền 
phê chuẩn.

HÌNH 1: CÁC BƯỚC TRONG CHU TRÌNH NGÂN SÁCH

Lập và phê chuẩn
quyết toán NSNN

BƯỚC 3



Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thịTrước ngày 15/5

Bộ Tài chính và Bộ KHĐT ban hành thông tư hướng dẫnTrước ngày 1/6

Quốc hội quyết định NSNN và phương án phân bổ NSTW năm sauTrước ngày 15/11

UBND và các cơ quan chủ quản ban hành các văn bản yêu cầu, hướng dẫn 
những nhiệm vụ quan trọng cần xem xét khi xây dựng dự toán

Trước ngày 15/6

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương gửi dự toán thu, chi ngân 
sách về Bộ Tài chính, Bộ KHĐT và các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu 
quốc gia

Trước ngày 20/7

HĐND cấp dưới quyết định dự toán NSĐP và phương án phân bổ ngân sách 
năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày HĐND cấp trên trực 
tiếp quyết định.

UBND giao dự toán ngân sách năm sau cho các đơn vị thuộc cấp mình và 
cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày HĐND cùng cấp quyết 
định dự toán ngân sách.

Sau ngày 10/12

Các bộ, cơ quan trung ương và UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự 
toán cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới.

Cơ quan, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ (hoặc UBND)  giao dự toán thu, chi 
ngân sách thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các đơn vị trực thuộc 

Các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành mọi điều chỉnh dự toán đã giao.

Trường hợp được giao bổ sung dự toán, UBND cấp dưới phải hoàn thành việc 
phân bổ và giao dự toán theo quy định chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày 
được giao dự toán bổ sung.

Trước ngày 31/12

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho các bộ, 
cơ quan trung ương và các địa phương

Trước ngày 20/11

Trước ngày 31/12

Trước ngày 15/11

HĐND cấp tỉnh quyết định NSĐP, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 
năm sau 

Trước ngày 10/12

2. CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bước 1: Lập và quyết định dự toán ngân sách nhà nước 

Bước 2: Chấp hành NSNN đã được quyết định

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THẨM TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 15
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Chỉnh lý quyết toán NSNN

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh gửi báo cáo 
quyết toán NSNN về Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước

HĐND cấp tỉnh xem xét, phê chuẩn quyết toán NSĐP

Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN 

Quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn 

Quyết định dự toán thu NSĐP

Quyết định dự toán chi NSĐP

Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình theo từng lĩnh vực

Quyết định dự toán của từng cơ quan thuộc cấp mình

Quyết định mức bổ sung cho từng địa phương cấp dưới

Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực 
hiện NSĐP

Quyết định tổng mức vay NSĐP (cấp tỉnh)

Cho ý kiến về dự toán NSĐP trước khi UBND gửi cơ quan tài 
chính cấp trên và trình HĐND quyết định

Cho ý kiến về các nội dung dự toán ngân sách thuộc thẩm 
quyền quyết định của HĐND khi UBND trình.

Chủ trì thực hiện thẩm tra dự toán NSĐP do UBND trình và 
các vấn đề khác về dự toán ngân sách thuộc thẩm quyền 
quyết định của HĐND và Thường trực HĐND.

HĐND cấp xã, cấp huyện phê chuẩn quyết toán NSĐP theo 
thời hạn quy định của HĐND cấp tỉnh.

Trước ngày 31/1 (năm sau)

Trước ngày 1/10 (năm sau)

Trước ngày 31/12 (năm sau)

HĐND

Thường trực
HĐND

Ban KTNS
(hoặc KTXH)

18 tháng sau khi kết thúc
năm ngân sách.

Bước 3: Lập và phê chuẩn quyết toán NSNN

3. VAI TRÒ CỦA HĐND TRONG CHU TRÌNH NGÂN SÁCH 

Bước 1: Lập và quyết định dự toán NSNN 

Trong bước lập và quyết định dự toán NSNN, HĐND và các cơ quan thuộc HĐND có vai trò và nhiệm 
vụ như sau



• Dự toán thu ngân sách được lập trên cơ sở: (i) Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và các 
chỉ tiêu có liên quan; (ii) Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu 
ngân sách

• Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở:  (i) Quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Kế hoạch tài chính 05 năm; (iii) 
Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN; (iv) Kế hoạch Tài chính NSNN 03 năm; (v) Khả 
năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán; (vi) Quy định pháp luật về đầu tư công, 
xây dựng và các nội dung khác có liên quan.

• Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở: (i) Nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt; (ii) Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định.

• Dự toán chi NSNN cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; lĩnh vực khoa học và 
công nghệ phải bảo đảm tỷ lệ hoặc mức chi theo quy định của pháp luật có liên quan.

• Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được lập theo cơ sở: (i) Danh 
mục các chương trình; (ii) Tổng mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia trong từng giai đoạn do Quốc hội quyết định; (iii) Mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và 
chi tiết các dự án thành phần đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia

• Dự toán chi trả nợ được lập trên cơ sở bảo đảm trả các khoản nợ đến hạn của năm 
dự toán 

• Dự toán vay bù đắp bội giới hạn an toàn về nợ theo nghị quyết của Quốc hội.

• Chi NSNN phải căn cứ vào cân đối NSNN, nguồn vay, khả năng trả nợ và trong 
ngân sách

Hộp 1: Yêu cầu, nguyên tắc đối với dự toán NSNN

Dự toán NSNN phải tổng hợp theo từng khoản thu, chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, 
chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, 
dự phòng ngân sách.

Dự toán ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải thể hiện đầy đủ các khoản 
thu, chi theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trong đó:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THẨM TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 17
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Giám sát việc thực hiện NSĐP đã được HĐND quyết định

Quyết định điều chỉnh dự toán NSĐP trong trường hợp Quốc 
hội (hoặc HĐND cấp trên) điều chỉnh tổng thể NSNN hoặc khi 
NSĐP bố trí không phù hợp với nghị quyết của Quốc hội (hoặc 
của HĐND cấp trên).

Quyết định sử dụng khoản thưởng vượt dự toán thu do Trung 
ương thưởng (đối với cấp tỉnh).

Điều chỉnh dự toán NSĐP trong trường hợp Ủy ban thường vụ 
Quốc hội (hoặc Thường trực HĐND cấp trên) điều chỉnh nhiệm 
vụ thu, chi hoặc dự kiến số thu không đạt dự toán đã được 
HĐND quyết định; Điều chỉnh dự toán một số cơ quan, đơn vị 
cần thiết.

Cho ý kiến khi UBND trình HĐND quyết định điều chỉnh dự 
toán NSĐP theo thẩm quyền và quyết định phương án xử lý 
tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình sau khi kết thúc 
năm ngân sách.

Chủ trì thực hiện thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền 
quyết định của Thường trực HĐND và HĐND khi UBND báo 
cáo về chấp hành ngân sách 

HĐND

Thường trực
HĐND

Ban KTNS
(hoặc KTXH)

Xem xét, phê chuẩn quyết toán NSĐP

Điều chỉnh quyết toán NSĐP đã phê chuẩn trong trường hợp 
phát hiện có sai sót hoặc cơ quan tài chính cấp trên yêu cầu 
điều chỉnh lại số liệu quyết toán NSĐP.

Cho ý kiến về quyết toán NSĐP do UBND trình, kể cả trường hợp 
quyết toán NSĐP đã được phê chuẩn phải điều chỉnh lại.

Chủ trì thẩm tra quyết toán NSĐP và quyết toán đã được 
phê chuẩn phải điều chỉnh lại.

HĐND

Thường trực
HĐND

Ban KTNS
(hoặc KTXH)

Bước 2: Chấp hành NSNN

Trong bước chấp hành NSNN, HĐND và các cơ quan thuộc HĐND có vai trò, trách nhiệm như sau:

Bước 3: Quyết toán NSNN 

Trong quyết toán NSNN, HĐND và các cơ quan thuộc HĐND có các vai trò như sau:



4. MẪU BIỂU BÁO CÁO VỀ THU NSNN VÀ THU, CHI NSĐP

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP2  ngày 23/3/2017 của Chính phủ quy định mẫu biểu báo cáo, mẫu biểu 
nghị quyết của HĐND về thu, chi NSNN các cấp địa phương.

Đối với cấp tỉnh, Nghị định 31/2017/NĐ-CP 
quy định 64 biểu cho 06 nội dung gồm:

• Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương: 
UBND trình 02 biểu; HĐND quyết định 
02 biểu.

• Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 
địa phương: UBND trình 04 biểu; HĐND 
quyết định 03 biểu.

• Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm: 
UBND trình 05 biểu. HĐND cấp tỉnh 
không quyết định kế hoạch tài chính - 
ngân sách 03 năm, nên không quy định 
biểu mẫu HĐND quyết định.

• Dự toán NSĐP: UBND trình 7 biểu; HĐND 
quyết định 04 biểu.

• Phân bổ NSĐP (phân bổ ngân sách cấp 
mình): UBND trình 29 biểu; HĐND quyết 
định 12 biểu. Riêng năm đầu thời kỳ ổn 
định ngân sách, HĐND còn quyết định 
thêm 01 biểu về tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách ở địa phương.

• Quyết toán NSĐP: UBND trình 17 biểu; 
HĐND quyết định 09 biểu.

Đối với cấp huyện, Nghị định 31/2017/NĐ-CP 
quy định 55 biểu cho 04 nội dung gồm:

• Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 
địa phương: UBND trình 04 biểu; HĐND 
quyết định 03 biểu.

• Dự toán NSĐP: UBND trình 06 biểu; 
HĐND quyết định 03 biểu.

• Phân bổ NSĐP (phân bổ ngân sách cấp 
mình): UBND trình 28 biểu; HĐND quyết 
định 12 biểu.

• Quyết toán NSĐP: UBND trình 17 biểu; 
HĐND quyết định 09 biểu.

Đối với cấp xã, Nghị định 31/2017/NĐ-CP 
quy định 36 biểu cho 04 nội dung gồm:

• Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 
địa phương: UBND trình 04 biểu; HĐND 
quyết định 03 biểu.

• Dự toán NSĐP: UBND trình 06 biểu; 
HĐND quyết định 03 biểu.

• Phân bổ NSĐP (phân bổ ngân sách cấp 
mình): UBND trình 14 biểu; HĐND quyết 
định 06 biểu.

• Quyết toán NSĐP: UBND trình 12 biểu; 
HĐND quyết định 06 biểu.

(2) Tham khảo tại: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&

document_id=189002
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THẨM TRA DỰ TOÁN NSNN
Ở ĐỊA PHƯƠNG

03
CHƯƠNG



Trong chu trình NSNN, dự toán và quyết toán 
ngân sách phải được thẩm tra trước khi 
HĐND thảo luận và quyết định. Ban KTNS 
(hoặc Ban KT-XH) chủ trì và phối hợp với các 
Ban khác của HĐND thực hiện thẩm tra. 

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHI 
THẨM TRA DỰ TOÁN NSNN Ở 
ĐỊA PHƯƠNG

Chuẩn bị thẩm tra dự toán NSNN

Việc thẩm tra được thực hiện sau khi UBND 
chính thức trình bản dự toán NSNN lên HĐND. 
Tuy nhiên, công tác chuẩn bị thẩm tra cần 
được bắt đầu từ rất sớm, gắn liền với quá trình 
lập dự toán, quyết toán của các cơ quan hành 
chính nhà nước và các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND. Theo Khoản 4 và Khoản 5 tại 
Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị 
định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017, Ban 
KTNS (hoặc Ban KTXH) của HĐND có các 
quyền sau:

• Quyền phối hợp với các cơ quan thuế, cơ 
quan hải quan và các cơ quan chuyên 
môn khác của UBND (như cơ quan Tài 
chính và cơ quan KHĐT) trong quá trình 
lập dự toán và quyết toán NSNN.

• Quyền nhận tài liệu về dự toán và quyết 
toán ngân sách khi cơ quan tài chính 
gửi UBND.

• Quyền tham dự cùng UBND khi thảo luận 
dự toán và quyết toán NSNN.

Trong quá trình chuẩn bị thẩm tra, các thành 
viên của Ban KTNS (hoặc Ban KTXH) cần tìm 
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hiểu, trao đổi, có ý kiến với các cơ quan liên 
quan về các vấn đề như mục tiêu, nhiệm vụ, 
quan điểm, định hướng bố trí ngân sách cũng 
như các thông tin về kinh tế - xã hội, các số 
liệu thu, chi ngân sách cụ thể của các cơ 
quan, đơn vị và cấp ngân sách.

Các điểm cần chú ý khi thẩm tra, thảo luận 
và quyết định dự toán NSNN

Trong quá trình thẩm tra nếu còn tồn tại các ý 
kiến khác với UBND, Ban KTNS (Ban KTXH) 
phải trao đổi với UBND làm rõ những nội dung 
còn khác nhau để trình Thường trực HĐND 
xem xét cho ý kiến nhằm hoàn chỉnh các báo 
cáo trình HĐND.

Trong trường hợp cần thiết, Thường trực 
HĐND tổ chức họp với Ban KTNS (Ban KTXH) 
và các ban có liên quan khác để thẩm tra, cho 
ý kiến về các báo cáo dự toán NSNN (Khoản 2 
Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 
số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017). 

Trong trường hợp HĐND quyết định tăng các 
khoản chi hoặc bổ sung các khoản chi mới thì 
đồng thời phải xem xét, quyết định các giải 
pháp để đảm bảo cân đối ngân sách.

Khi thảo luận và quyết định dự toán ngân 
sách năm sau, HĐND bắt buộc phải thảo luận, 
quyết định (biểu quyết) và có nghị quyết về 
ngân sách từng phần (Khoản 1 Điều 14 Quy 
chế ban hành kèm theo Nghị định số 
31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017), bao gồm: 

• Dự toán thu NSNN trên địa bàn và dự toán 
thu, chi NSĐP

• Phương án phân bổ ngân sách cấp mình



Phạm vi thẩm tra

Về nguyên tắc, việc thẩm tra cần được thực 
hiện một cách toàn diện đối với tất cả các 
khoản thu và chi. Đối với ngân sách cấp tỉnh, 
phải thẩm tra thêm bội chi và trả nợ gốc 
khoản vay. Trường hợp không đủ điều kiện và 
thời gian, việc thẩm tra có thể tập trung ở 
những khoản thu, chi liên quan trực tiếp đến 
cân đối NSĐP, đặc biệt là những khoản chiếm 
tỷ trọng lớn và các khoản bội chi, vay trả nợ 
gốc khoản vay. Nội dung thẩm tra bao gồm:

• Thẩm tra đánh giá khả năng thực hiện 
ngân sách năm hiện hành.

• Thẩm tra dự toán NSĐP và phương án 
phân bổ ngân sách cấp mình năm sau.

Trình tự, phương thức và các câu hỏi trong 
thẩm tra

Trình tự thẩm tra: Quá trình thẩm tra dự toán 
ngân sách thường thực hiện theo trình tự 
thẩm tra dự toán thu trước, dự toán chi sau, 
và cuối cùng là bội chi, vay trả nợ gốc khoản 
vay. Tuy nhiên, quá trình này cũng có thể bắt 
đầu với việc thẩm tra dự toán chi trước, dự 
toán thu sau hoặc thẩm tra đồng thời các nội 
dung thu, chi, bội chi và vay trả nợ gốc khoản 
vay trong trường hợp thẩm tra theo nhóm.

22 | 

Các nguyên tắc chung trong lập dự toán NSNN

• Về thu: Tổng mức thu và mức thu theo từng lĩnh vực, sắc thuế phải được xác định 
theo các nguyên tắc: (i) Phù hợp với tình hình sản xuất và kinh doanh trên địa bàn; (ii) 
Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về thu; (iii) Thúc đẩy công tác quản lý thu. 

• Về chi: Phải đảm bảo nguyên tắc (i) Bố trí chi và trả nợ gốc khoản vay phải phù hợp với 
nguồn thu được phân cấp, số bổ sung từ ngân sách cấp trên, mức bội chi NSĐP (cấp 
tỉnh); (ii) Bố trí nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm,  
kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn; 
(iii) Đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng yếu 
của địa phương, đồng thời đảm bảo các mục tiêu theo yêu cầu của cấp trên. 

Phương thức thẩm tra: Việc thẩm tra thường 
được thực hiện theo các phương thức từ chi 
tiết đến tổng thể, từ tổng thể đến chi tiết 
hoặc kết hợp cả hai phương pháp trên. Thông 
thường, các cán bộ thẩm tra ở địa phương 
thường lựa chọn phương pháp thẩm tra từ 
tổng thể đến chi tiết. Có nghĩa, trên cơ sở xem 
xét tổng thể, cán bộ thẩm tra sẽ xác định 
những vấn đề trọng tâm để xem xét cụ thể.  
Việc lựa chọn phương thức thẩm tra phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian thẩm tra 
dài hay ngắn, lực lượng thẩm tra nhiều hay ít, 
quy mô ngân sách lớn hay nhỏ. Trong quá 
trình thẩm tra, cán bộ thẩm tra thường dùng 
phương pháp so sánh (so với năm trước, so 
với dự toán, so với chế độ chính sách) và phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra các nhận 
định, khuyến nghị.

Các câu hỏi trong thẩm tra: Để kết quả thẩm 
tra chính xác và khách quan, cần phải nhìn 
nhận các vấn đề một cách đa chiều dưới 
nhiều góc cạnh. Các câu cơ bản cần được đặt 
ra trong quá trình thẩm tra là: Căn cứ nào? Tại 
sao? Có thể khác đi được không? Đã đầy đủ, 
chính xác, đúng quy định, đúng thẩm quyền 
và công bằng chưa?
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Tại địa phương A, số thu ngoài quốc 
doanh trong 10 tháng đầu năm là 480 
tỷ đồng. Trong các năm trước đó, số 
thu ngoài quốc doanh của 02 tháng 
còn lại thường chiếm khoảng 21% số 
thu của 10 tháng đầu năm. Nếu các 
năm trước và năm hiện hành không có 
các biến động lớn về tình hình sản 
xuất kinh doanh và chính sách thu, số 
thu trong 02 tháng còn lại của năm 
ước tính khoảng 101 tỷ đồng (480 tỷ 
đồng x 21%). Như vậy, mức thu ngoài 
quốc doanh cả năm sẽ là 581 tỷ đồng 
(480 tỷ đồng + 101 tỷ đồng).

Ví dụ: Thẩm tra ước thực hiện số thu 
các tháng còn lại của năm

2. THẨM TRA KHẢ NĂNG 
THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN 
SÁCH NĂM HIỆN HÀNH

Thẩm tra ước thực hiện thu NSNN và thu 
NSĐP năm hiện hành 

Do số thu ngân sách năm hiện hành là cơ sở 
quan trọng để xây dựng dự toán thu ngân 
sách năm sau,  mức độ chính xác của việc 
đánh giá ước thực hiện năm hiện hành có ảnh 
hưởng rất lớn đến chất lượng (mức chuẩn 
xác) của dự toán thu ngân sách năm sau. Các 
nội dung cần thẩm tra đối với ước thực hiện 
thu NSNN năm hiện hành cụ thể bao gồm:

• Thẩm tra số liệu thực hiện đến một thời 
điểm nhất định, đảm bảo khớp đúng với 
số liệu Kho bạc Nhà nước.

• Thẩm tra ước thực hiện số thu các tháng 
còn lại của năm để xác định số thu cả 
năm. Số thu các tháng còn lại của năm 
thường được ước tính bằng cách tham 
khảo số thu các năm trước và số thu 
những tháng đầu của năm hiện hành. 

• Thẩm tra nguyên nhân làm tăng hoặc 
giảm thu so với dự toán, đặc biệt là 
những khoản tăng, giảm lớn.

Thu NSĐP được thẩm tra dựa trên cơ sở số 
thu NSNN trên địa bàn đã được thẩm tra. 
Theo đó, thu NSĐP gồm thu NSĐP được 
hưởng theo phân cấp (thu NSĐP được hưởng 
100% và được hưởng theo tỷ lệ phần trăm 
phân chia), thu kết dư năm trước, thu cấp 
dưới nộp lên; thu từ Quỹ dự trữ tài chính của 
cấp tỉnh; thu chuyển nguồn từ năm trước 
chuyển sang và thu bổ sung từ ngân sách 
cấp trên.

Thẩm tra ước thực hiện chi NSĐP năm 
hiện hành (tổng mức và chi tiết từng lĩnh 
vực chi)

Khả năng thực hiện chi NSĐP được thẩm tra 
dựa trên cơ sở đánh giá khả năng thu NSNN, 
thu NSĐP, khả năng vay bù đắp bội chi, vay trả 
nợ gốc (ngân sách cấp tỉnh) và dự toán ngân 
sách đã được HĐND cấp tỉnh quyết định. 
Nguyên tắc chung cần đảm bảo là tổng chi 
NSĐP phải cân đối với tổng thu NSĐP, bội chi 
NSĐP và trả nợ gốc khoản vay (chú ý khoản 
trả nợ gốc vay không tính vào chi NSĐP). Các 
nội dung cụ thể cần thẩm tra bao gồm:

• Thẩm tra số chi ngân sách xác định đến 
một thời điểm nhất định.

• Ước số chi các tháng còn lại để xác định 
số chi cả năm. Số chi các tháng còn lại 
của năm được ước tính trên cơ sở dự 
toán chi và khả năng thực hiện nhiệm vụ 
trong những tháng còn lại của năm. 
Trong đó, cần lưu ý các khoản chi về 
lương, phụ cấp và các khoản tính theo 
lương, phụ cấp thường phát sinh đều 
trong năm. Riêng các khoản chi về đầu tư 
các chương trình, dự án, các khoản mua 
sắm trang thiết bị thì tùy tình hình cụ thể 
để ước chi cho phù hợp với thực tế.



  Chú ý: 

  Qua thẩm tra, trường hợp có đề xuất thay đổi số 
thu, cơ cấu thu, sắc thuế hay số chi so với UBND 
trình, Ban KTNS (Ban KTXH) phải đề xuất 
phương án cân đối lại ngân sách năm hiện 
hành. Đồng thời, phải thẩm tra đánh giá thu, chi 
theo cấp ngân sách và việc tổ chức thực hiện 
các giải pháp quản lý điều hành ngân sách của 
UBND theo nghị quyết về dự toán ngân sách 
đầu năm của HĐND.

Tại địa phương A, dự toán chi cả năm (tổng chi của 1 lĩnh vực) là 1.000 tỷ đồng, theo cơ cấu 
chi đầu tư 30% và chi thường xuyên 70%. Trong 10 tháng đầu năm, số chi đã thực hiện là 700 
tỷ đồng (chi đầu tư 120 tỷ đồng tương đương 40% dự toán và chi thường xuyên 580 tỷ đồng 
tương đương 83% dự toán). Dự toán còn lại là 300 tỷ đồng. 

Ước chi 2 tháng cuối năm (quy định cho phép thanh toán đến 31/01 năm sau cho khối lượng 
công việc đã hoàn thành trước 31/12 năm trước) là 256 tỷ đồng, gồm:

- Chi lương, phụ cấp, chi hoạt động: 116 tỷ đồng tỉnh theo bình quân của 10 tháng đầu năm

- Chi đầu tư: 140 tỷ đồng ước tính theo tiến độ chi trong 02 tháng cuối năm của năm trước 
và tháng 1 năm sau

- Số còn lại: 44 tỷ đồng chưa kịp chi được chuyển nguồn sang năm sau (giả sử đủ điều kiện 
được chuyển nguồn).

Ví dụ: Thẩm tra ước thực hiện chi các tháng còn lại của năm
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• Thẩm tra nguyên nhân một số lĩnh vực 
chi tăng hoặc giảm lớn so với dự toán (bổ 
sung, điều chỉnh nhiệm vụ) cũng như 
nguồn đảm bảo (tăng chi từ nguồn nào, 
nếu giảm thì tại sao) và thẩm quyền 
quyết định. 

• Trong thẩm tra ước thực hiện chi, cần đặc 
biệt chú ý một số lĩnh vực chi quan trọng 
như chi đầu tư xây dựng cơ bản với vấn 
đề giải ngân cho các công trình, chi giáo 
dục đào tạo và dạy nghề, chi khoa học và 
công nghệ. Nếu có sự tăng hoặc giảm 
các khoản chi so với dự toán, cần làm rõ 
nguyên nhân và thẩm quyền quyết định.

Thẩm tra bội chi, tổng mức được vay và trả 
nợ gốc khoản vay (ngân sách cấp tỉnh) 

Mức vay để bù đắp bội chi ngân sách và vay 
để trả nợ gốc khoản vay phải đảm bảo trong 
phạm vi đã được Thủ tướng Chính phủ giao và 
HĐND quyết định. Trường hợp mức bội chi 
hoặc mức vay trả nợ gốc thấp hơn dự toán thì 
phải xem xét mức giảm cụ thể cũng như 
nguyên nhân như do có nguồn thu tăng thêm 
nên giảm mức vay , do không vay được, hay 
chỉ vay được một phần nên buộc phải cắt 
giảm bội chi, hoặc cắt giảm một số khoản chi 
để có nguồn trả nợ gốc khoản vay.

3. THẨM TRA DỰ TOÁN THU, CHI 
NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 
NGÂN SÁCH NĂM SAU
Thẩm tra dự toán thu NSNN trên địa bàn  
năm sau

Thẩm tra căn cứ xây dựng dự toán thu NSNN 
năm sau: Dự toán thu NSNN năm sau được 
xây dựng dựa trên các căn cứ: (i) Quyết toán 
thu NSNN các năm trước; (ii) Khả năng thực 
hiện thu NSNN năm hiện hành; (iii) Nhiệm vụ 
thu NSNN năm sau được cấp trên giao; (iv) 
Các chính sách thu năm sau; (v) Dự báo tăng 
trưởng kinh tế của địa phương, từng ngành, 
lĩnh vực và tình hình sản xuất, kinh doanh cụ 
thể của doanh nghiệp trên địa bàn.



Số thu nội địa của địa phương (không 
kể các khoản thu về đất và xổ số kiến 
thiết) năm sau thường cao hơn năm 
trước khoảng 16%. Nếu mức thu năm 
hiện hành là 1.520 tỷ đồng, số thu nội 
địa của năm sau ước tính khoảng 1.763 
tỷ đồng (1.520 tỷ đồng + 1.520 tỷ đồng 
x 16%). Trong trường hợp có một số 
doanh nghiệp trên địa bàn đã hết thời 
gian miễn, giảm thuế TNDN với mức 
thuế phải thu theo chính sách là 45 tỷ 
đồng, số thu nội địa năm sau ước tính 
khoảng 1.808 tỷ đồng (1.763 tỷ đồng + 
45 tỷ đồng).

Ví dụ: Thẩm tra mức thu nội địa
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Thẩm tra tổng quát mức thu nội địa (tổng 
mức, lĩnh vực, sắc thuế): Thu nội địa (không 
kể các khoản thu từ đất và thu từ hoạt động 
xổ số kiến thiết) có thể xác định một cách 
tổng quát bằng số thu năm trước nhân với 
một tỷ lệ nhất định (nếu không có biến động 
lớn về tình hình kinh tế, sản xuất, kinh doanh, 
chính sách thu). Tỷ lệ này có thể tính toán dựa 
trên việc tham khảo những năm trước đó và 
loại trừ các yếu tố phát sinh đột xuất của năm 
sau. Nói cách khác, mức thu năm sau cần 
được dự báo dựa trên việc thẩm tra và phân 
tích nhiều yếu tố như Doanh nghiệp trên địa 
bàn đã hết thời gian hưởng ưu đãi thuế (thuế 
TNDN) hay chưa; Doanh nghiệp có thay đổi cơ 
cấu sản phẩm hay không; Có doanh nghiệp 
mới đi vào hoạt động hay không; Chính sách 
thu của nhà nước như miễn, giảm, giãn thuế 
có thay đổi không; và Thực trạng công tác 
quản lý, chống thất thu, xử lý nợ đọng ở địa 
phương như thế nào.

Thẩm tra số thu một số lĩnh vực có số thu lớn 
trong thu nội địa: Trong quá trình thẩm tra, có 
thể lựa chọn một số doanh nghiệp hay cơ sở kinh 
doanh trọng điểm có đóng góp lớn cho ngân 
sách để thẩm tra. Căn cứ để thẩm tra là xem xét 
dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau 
về doanh thu, chi phí cũng như chính sách chế 
độ thu hiện hành để xác định mức thu cụ thể.

Thẩm tra khoản thu về hoa lợi công sản và quỹ 
đất công ích: Đối với ngân sách cấp xã, khi thẩm 
tra khoản thu về hoa lợi công sản và quỹ đất 
công ích (không bao gồm đấu giá quyền sử dụng 
đất theo quy định của Luật Đất đai), phải đảm 
bảo nguyên tắc là các khoản thu này không được 
thu một lần cho nhiều năm. Trường hợp đã thống 
nhất với UBND về sự cần thiết phải thu một lần 
cho nhiều năm thì chỉ được thu số thu trong 
nhiệm kỳ của HĐND, không được thu trước cho 
nhiệm kỳ sau.

Thẩm tra một số khoản thu không có quy luật 
như tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết: 
Các khoản thu này có thể được thẩm tra dựa trên 
cơ chế thu nộp NSNN, cơ sở xác định số thu và 
khả năng thực hiện của từng khoản thu.

Thẩm tra khoản thu về dầu thô và thuế xuất, 
nhập khẩu: Việc thẩm tra các khoản thu về dầu 
thô và thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn (nếu có) 
là rất khó khăn đối với địa phương do các khoản 
thu này được xác định ở tầm vĩ mô của cả nước. 
Ví dụ: Thu dầu thô phụ thuộc sản lượng khai 
thác, giá cả thị trường quốc tế; Thuế xuất, nhập 
khẩu phụ thuộc vào kim ngạch, cơ cấu hàng hóa 
cũng như việc lựa chọn cửa khẩu của doanh 
nghiệp. Trong trường hợp này, địa phương khó 
có điều kiện và thông tin để thẩm tra. Tuy nhiên, 
hai khoản thu này do NSTW hưởng 100%, không 
ảnh hưởng đến cân đối NSĐP nên địa phương có 
thể giữ đúng mức thu cấp trên giao.

* Chú ý: Khi HĐND quyết định dự toán phải đảm bảo thu NSNN trên địa bàn không được thấp hơn mức 
thu cấp trên giao (Khoản 1 Điều 30 Luật NSNN 2015).
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Thẩm tra thu NSĐP năm sau

Thu NSĐP được thẩm tra trên cơ sở thu NSNN 
trên địa bàn. Theo đó, thu NSĐP bao gồm thu 
NSĐP được hưởng theo phân cấp và thu bổ 
sung từ ngân sách cấp trên.

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: Số 
thu NSĐP hưởng theo phân cấp được xác 
định dựa trên Nghị quyết của Quốc hội (HĐND 
cấp tỉnh) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn 
thu giữa NSTW với NSĐP cũng như giữa các 
cấp ngân sách ở địa phương đối với năm đầu 
thời kỳ ổn định ngân sách. Số thu NSĐP được 
hưởng theo phân cấp là tổng mức thu của các 
khoản thu ngân sách cấp mình và NSĐP cấp 
dưới được hưởng 100% và hưởng theo tỷ lệ 
phầm trăm phân chia theo phân cấp. 

Bổ sung từ ngân sách cấp trên:  Bổ sung cân 
đối và bổ sung có mục tiêu được cấp trên giao 
trong dự toán đầu năm.

Thẩm tra chi NSĐP năm sau 

Thẩm tra căn cứ xây dựng dự toán chi NSĐP 
năm sau:  Dự toán chi NSĐP được xây dựng 
dựa trên các căn cứ gồm: (i) Tình hình thực 
hiện chi NSĐP năm hiện hành; (ii) Nhiệm vụ 
thu, chi ngân sách năm sau được cấp trên 
giao; (iii) Nguồn thu, nhiệm vụ chi được phân 
cấp; (iv) Kế hoạch tài chính 05 năm và kế 
hoạch tài chính – NSNN 03 năm; (v) Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn NSNN; 
(vi) Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng an ninh năm sau của địa 
phương; (vii) Định mức phân bổ ngân sách, 
chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách 
được cấp có thẩm quyền quyết định; (viii) Báo 
cáo dự toán ngân sách của các cơ quan đơn vị 
thuộc cấp mình và địa phương cấp dưới.

Thẩm tra nguyên tắc cân đối với nguồn 
trong chi NSĐP:  Chi NSĐP cần phải đảm bảo 
nguyên tắc sau

Tổng
chi

NSĐP 

Thu NSĐP được hưởng 
(bao gồm các khoản 
thu được hưởng 100% 
và các khoản thu được 
hưởng theo tỷ lệ phân 
chia giữa các cấp 
ngân sách)

Trả nợ gốc 
khoản vay từ 
nguồn bội thu 
NSĐP (cấp tỉnh)

Bội chi NSĐP 
(cấp tỉnh)

Bổ sung từ 
ngân sách 
cấp trên (bổ 
sung cân đối 
và bổ sung 
mục tiêu)

= + + -

Thẩm tra bố trí chi NSĐP:  Trước hết, thẩm tra 
cần được thực hiện đối với một số khoản chi 
và một số lĩnh vực chi bắt buộc phải bố trí theo 
quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc 
hội và nhiệm vụ được cấp trên giao. Cụ thể:

• Dự phòng ngân sách phải bố trí từ 2% đến 
4% tổng mức chi NSĐP.

• Chi trả nợ lãi khoản vay phải tính đúng, 
tính đủ và phải bao quát hết các khoản 

    lãi đến hạn NSĐP phải trả trong năm. Các 
khoản trên cần được xác định thông qua 
việc thẩm tra và rà soát các khế ước vay. 

• Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
phải đảm bảo tương ứng với số thu tiền 
sử dụng đất.

• Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 
phải đảm bảo tương ứng số thu từ hoạt 
động xổ số kiến thiết.
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Chi đầu tư    
phát triển

Bội chi NSĐP 
(cấp tỉnh)

Chi từ nguồn 
thu sử dụng đất

Chi từ nguồn thu xổ 
số kiến thiết> + +

Thẩm tra bố trí chi một số lĩnh vực chi quan 
trọng: Chi đầu tư phát triển: Chi đầu tư phát 
triển phải phù hợp với kế hoạch tài chính 05 
năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
NSNN, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm và 
khả năng cân đối nguồn lực ngân sách năm 
sau. Mức chi đầu tư phát triển của NSĐP phải 
lớn hơn mức chi từ nguồn thu sử dụng đất, chi 
từ nguồn thu xổ số kiến thiết và mức bội chi 
ngân sách (cấp tỉnh). Cơ cấu chi đầu tư phải 
phù hợp giữa dự án khởi công mới với xử lý nợ 
đọng cũ (nếu có) giữa các ngành, lĩnh vực. 
Ngoài ra, chi đầu tư phát triển phải được bố trí 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
trong đó chú ý đến các lĩnh vực cần ưu tiên.

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Chi cho 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải đảm bảo 
không thấp hơn mức cấp trên giao theo quy 
định tại Khoản 3, Điều 5 Quy chế ban hành 
kèm theo NĐ số 31/2017/NĐ-CP. Ngoài ra, việc 
chi tiêu phải bao quát hết các chế độ, chính 
sách thuộc lĩnh vực và các nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành như cơ cấu lại đội ngũ giáo 
viên và tập huấn nâng cao trình độ giảng dạy. 
Các khoản chi trực tiếp phục vụ cho giảng 
dạy và học tập phải chiếm một tỷ lệ thỏa đáng 
trong tổng chi với xu hướng ngày càng tăng.

Chi y tế, dân số và gia đình: Chi cho y tế, dân 
số và gia đình phải đảm bảo bao quát hết các 
chế độ chính sách thuộc lĩnh vực, đặc biệt là 
những chính sách liên quan đến an sinh xã 
hội như mua thẻ bảo hiểm y tế cho người 
nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chi phòng bệnh, 
khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cần 

được bố trí thỏa đáng và nâng dần tỷ trọng. 

Chi quản lý hành chính: Thẩm tra tập trung 
vào các nội dung về tình hình tiết kiệm, giảm 
dần tỷ trọng chi quản lý hành chính trong 
tổng chi thường xuyên, chú ý bố trí kinh phí 
để thực hiện các vấn đề về tinh giản biên chế, 
tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt 
động trong các cơ quan quản lý hành chính

Thẩm tra mức bội chi và trả nợ gốc khoản 
vay (ngân sách cấp tỉnh):

Việc thẩm tra mức bội chi NSĐP được thực 
hiện đồng thời với thẩm tra tổng mức khoản 
vay của NSĐP, các nguồn vay và khả năng trả 
nợ các năm sau. Nguồn vay của NSĐP gồm 
vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương, vay lại nguồn Chính phủ 
và các khoản vay trong nước khác theo quy 
định của pháp luật. Tổng mức khoản vay của 
NSĐP gồm: 

• Vay bù đắp bội chi NSĐP: Khoản vay này 
chỉ được sử dụng đầu tư cho các công 
trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn đã được HĐND cấp tỉnh 
quyết định, không sử dụng cho chi mục 
tiêu khác.

• Vay để trả nợ gốc các khoản tiền NSĐP 
đã vay. 

Tổng mức vay cũng như chi tiết mức vay bù 
đắp bội chi và vay trả nợ gốc khoản vay phải 
đảm bảo trong phạm vi mức Thủ tướng Chính 
phủ giao cũng như phải phù hợp với khả năng 
vay và trả nợ của địa phương. Việc thẩm tra 
cần tập trung vào các nội dung: 



 Chú ý: 

Qua thẩm tra, nếu đề xuất thay đổi các mức thu 

- chi so với mức UBND báo cáo, Ban KTNS (Ban 

KTXH) phải đề xuất phương án cân đối NSĐP 

bao gồm cả mức bội chi NSĐP và mức vay trả 

nợ gốc. Trong mọi trường hợp, chi NSĐP phải 

đảm bảo cân đối với nguồn. 
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• Danh mục các dự án và công trình 
thuộc diện sử dụng vốn vay (bội chi) 
phải nằm trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và phải là công trình thực sự 
cấp thiết, cần phải triển khai sớm 
nhưng dự toán ngân sách năm sau 
không có nguồn đảm bảo hoặc chỉ đảm 
bảo được một phần. 

• Mức nợ gốc đến hạn phải trả: Mức tiền 
phải trả được xác định trên cơ sở khế 
ước, hợp đồng, cam kết vay trước đây.

• Tổng mức khoản vay là phần thiếu hụt 
cần bù đắp sau khi đã sử dụng tối đa 
các nguồn lực từ ngân sách cấp tỉnh 
(bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư).

• Nguồn vốn vay được lựa chọn là các 
nguồn vốn rẻ, ổn định (lãi suất, chi phí 
thấp, thời gian vay dài).

• Khả năng trả nợ các năm sau của ngân 
sách cấp tỉnh được dự kiến từ nguồn 
thu ngân sách tăng thêm hàng năm, 
tiết kiệm chi và các nguồn vay trong 
năm. Trong đó, nguồn thu dự kiến tăng 
thêm và tiết kiệm chi hàng năm phải là 
chủ yếu.

Tổng mức vay cũng như chi tiết mức vay bù 
đắp bội chi và vay trả nợ gốc khoản vay phải 
đảm bảo trong phạm vi mức Thủ tướng Chính 
phủ giao cũng như phải phù hợp với khả năng 
vay và trả nợ của địa phương. Việc thẩm tra 
cần tập trung vào các nội dung: 

Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách 
cấp mình năm sau

Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách cấp 
mình năm sau bao gồm 2 nội dung:  (i) Thẩm 
tra việc phân bổ ngân sách cho từng cơ quan 
và đơn vị thuộc ngân sách cấp mình; (ii) Thẩm 
tra số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho 
từng ngân sách cấp dưới trực tiếp.

Thẩm tra căn cứ phân bổ ngân sách: Căn cứ, 
tính công bằng và tính phù hợp trong việc 
phân bổ ngân sách được thẩm tra trên cơ sở 
xem xét các nội dung sau:

• Phân bổ dự toán cho các đơn vị phải 
bám sát mục tiêu và nhiệm vụ được 
giao cho các đơn vị.

• Dự toán chi của các cơ quan và đơn vị 
thuộc cấp mình phải được tính toán 
đúng với các quy định về chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi đã được cấp có 
thẩm quyền ban hành.

• Dự toán chi của các cơ quan và đơn vị 
phải bao gồm đủ vốn đối ứng ODA và 
đúng mục tiêu từ nguồn bổ sung có 
mục tiêu do ngân sách cấp trên giao 
(trừ phần bổ sung mục tiêu giao cho 
cấp dưới thực hiện).

• Công trình dự án phải trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn, có bố trí đủ vốn 
để thu hồi khoản ứng chi năm trước. Bố 
trí vốn phải đảm bảo thời gian hoàn 
thành theo quy định đối với các dự án 
nhóm A, B, C.

• So sánh tổng mức chi và mức chi cụ thể 
theo từng lĩnh vực của từng đơn vị so 
với thực hiện năm hiện hành, so với 
nhiệm vụ năm sau để đánh giá hợp lý 
hay không hợp lý. 
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• So sánh mức phân bổ đối với một số 
lĩnh vực có tính chất phổ biến và 
thường xuyên (như chi quản lý nhà 
nước, chi sự nghiệp) giữa các đơn vị có 
cùng loại hình để đánh giá sự công 
bằng hay không công bằng giữa các 
đơn vị.

Thẩm tra số bổ sung cân đối: Số bổ sung cân 
đối cho ngân sách cấp dưới có thể tăng so 
với năm đầu trong thời kỳ ổn định ngân 
sách. Trong trường hợp này, cần thẩm tra 
khả năng cân đối ngân sách thông qua việc 
xem xét tổng mức thu, nhu cầu chi của ngân 
sách cấp mình và nhu cầu tăng số bổ sung 
cân đối của ngân sách cấp dưới. Riêng đối 
với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, phải 
thẩm tra căn cứ và cơ sở xác định số bổ 
sung cân đối từ ngân sách cấp mình cho 
từng NSĐP cấp dưới theo các nội dung:

• Xem xét tính phù hợp giữa chi ngân 
sách cấp dưới với nhiệm vụ chi đã được 
phân cấp (Chú ý: Ngân sách cấp huyện 
và cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên 
cứu nhưng có nhiệm vụ chi ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ. Ngân sách 
thành phố và thị xã thuộc tỉnh phải có 
nhiệm vụ chi xây dựng các trường phổ 
thông công lập, điện chiếu sáng, cấp 
thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh 
đô thị và các công trình phúc lợi công 
cộng khác).

• Xem xét tính chuẩn xác của chi ngân 
sách cấp dưới so với chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức phân bổ ngân sách đã được 
HĐND quyết định

• Xem xét tính chuẩn xác của các tiêu chí 
sử dụng để phân bổ ngân sách như dân 
số, số học sinh, số giường bệnh (những 
số liệu này thường do cơ quan thống kê 
cung cấp).

• Xem xét tính phù hợp giữa tổng mức 
thu NSNN trên địa bàn địa phương cấp 
dưới với khả năng sản xuất kinh doanh. 

Trên cơ sở số thu NSNN trên địa bàn, thẩm tra 
số thu NSĐP của từng địa phương cấp dưới 
được hưởng theo phân cấp và tỷ lệ phần trăm 
phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách. 
Trong thẩm tra, chú ý ngân sách xã, thị trấn 
phải được hưởng các nguồn thu phân chia về 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế môn 
bài từ cá nhân, hộ kinh doanh, thuế sử dụng 
đất nông nghiệp từ hộ gia đình, lệ phí trước 
bạ nhà đất. Trên cơ sở đó, thẩm tra số bổ sung 
cân đối cho từng địa phương cấp dưới.

Thẩm tra số bổ sung có mục tiêu: Xem xét 
sự cần thiết đối với các mục tiêu bổ sung 
cho cấp dưới. Trường hợp số bổ sung có 
mục tiêu từ ngân sách cấp trên thì không 
phải thẩm tra sự cần thiết của các mục tiêu 
bổ sung. Ngoài ra, cần đánh giá sự rõ ràng 
và minh bạch về nguyên tắc, tiêu chí và tính 
công bằng trong phân bổ. 

Thẩm tra các giải pháp quản lý điều hành 
NS: Thẩm tra các nội dung gồm (i) Tính đầy 
đủ và cụ thể của các giải pháp quản ý điều 
hành NSNN; (ii) Các yếu kiếm hiện hành có 
thể được giải quyết với các giải pháp đề 
xuất hay không; và (iii) Các mục tiêu tăng 
thu và tiết kiệm cho có thể đạt được với các 
giải pháp đề xuất hay không.

Chú ý:

- Việc phân bổ ngân sách cấp mình phải đảm 
bảo khớp đúng với dự toán NSĐP cả về tổng 
mức chi cũng như từng lĩnh vực chi đã được 
HĐND quyết định.

- Bố trí dự phòng ngân sách của từng cấp phải 
bảo đảm nguyên tắc từ 2% đến 4% tổng chi 
ngân sách của từng cấp.



THẨM TRA QUYẾT TOÁN NSNN
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Tương tự như dự toán NSNN, quyết toán 
NSNN phải được thẩm tra trước khi HĐND 
thảo luận và phê chuẩn. Việc thẩm tra được 
thực hiện sau khi UBND chính thức trình bản 
quyết toán NSNN lên HĐND. Tuy nhiên, công 
tác chuẩn bị thẩm tra cần được bắt đầu từ rất 
sớm, gắn liền với quá trình lập quyết toán của 
các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND. Ban KTNS 
(hoặc Ban KTXH) của HĐND sử dụng các 
quyền được quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 
tại Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo 
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 
để chuẩn bị thẩm tra. Cụ thể, các quyền của 
Ban KTNS (KTXH) của HĐND được quy định 
như sau:

• Quyền phối hợp với các cơ quan thuế, cơ 
quan hải quan và các cơ quan chuyên 
môn khác của UBND (như cơ quan Tài 
chính và cơ quan KTĐT) trong quá trình 
lập dự toán và quyết toán NSNN.

• Quyền nhận tài liệu về dự toán và quyết 
toán ngân sách khi cơ quan tài chính 
gửi UBND.

• Quyền tham dự cùng UBND khi thảo luận 
dự toán và quyết toán NSNN.

1. THẨM TRA CÁC NỘI DUNG 
CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC CỦA 
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Các nguyên tắc chung dưới đây cần được 
xem xét đầy đủ khi thẩm tra quyết toán NSNN 
ở địa phương:

Thẩm tra cơ sở và căn cứ lập báo cáo quyết 
toán thu

Báo cáo quyết toán thu được lập dựa trên các         
căn cứ sau:

• Số quyết toán thu NSNN là số thu đã thực 
nộp và số thu đã hạch toán thu NSNN 
theo quy định. 

• Số quyết toán chi NSNN là số chi đã thực 
thanh toán và số chi đã hạch toán chi 
NSNN theo quy định.

• Số liệu thu, chi trong quyết toán NSĐP 
phải đảm bảo khớp đúng với số liệu của 
Kho bạc Nhà nước về tổng thể cũng như 
chi tiết theo từng lĩnh vực, từng cơ quan 
đơn vị và ngân sách cấp dưới, từng nội 
dung (như thuế VAT, thuế TNDN, tiền 
lương, công tác phí).

• Quyết toán của các cơ quan đơn vị đã 
được cơ quan tài chính cùng cấp xét 
duyệt, thẩm định.

• Quyết toán ngân sách cấp dưới đã được 
HĐND cấp dưới phê chuẩn.

 Thẩm tra tính chính xác, trung thực và đầy 
đủ của quyết toán 

• Số liệu quyết toán phải đúng với thực 
trạng, nội dung kinh tế phát sinh, mức 
tiền đã thu, nộp hoặc chi trả và có đầy đủ 
cơ sở để chứng minh cho từng khoản 
thu, chi thực tế đã phát sinh theo đúng 
các quy định. 

• Báo cáo quyết toán của ngân sách cấp 
dưới không được quyết toán khoản kinh 
phí ủy quyền của ngân sách cấp trên vào 
ngân sách cấp mình mà phải lập báo cáo 
quyết toán riêng để cấp trên tổng hợp 
vào quyết toán ngân sách cấp trên.

• Trường hợp ngân sách được kiểm toán thì 
quyết toán ngân sách phải được cơ quan 
kiểm toán xác nhận tính chính xác, trung 
thực của quyết toán.

• Quyết toán thu, chi ngân sách phải được 
tổng hợp từ cơ sở đến cấp ngân sách và

  



Quyết toán 
chi NSĐP 

Thu NSĐP được 
hưởng (100% và 
phân chia theo 
tỷ lệ)

Kết dư 
NSĐP

Bổ sung từ 
ngân sách 
cấp trên (bổ 
sung cân đối 
và mục tiêu)

Trả nợ gốc 
khoản vay từ 
bội thu, tăng 
thu, tiết 
kiệm chi 
(cấp tỉnh)

Bội chi 
NSĐP 
(cấp 
tỉnh)

= + + - -

Thẩm tra tính cân đối về quyết toán của 
các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp 
mình và ngân sách cấp dưới

• Quyết toán ngân sách của các cơ quan, 
đơn vị thuộc cấp mình phải đảm bảo 
nguyên tắc quyết toán chi ngân sách 
không được vượt quá nguồn dự toán 
được chi.

• Ngân sách cấp huyện, cấp xã không 
được quyết toán chi NSĐP lớn hơn thu 
NSĐP (tính cân đối quyết toán ngân sách 
của 2 cấp này tương tự công thức về tính 
cân đối quyết toán chi NSĐP nhưng 
không có khoản bội chi NSĐP và trả nợ 
gốc khoản vay).

Thẩm tra quyết toán một số khoản thu chi 
ngân sách có mối quan hệ với số quyết 
toán ngân sách năm trước

• Thu chuyển nguồn năm sau phải đảm 

phải đầy đủ về số lượng các sở ban 
ngành, cơ quan đơn vị và ngân sách cấp 
dưới của địa phương. Các khoản thu, 
chi phải được thể hiện đầy đủ trong 
quyết toán NSNN. Có nghĩa, không có 
khoản NSNN đã thu, đã chi nào mà 
không được tổng hợp vào quyết toán 
ngân sách và các chỉ tiêu phải đúng với 
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chỉ tiêu trong dự toán ngân sách đã 
được cấp có thẩm quyền quyết định, 
giao. Báo cáo quyết toán phải đầy đủ 
các biểu mẫu theo quy định và phải có 
thuyết minh, giải trình về hiệu quả chi 
NSNN gắn với nhiệm vụ được giao 
(khoản 6 Điều 65 của Luật NSNN).

2. THẨM TRA MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUYẾT TOÁN

Thẩm tra tính cân đối về quyết toán thu, chi NSĐP

  bảo tương đương với chi chuyển nguồn 
năm trước.

• Thu kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã 
năm sau phải đảm bảo tương đương 
kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã 
năm trước.

• Thu kết dư cấp tỉnh năm sau phải nhỏ 
hơn hoặc bằng kết dư ngân sách cấp tỉnh 
năm trước.

• Thu kết dư NSĐP (gồm cả 3 cấp tỉnh, 
huyện và xã) năm sau phải nhỏ hơn hoặc 
bằng kết dư năm trước.

Thẩm tra thu NSNN (tổng số thu cũng như 
số thu từng lĩnh vực, sắc thuế)

Thẩm tra tính đầy đủ, chính xác, trung thực 
của các số liệu về thu NSNN trên địa bàn 
thông qua việc đối chiếu số liệu với Kho bạc 
Nhà nước, các cơ quan thu, cơ quan thanh tra 
và cơ quan kiểm toán.
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Thẩm tra các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
thu NSNN để rút ra nhận xét quản lý, điều 
hành NS như: (i) Sự biến động về chỉ tiêu tăng 
trưởng kinh tế của địa phương và từng ngành; 
(ii) Tỷ lệ trượt giá; (iii) Tình hình sản xuất kinh 
doanh cụ thể của các doanh nghiệp trên địa 
bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có số thu 
chiếm tỷ trọng lớn; (iv) Sự thay đổi về chính 
sách thu của nhà nước (nếu có); (v) Các yếu tố 
đột biến phát sinh như thiên tai, dịch bệnh; 
(vi) Các yếu tố chủ quan về quản lý như chống 
thất thu, chống buôn lậu. 

Thẩm tra có thể thực hiện thông qua việc so 
sánh cơ cấu thu so với các năm trước (Ví dụ: 
tỷ trọng giữa thuế trực thu với thuế gián thu; 
tỷ trọng giữa các lĩnh vực thu; tỷ trọng thu 
từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) để 
đánh giá xu hướng biến động, sự bền vững 
và tính hiệu quả của từng nguồn thu. Đánh 
giá này cần được sử dụng để cân nhắc các 
chính sách và giải pháp phát triển bền vững 
nguồn thu. 

Bên cạnh việc thẩm tra mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ thu (so với dự toán), cần đánh giá 
tính tuân thủ chính sách pháp luật thu, tránh 
tình trạng lạm thu, bỏ sót nguồn thu, chậm 
thu. Đối với các khoản thu không đúng quy 
định thì phải hoàn trả cho đối tượng nộp và 
những khoản chưa thu theo quy định thì phải 
truy thu đầy đủ. 

Trên cơ sở số quyết toán thu NSNN trên địa 
bàn đã thẩm tra, tiến hành thẩm tra NSĐP 

được hưởng theo phân cấp và quyết toán 
chi NSĐP

Thẩm tra quyết toán chi NSĐP

Đánh giá tính đầy đủ và chuẩn xác của các 
khoản chi: Thực hiện đối chiếu quyết toán chi 
NSĐP với số liệu của Kho bạc Nhà nước, biên 
bản xét duyệt, thẩm định của cơ quan tài 
chính cùng cấp và nghị quyết phê chuẩn 
quyết toán của HĐND cấp dưới. 

Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các 
khoản chi ngân sách và rút ra nhận xét quản 
lý, điều hành NS: Các yếu tố này thường được 
nhận diện thông qua số tăng hoặc giảm trong 
năm do được bổ sung thêm kinh phí từ nguồn 
dự phòng hoặc do triển khai nhiệm vụ chậm 
nên kinh phí bị hủy bỏ. Chất lượng lập và chấp 
hành dự toán cần được đánh giá với nhiều yếu 
tố, không thể đơn thuần dựa trên kết quả so 
sánh giữa dự toán với quyết toán chi ngân 
sách. Chẳng hạn, số quyết toán chi của một 
đơn vị đạt 100% dự toán. Qua con số này, chưa 
thể khẳng định đơn vị này lập và chấp hành 
dự toán tốt, đặc biệt nếu số chuyển nguồn từ 
năm trước sang lại khá lớn. Hoặc, trong một 
lĩnh vực chi, quyết toán NSĐP đạt 100% dự 
toán nhưng quyết toán chi ngân sách cấp 
mình vượt lớn trong khi quyết toán chi ngân 
sách cấp dưới lại giảm lớn hoặc ngược lại thì 
cũng chưa thể đánh giá công tác quản lý điều 
hành ngân sách đạt kết quả tốt. 

Ví dụ: Thẩm tra quyết toán chi NSĐP

Theo dự toán ngân sách đã được HĐND huyện A quyết định, Phòng Giáo dục và Đào tạo của Huyện 
được giao 150,5 tỷ đồng. Số quyết toán của Phòng GDĐT là 150,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Tuy 
nhiên, trong số quyết toán của Phòng lại có 20,5 tỷ đồng từ nguồn năm trước chuyển sang. 

Do vậy, số chi thực hiện trong năm được quyết toán về bản chất chỉ là 130 tỷ đồng (150,5 tỷ đồng 
- 20,5 tỷ đồng), đạt 86% dự toán. Nguyên nhân thực hiện thấp so với dự toán có thể do sự yếu 
kém của đơn vị trong tổ chức triển khai nhiệm vụ hoặc do dự toán giao chưa sát thực tế. 
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Xem xét tính chuẩn xác của các khoản chi:  
Các khoản chi NSĐP cần đảm bảo đúng chế 
độ, tiêu chuẩn và định mức quy định. Bên 
cạnh đó, các khoản chi cần phải được sử 
dụng đúng nguồn và đúng mục tiêu; tránh 
việc sử dụng không đúng như dùng nguồn 
vốn đầu tư phát triển đế mua ôtô hay dùng 
nguồn kinh phí của mục tiêu này để chi cho 
mục tiêu khác. Thu tiền sử dụng đất và xổ số 
kiến thiết phải sử dụng để chi đầu tư, không 
được sử dụng cho chi thường xuyên.

Các khoản chi cũng cần đảm bảo tuân thủ các 
mức chi được giao, đặc biệt đối với các khoản 
chi như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 
hay an sinh xã hội. Nếu số liệu quyết toán 
không đạt mức chi được giao thì phải thẩm 
tra nguyên nhân.

Thẩm tra xem xét hiệu quả các khoản chi:  
Tính hiệu quả của các khoản chi có thể đánh 
giá thông qua mức độ hoàn thành và chất 
lượng công việc của đơn vị với dự toán đã 
được giao. Bên cạnh đó, tính hiệu quả cũng 
có thể được đánh giá thông qua việc xem xét 
mối tương quan giữa yếu tố đầu vào và kết 
quả đầu ra. Cụ thể, có thể so sánh việc chi 
tiêu của đơn vị trong năm quyết toán với 
những năm trước đó để đánh giá hiệu quả chi. 
Hoặc, có thể so sánh việc chi tiêu giữa các 
đơn vị khác nhau có cùng loại hình và quy mô 
để đánh giá hiệu quả. 

Ngoài ra, cũng có thể so sánh các mục chi 
ngân sách để đánh giá hiệu quả chi ngân 
sách. Ví dụ, số quyết toán khi chi đầu tư xây 
dựng cơ bản rất lớn nhưng số quyết toán duy 
tu bảo dưỡng rất thấp. Nếu tình trạng này xảy 
ra trong nhiều năm thì có thể khẳng định việc 
sử dụng ngân sách chưa hiệu quả (công trình 
không hoặc ít được duy tu, bảo dưỡng sẽ 
xuống cấp nhanh chóng).

Thẩm tra sử dụng nguồn dự phòng ngân 
sách và quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh

Thẩm tra phân bổ sử dụng nguồn dự phòng 
các cấp ngân sách

Việc thẩm tra chi nguồn dự phòng gồm hai 
nội dung là: (i) Thẩm tra mục tiêu sử dụng; và 
(ii) Thẩm tra thẩm quyền quyết định. 

Theo quy định, nguồn dự phòng được sử dụng 
cho mục tiêu phòng chống khắc phục hậu 
quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, nhiệm vụ 
quan trọng về quốc phòng, an ninh và các 
nhiệm vụ khác thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp 
mình mà chưa được dự toán. Ngoài ra, nguồn 
dự phòng được sử dụng để hỗ trợ ngân sách 
cấp dưới khắc phục hậu quả thiên tại dịch 
bệnh và các nhiệm vụ cần thiết khác chưa 
được dự toán (sau khi cấp dưới đã sử dụng dự 
phòng cấp mình thực hiện nhưng chưa đáp 
ứng được nhu cầu) hoặc hỗ trợ các địa 
phương khác để khắc phục hậu quả thiên tai, 
thảm họa nghiêm trọng. Thẩm quyết quyết 
định sử dụng nguồn dự phòng là UBND.

Thẩm tra chi từ nguồn quỹ dự trữ tài chính 
cấp tỉnh

Thẩm tra điều kiện, mục tiêu sử dụng: Theo 
quy định, quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh được 
sử dụng trong trường hợp sau: (i) Thu NSNN 
trên địa bàn hoặc vay bội chi không đạt mức 
dự toán HĐND đã quyết định; (ii) Thực hiện 
nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả 
thiên tai xảy ra trên diện rộng với mức độ 
nghiệm trọng; (iii) Thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác 
phát sinh ngoài dự toán và chưa được giải 
quyết sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng 
hết dự phòng.

Thẩm tra mức sử dụng và thẩm quyền quyết 
định: Mức sử dụng tối đa không quá 70% số 
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dư đầu năm của quỹ. Thẩm quyền quyết định 
sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh thuộc 
UBND tỉnh.

 Thẩm tra chi chuyển nguồn

Thẩm tra chi chuyển nguồn để đảm bảo việc 
chuyển nguồn sang năm sau được thực hiện 
đúng quy định. Chỉ các trường hợp sau mới 
được chuyển nguồn:

• Chi đầu tư phát triển theo quy định của 
Luật Đầu tư công.

• Chi mua sắm trang thiết bị có đủ hồ sơ, 
hợp đồng mua sắm ký trước ngày 31/12.

• Thực hiện chính sách tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền 
lương cơ sở, bảo trợ xã hội.

• Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị 
sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà 
nước, các khoản viện trợ không hoàn lại 
đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi.

• Các khoản được bổ sung sau ngày 30/9, 
không bao gồm các khoản bổ sung do 
đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự 
toán đã giao cho các đơn vị trực thuộc.

• Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho 
các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 
được cấp có thẩm quyền quyết định 
đang trong thời gian thực hiện.

• Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được 
cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng 
vào năm sau.

 Chú ý:

  Công tác quản lý của đơn vị nhìn chung có thể 
đánh giá là chưa tốt nếu số chi chuyển nguồn 
lớn (do nhiệm vụ trong năm nhưng chưa chi 
hoặc chi không hết nên phải chuyển nguồn 
sang năm sau; hoặc do dự toán thu không sát 
thực tế, tăng thu lớn). Tuy nhiên, cần phân tích 
cụ thể từng khoản chi chuyển nguồn để có 
đánh giá chuẩn xác hơn.

Ví dụ: Đánh giá hiệu quả quản lý thông qua số chi chuyển nguồn

Số chuyển nguồn sang ngân sách năm sau của địa phương khá lớn (khoảng 20% dự toán chi 
đầu năm). Tuy nhiên, số chi chuyển nguồn chủ yếu là các khoản chi cấp trên bổ sung ngoài 
dự toán để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra cuối tháng 11.

Trong nội dung chi khắc phục hậu quả thiên tai, phần lớn là xây dựng các công trình (giao 
thông, thủy lợi) nên không kịp chi trước 31/12. Nếu loại trừ khoản này, số chuyển nguồn sang 
năm sau chỉ khoảng 5% so với dự toán (các năm trước thường khoảng 7 - 8%). 

Trong trường hợp cụ thể này, tuy có số chuyển nguồn lớn nhưng không thể đánh giá công tác 
quản lý điều hành của địa phương là chưa tốt.
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Thẩm tra kết dư NSĐP và kết dư từng cấp 
ngân sách:

Đối với ngân sách cấp tỉnh: Thẩm tra sự cần 
thiết và mức sử dụng kết dư để trả nợ gốc và 
lãi các khoản vay của NSĐP. Trường hợp còn 
kết dư thì trích 50% vào quỹ dữ trữ tài chính 
cấp tỉnh, 50% còn lại vào thu ngân sách năm 
sau. Trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ 
mức giới hạn (25% dự toán chi ngân sách 
hàng năm) thì số dư còn lại hạch toán vào thu 
ngân sách năm sau.

Đối với ngân sách cấp huyện và xã: Do 
không có nhiệm vụ chi trả nợ gốc, lãi khoản 
vay và quỹ dự trữ tài chính nên kết dư ngân 
sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán toàn 
bộ vào thu ngân sách năm sau. 

Xem xét thông tin của báo cáo Kiểm toán 
Nhà nước và tình hình thực hiện các kiến 
nghị của Kiểm toán Nhà nước

Xem xét thông tin của báo cáo Kiểm toán 
Nhà nước: Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước 
về quyết toán NSĐP bao gồm nhiều thông tin, 
trong đó có:

• Tính chính xác, trung thực, đầy đủ của 
bản báo cáo quyết toán NSĐP. Đối với nội 
dung này, Kiểm toán Nhà nước đưa ra ý 
kiến nhận xét về tính đúng đắn (chính 
xác trung thực, đầy đủ) của số liệu trong 
báo cáo quyết toán.

Chú ý: 

- Thu kết dư ngân sách năm sau của NSĐP (gồm 
cả ba cấp tỉnh, huyện, xã) phải nhỏ hơn hoặc 
bằng kết dư năm trước.

- Trong mọi trường hợp, số kết dư lớn có thể 
đánh giá công tác quản lý điều hành ngân sách 
chưa tốt (không sử dụng hết tiền do đã hết 
nhiệm vụ hoặc dự toán thu không sát nên số 
tăng thu lớn).

• Tính tuân thủ của báo cáo quyết toán. 
Đối với nội dung này, Kiểm toán Nhà nước 
trình bày ý kiến nhận xét kết luận của 
bản báo cáo quyết toán NSĐP được lập 
có tuân thủ Luật NSNN, Luật kế toán và 
các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán theo 
quy định? Báo cáo có đầy đủ hồ sơ, mẫu 
biểu hay không? Thời gian hoàn thành và 
trình báo cáo quyết toán đã đúng với quy 
định chưa?

• Đánh giá công tác quản lý ngân sách. Đối 
với nội dung này, Kiểm toán Nhà nước 
đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, 
chi ngân sách. Về thu NSNN trên địa bàn: 
Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, 
nguyên nhân tác động làm tăng số thu 
của một số loại thuế quan trọng chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng thu NSNN trên địa 
bàn. Về chi NSĐP: Đánh giá kết quả thực 
hiện dự toán, nguyên nhân tác động ảnh 
hưởng đến các lĩnh vực chi và tổng số chi 
NSĐP. Cân đối thu - chi NSĐP. Đánh giá ưu 
nhược điểm công tác quản lý và điều hành 
NSĐP: Lập và giao dự toán, chấp hành dự 
toán, kế toán và quyết toán NSĐP.

•Đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của các đơn vị trong việc sử dụng 
NSNN và thực hiện nhiệm vụ thu chi 
ngân sách.

Các thông tin mà Kiểm toán Nhà nước đề cập 
trong báo cáo kiểm toán NSĐP liên quan đến 
các nội dung xác nhận tính chính xác, trung 
thực, đầy đủ của báo cáo quyết toán, tính 
tuân thủ trong việc thực hiện các chính sách, 
chế độ quản lý ngân sách; phần nào đề cập 
đến tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý sử 
dụng ngân sách. Báo cáo cũng đề cập đến 
toàn bộ quy trình ngân sách từ khâu lập dự 
toán đến khâu chấp hành, quyết toán ngân 
sách. Mỗi khâu được đánh giá tương đối toàn 
diện về các khía cạnh. Vì vậy khi thẩm tra 
quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP 



Chú ý: 

- Báo cáo Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo tình 
hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước còn là căn cứ quan trọng để HĐND 
giám sát việc sử dụng, quản lý NSNN của các 
cơ quan, đơn vị được thực hiện hiệu quả, đúng 
với các quy định của pháp luật. 

- Qua thẩm tra phân tích quyết toán, các yếu 
kém về quản lý điều hành ngân sách, kể cả 
việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của kiểm 
toán, thanh tra cần phải lưu ý, chấn chỉnh thì 
đưa vào nghị quyết của HĐND về phê chuẩn 
quyết toán NSĐP làm căn cứ để UBND tổ chức 
thực hiện.
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cần khai thác các thông tin trong báo cáo 
của Kiểm toán Nhà nước, nhất là các nội 
dung nhận định, đánh giá khác với nhận định 
đánh giá trong báo cáo quyết toán của UBND 
nhằm có thêm căn cứ đưa ra các nhận xét, 
khuyến nghị về quyết toán NSĐP trong báo 
cáo thẩm tra. 

Xem xét tình hình thực hiện các kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước

Trong báo cáo quyết toán ngân sách của 
UBND thường đề cập đến kết quả tình hình 
thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra 
hoặc UBND có báo cáo riêng gửi kèm báo cáo 
quyết toán NSĐP. Trong đó, tập trung vào các 
nội dung là kết quả việc sửa đổi, bổ sung, hủy 
bỏ các văn bản về quản lý điều hành ngân 
sách do ban hành không đúng thẩm quyền, 
trái với nghị quyết của HĐND và văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên cũng như việc nộp 
vào ngân sách những khoản phải nộp nhưng 
chưa nộp, thu hồi những khoản chi sai… 
Thông qua xem xét kết quả thực hiện các kiến 
nghị của kiểm toán, thanh tra của các cơ 
quan đơn vị và cấp ngân sách để thấy cụ thể 
hơn tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương về 
tài chính, ngân sách cũng như những khó 
khăn, vướng mắc trong thực hiện. 
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Giám sát NSNN là việc cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, theo dõi, đánh giá toàn diện từ khâu 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
NSNN cho đến khâu lập, quyết định dự toán, 
chấp hành và quyết toán NSNN. Theo đó, việc 
giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của 
chu trình ngân sách. Thẩm tra NSNN cũng 
được xem là một trong các hình thức giám sát 
quan trọng. Để tránh trùng lặp với nội dung 
được trình bày ở chương 3 và chương 4, 
chương này chỉ tập trung vào kỹ năng giám 
sát công khai NSNN và giám sát chấp hành dự 
toán NSNN.

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÔNG 
KHAI NSNN

Giám sát thực hiện công khai NSNN nhằm 
đảm bảo việc công khai NSNN được thực hiện 
theo đúng các quy định của pháp luật về đối 
tượng, phạm vi, nội dung, hình thức , thời 
điểm và thời hạn công khai. Theo đó:

Đối tượng và phạm vi thực hiện công khai 
ngân sách, gồm:

• UBND hoặc cơ quan tài chính cùng cấp 
được ủy quyền

• Đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 
NSNN hỗ trợ, chương trình - dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản có sử dụng vốn NSNN.

• Cơ quan thu, cơ quan tài chính và Kho 
bạc Nhà nước.

Nội dung các cấp ngân sách ở địa phương  
phải công khai:

• Công khai thuyết minh và số liệu dự toán 
NSĐP trình HĐND

•  Công khai dự toán NSĐP đã được HĐND 
quyết định.

• Công khai số thực hiện NSĐP quí, sáu 
tháng và cả năm.

• Công khai quyết toán ngân sách đã được 
HĐND phê chuẩn.

Nội dung các đơn vị dự toán ngân sách 
phải công khai:

• Công khai dự toán thu, chi ngân sách đã 
được cấp có thẩm quyền giao.

• Công khai tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách.

• Công khai quyết toán ngân sách đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt

• Công khai dự toán thu, chi ngân sách đã 
giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới

• Công bố công khai quyết toán ngân sách 
đã duyệt hoặc thẩm định cho các đơn vị 
dự toán cấp dưới.

Nội dung các tổ chức được NSNN hỗ trợ 
phải công khai: 

• Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân 
sách được cấp có thẩm quyền giao.

• Công khai tình hình thực hiện và quyết 
toán thu, chi tài chính.

• Công khai các khoản đóng góp của tổ 
chức và cá nhân

• Công khai cơ sở xác định mức hỗ trợ và 
số tiền NSNN hỗ trợ cho đơn vị.

Công khai kết quả thực hiện các kiến nghị 
của Kiểm toán Nhà nước

• Công khai kết quả đã được thực hiện theo 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
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• Công khai những nội dung còn chưa 
thực hiện theo các kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước và giải trình lý do chưa 

thực hiện.

• Công khai kết quả thực hiện các kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước chậm 

nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được 

ban hành.

Nội dung các chương trình, dự án đầu tư 

phải công khai: 

Các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản có sử dụng vốn NSNN thực hiện công 

khai theo quy định của Luật Đầu tư công và 

các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời điểm công khai ngân sách 

• Báo cáo dự toán NSNN phải được công 

khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ 

ngày UBND gửi đại biểu HĐND.

• Báo cáo dự toán NSNN đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết 

toán NSNN đã được cấp có thẩm quyền 

phê chuẩn, phải được công khai chậm 

nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được 

ban hành.

• Báo cáo tình hình thực hiện NSNN hằng 

quý, 06 tháng phải được công khai chậm 

nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý 

và 06 tháng.

• Báo cáo tình hình thực hiện NSNN hằng 

năm được công khai khi UBND trình HĐND.

• Công khai dự toán các đơn vị dự toán 

ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ 
trợ chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được

  cấp có thẩm quyền giao; công khai tình 
hình thực hiện ngân sách cả năm của 

các đơn vị dự toán ngân sách chậm nhất 

là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị 

báo cáo đơn vị dự toán ngân sách cấp 

trên trực tiếp; công khai quyết toán 

ngân sách của các đơn vị dự toán ngân 

sách chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

thẩm định.

• Công khai thủ tục ngân sách nhà nước 

chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

cấp có thẩm quyền ban hành quy định.

Hình thức, chỉ tiêu và mẫu biểu công khai 

ngân sách

• Việc công khai NSNN được thực hiện 

bằng một hoặc một số hình thức: công 

bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành 

ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

liên quan; đưa lên cổng thông tin điện tử; 

thông báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Đối với tổ chức, cơ quan, đơn 

vị có cổng thông tin điện tử thì phải thực 

hiện công khai ngân sách qua Cổng 

thông tin điện tử của tổ chức, cơ quan, 

đơn vị mình.

• Chỉ tiêu, mẫu biểu và hình thức công khai 

ngân sách cụ thể đối với các đối tượng 

thực hiện công khai ngân sách thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 

343/2016/TT-BTC và Thông tư số 
61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.



  Chú ý:

  Riêng ngân sách cấp xã không được ứng 
trước dự toán ngân sách năm sau.
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2. GIÁM SÁT CHẤP HÀNH NSNN

Giám sát việc phân bổ và giao dự toán 
ngân sách

Giám sát việc phân bổ và giao dự toán là việc 
xem xét việc phân bổ và giao dự toán có theo 
đúng các quy định như: (i) Việc phân bổ và 
giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 ở 
địa phương cho các đơn vị trực thuộc phải 
khớp đúng về tổng mức và chi tiết theo từng 
lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi đã được HĐND 
quyết định và UBND giao; (ii) Phân bổ phải đủ 
vốn để thu hồi các khoản đã ứng trước dự 
toán, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn phát 
triển chính thức (ODA); (iii) Đối với phân bổ 
vốn đầu tư phải tuân thủ đúng với các quy 
định của pháp luật về đầu tư công; (iv) Phân 
bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân 
sách cấp trên phải đảm bảo đúng mục tiêu 
cấp trên quy định.

Giám sát việc ứng trước dự toán ngân sách 
năm sau cho các công trình, dự án xây 
dựng cơ bản

Xem xét việc ứng trước dự toán năm sau có 
đảm bảo đúng các quy định về điều kiện ứng, 
mức ứng, nguồn ứng và thẩm quyền quyết 
định. Theo đó:

• Chỉ các dự án đầu tư cấp bách cần đẩy 
nhanh tiến độ của địa phương mới được 
ứng trước ngân sách năm sau. Không 
được ứng trước dự toán năm sau cho các 
công trình dự án khi chưa thu hồi hết số 
ngân sách đã ứng trước.

• Mức ứng trước không quá 20% dự toán chi 
đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án của 
năm thực hiện. Dự án phải thuộc kế hoạch 
đầu tư công trung hạn do nguồn ngân 
sách đảm bảo đã được HĐND quyết định. 

• Nguồn ứng trước trong phạm vi quỹ ngân 
sách của từng cấp ngân sách.

• Thẩm quyền ứng trước thuộc UBND. 

Giám sát điều chỉnh dự toán NSĐP

Giám sát lý do điều chỉnh NSĐP: Về tổng thể, 
có 2 lý do điều chỉnh NSĐP gồm điều chỉnh 
theo yêu cầu của cấp trên hoặc địa phương 
chủ động điều chỉnh NSĐP trong trường hợp 
cần thiết.

Cấp trên yêu cầu điều chỉnh trong các trường 
hợp: Do Quốc hội (HĐND cấp trên) điều chỉnh 
tổng thể NSNN, do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
(thường trực HĐND cấp trên) điều chỉnh 
nhiệm vụ thu chi của địa phương và của cấp 
dưới; do Chính phủ (UBND cấp trên) yêu cầu 
điều chỉnh trong trường hợp bố trí NSĐP 
không phù hợp với nghị quyết của Quốc hội 
(HĐND cấp trên).

Địa phương chủ động điều chỉnh trong 
trường hợp: Dự kiến số thu không đạt dự toán 
được HĐND quyết định phải điều chỉnh giảm 
một số khoản chi, hoặc khi cần điều chỉnh dự 
toán của một số đơn vị hoặc địa phương cấp 
dưới.

Giám sát mức độ, tính công bằng, hợp lý và 
quy mô điều chỉnh NSĐP

Giám sát điều chỉnh về mức độ biến động, 
tính công bằng, hợp lý về thu, chi, bội chi 
NSĐP, vay trả nợ gốc, số lĩnh vực, cơ quan, địa 
phương cấp dưới được điều chỉnh, cũng như 
tính hợp lý công bằng trong điều chỉnh giữa 
các cơ quan, đơn vị và lĩnh vực.
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Giám sát về thẩm quyền quyết định điều 

chỉnh NSĐP

HĐND quyết định điều chỉnh trong trường 

hợp Quốc hội (HĐND cấp trên) điều chỉnh 

tổng thể NSNN và khi NSĐP bố trí không phù 

hợp với nghị quyết Quốc hội (HĐND cấp trên).

Thường trực HĐND điều chỉnh dự toán NSĐP 

và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất đối với 

các trường hợp còn lại.

Giám sát xử lý tăng thu, tiết kiệm chi so với 

dự toán trong quá trình chấp hành ngân 

sách đối với ngân sách cấp mình

Việc giám sát tập trung vào các nội dung:

Giám sát tính chính xác của số tăng thu, tiết 

kiệm chi của ngân sách cấp mình

Đánh giá tính chính xác của số tăng thu cấp 

mình được hưởng và số tiết kiệm chi  của 

ngân sách cấp mình thông qua việc đối chiếu 

với số liệu của Kho bạc Nhà nước với dự toán 

cấp mình đã được HĐND quyết định.

Giám sát thứ tự ưu tiên trong sử dụng để 

đảm bảo đúng quy định

Việc sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi phải 

đảm bảo thứ tự ưu tiêu như sau:

• Giảm bội chi, tăng chi trả nợ gốc và lãi 

(đối với ngân sách cấp tỉnh).

• Bổ sung quỹ dự trữ tài chính (đối với ngân 

sách cấp tỉnh).

• Bổ sung nguồn thực hiện tiền lương.

• Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội.

• Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng.

• Bù giảm thu do nguyên nhân khách quan 

cho ngân sách cấp dưới sau khi cấp dưới 

đã điều chỉnh giảm một số khoản chi và 

sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp 

khác của địa phương mà chưa đảm bảo 

cân đối được nguồn.

• Thưởng vượt dự toán thu đối với các 

khoản thu phân chia giữa các cấp ngân 

sách ở địa phương thực hiện theo quy 

định của HĐND cấp tỉnh.

Trong từng thứ tự ưu tiên nêu trên, nếu liên 

quan đến việc phân bổ cho nhiều cơ quan, 

đơn vị và ngân sách cấp dưới thì còn phải xem 

xét về sự minh bạch của tiêu chí phân bổ, tính 

công bằng, hợp lý trong việc phân bổ giữa các 

cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới.

Giám sát thẩm quyền quyết định

Thẩm quyền quyết định sử dụng các khoản 

tăng thu, tiết kiệm chi thuộc Thường trực 

HĐND. Riêng thẩm quyền quyết định sử dụng 

nguồn tăng thu giữa NSTW và NSĐP, căn cứ 

mức thưởng từ NSTW được Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quyết định, UBND cấp tỉnh báo cáo 

HĐND cùng cấp quyết định sử dụng số 

thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây 

dựng các công trình kết cấu hạ tầng, thực 

hiện các nhiệm vụ quan trọng và thưởng cho 

ngân sách cấp dưới.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
06
CHƯƠNG
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1. BÀI TẬP VỀ THẨM TRA DỰ TOÁN NSNN

Tại địa phương A, số thu lĩnh vực ngoài quốc doanh ước thực hiện 
năm trước là 305 tỷ đồng (không bao gồm 100 tỷ đồng số thuế VAT 
của quý 4 được giãn tiến độ nộp vào tháng 5 năm sau để giải quyết 
khó khăn cho hộ sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ theo 
chính sách nhà nước).

Dự kiến tăng trưởng kinh tế của địa phương năm sau là 7%, trượt giá 
5% và thông thường tốc độ tăng thu ngoài quốc doanh năm sau xấp 
xỉ tốc độ tăng trưởng kinh tế cộng trượt giá. 

Với các dữ kiện trên: 

• Hãy xác định số thu ngoài quốc doanh năm sau của địa phương.

• Giả sử số thu ngoài quốc doanh thực hiện năm sau đạt 100% 

mức dự toán. Hãy xác định số thu ngoài quốc doanh năm sau 

nữa (năm sau +1) nếu mức tăng trưởng kinh tế của địa phương 

dự kiến vẫn là 7% và trượt giá 5%. 

BÀI TẬP 1:

UBND trình HĐND dự toán NSĐP năm sau với tổng thu NSNN trên địa 
bàn là 3.250 tỷ đồng và tổng chi NSĐP là 4.516 tỷ đồng. Trong đó, chi 
đầu tư tương ứng nguồn thu tiền sử dụng đất là 420 tỷ đồng; dự 
phòng NSĐP là 135,5 tỷ đồng (tương đương 3% tổng chi NSĐP)

Ban KTNS (Ban KTXH) thẩm tra và đề nghị UBND xem xét thu tiền sử 
dụng đất thêm 80 tỷ đồng cho phù hợp với khả năng thu và bố trí 
tăng chi đầu tư tương ứng. UBND đồng ý tiếp thu ý kiến thẩm tra của 
Ban KTNS (Ban KTXH). 

Hãy xác định những số liệu UBND đã trình HĐND bắt buộc phải điều 
chỉnh và số liệu nào có thể phải điều chỉnh.

BÀI TẬP 2:

Nội dung giải đáp các bài tập có tại trang 48
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2. BÀI TẬP VỀ THẨM TRA QUYẾT TOÁN NSNN

Thủ tướng Chính phủ giao số thu NSNN trên địa bàn là 2.450 tỷ đồng 
và tổng chi NSĐP 4.200 tỷ đồng. UBND trình HĐND dự toán thu 
2.550 tỷ đồng (cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao 100 tỷ đồng 
và phần cao hơn đều là các khoản thu NSĐP được hưởng 100%) 
nhưng giữ nguyên mức chi 4.200 tỷ đồng. UBND tỉnh giải trình do số 
thu tăng thêm không chắc chắn nên không bố trí tăng chi tương ứng 
hoặc tăng trả nợ gốc. 

Anh chị có đồng ý với dự toán UBND tỉnh trình không?

BÀI TẬP 3:

Dự phòng NSĐP trong năm không sử dụng hết có được chuyển 
nguồn sang ngân sách năm sau không? Nếu không được chuyển 
nguồn thì phần không sử dụng hết được xử lý như thế nào?

BÀI TẬP 4:

Nội dung giải đáp các bài tập có tại trang 48
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3. BÀI TẬP VỀ GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NSNN

Sau khi được UBND giao dự toán (UBND giao dự toán đúng với nghị 
quyết về phân bổ ngân sách của HĐND), đơn vị dự toán cấp 1 thực 
hiện phân bổ cho các đơn vị trực thuộc với tổng mức chi bằng mức 
UBND giao. Tuy nhiên, mức chi từng lĩnh vực chi lại có sự thay đổi so 
với mức được giao (có lĩnh vực tăng, có lĩnh vực giảm). Đơn vị dự 
toán cấp 1 giải thích việc thay đổi mức chi đối với một số lĩnh vực là 
để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

Theo anh chị, việc phân bổ của đơn vị dự toán cấp 1 cho các đơn vị 
trực thuộc đúng hay không đúng với quy định? Trường hợp không 
đúng, việc điều chỉnh mức chi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác của 
đơn vị dự toán cấp 1 thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

BÀI TẬP 6:

Ba (03) tỉnh có số liệu quyết toán NSĐP năm trước hoàn toàn giống 
nhau. Cụ thể, tổng kết dư NSĐP 65,5 tỷ đồng gồm kết dư ngân sách cấp 
tỉnh là 30 tỷ đồng, kết dư ngân sách cấp huyện và xã là 35,5 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, số liệu quyết toán NSĐP năm sau của 3 tỉnh lại  khác nhau:

• Thu kết dư ngân sách năm trước của tỉnh A là 65,5 tỷ đồng (ngân 

sách cấp tỉnh 30 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện và xã 35,5 tỷ đồng).

• Thu kết dư ngân sách năm trước của tỉnh B là 50,5 tỷ đồng (ngân 

sách cấp tỉnh 15 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện và xã 35,5 tỷ đồng).

• Thu kết dư ngân sách năm trước của tỉnh C là 55,5 tỷ đồng (ngân 

sách cấp tỉnh 20 tỷ đồng ngân sách cấp huyện và xã 35,5 tỷ đồng).

Kiểm toán Nhà nước xác định số liệu quyết toán NSĐP năm sau của cả 
3 tỉnh là chính xác. Anh, chị đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của 
Kiểm toán Nhà nước và lý do tại sao?

BÀI TẬP 5:

Nội dung giải đáp các bài tập có tại trang 48



Trong năm, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản 
tại Huyện A. Để giúp huyện A sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn 
định sản xuất và đời sống, huyện B đã hỗ trợ huyện A 50 triệu đồng 
từ nguồn dự phòng ngân sách và sở N cũng hỗ trợ huyện A 30 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách của sở. Theo anh, chị việc hỗ trợ huyện A 
khắc phục hậu quả thiên tai của huyện B và sở N là đúng hay không 
đúng quy định?

BÀI TẬP 7:
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Dự toán thu ngoài quốc doanh năm sau: 

                     [(305 tỷ + 100 tỷ) x 1,12] + 100 tỷ = 553,6 tỷ (đồng)

Dự toán thu ngoài quốc doanh năm sau nữa (năm sau +1):

                     (553,6 tỷ - 100 tỷ) x 1,12 = 508 tỷ (đồng)

BÀI TẬP 1:

Số liệu bắt buộc điều chỉnh tăng:

Về thu: Thu tiền sử dụng đất:

  Thu nội địa:

                           Tổng thu NSNN 

                           Tổng thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Về chi: Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất:

                          Chi đầu tư phát triển

                          Tổng chi NSĐP.

Số liệu có thể điều chỉnh: 

Dự phòng ngân sách có thể điều chỉnh hoặc không điều chỉnh vì với số chi sau điều chỉnh là 4596 tỷ 
đồng (4516 tỷ đồng + 80 tỷ đồng) và mức dự phòng 135,5 tỷ đồng thì tỷ lệ dự phòng xấp xỉ 2,9% tổng 
chi NSĐP vẫn nằm trong phạm vi quy định (từ 2% đến 4% tổng chi).

BÀI TẬP 2:

GIẢI ĐÁP CÁC BÀI TẬP
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Không đồng ý với dự toán UBND trình vì theo quy định dự toán thu NSNN phải tính đúng pháp luật 
thu, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Bản thân UBND đã nhận thấy phần thu dự kiến tăng 
thêm không chắc chắn (không có địa chỉ) nên không thể mạo hiểm đưa vào thu NSNN, gây bị động 
trong bố trí điều hành chi NSĐP.

BÀI TẬP 3

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (điều 64) và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
NSNN (Điều 43), dự phòng ngân sách còn lại chưa sử dụng không được chuyển nguồn sang ngân 
sách năm sau, vì không còn nhiệm vụ chi. Do không được chuyển nguồn nên khoản này được xử lý 
bằng cách đưa vào nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật 
NSNN hoặc đưa vào xử lý kết dư ngân sách theo Điều 72 Luật NSNN nếu như không có số tăng thu 
tiết kiệm chi hoặc số này nhỏ (do số tăng thu, tiết kiệm chi nhỏ nên UBND không lập phương án xử lý 
số tăng thu, tiết kiệm chi này nên số dự phòng không chi hết sẽ chuyển thành số kết dư trong quyết 
toán NSĐP).

BÀI TẬP 4:
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Đồng ý với ý kiến kiểm toán nhà nước vì:

Đối với cấp huyện và xã kết dư ngân sách năm trước hạch toán toàn bộ vào thu ngân sách năm sau 
(đều là 35,5 tỷ đồng).

Đối với cấp tỉnh:

• Tỉnh A có số kết dư năm trước bằng số thu kết dư thu vào ngân sách năm sau do quỹ dự trữ tài 

chính đã đủ mức giới hạn nên số kết dư năm trước hạch toán toàn bộ vào thu ngân sách năm 

sau.

• Tỉnh B do quỹ dự trữ tài chính chưa đủ mức giới hạn, nên hạch toán 50% (tương ứng 15 tỷ đồng) 

vào thu ngân sách tỉnh năm sau.

• Tỉnh C do quỹ dự trữ tài chính đã gần đủ mức giới hạn nên chỉ cần trích vào quỹ 10 tỷ đồng để 

đạt mức giới hạn, còn 20 tỷ đồng hạch toán vào thu ngân sách tỉnh năm sau.

BÀI TẬP 5:

Đơn vị dự toán cấp 1 phân bổ cho các đơn vị trực thuộc không đúng vì theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước(Điều 50) thì việc phân bổ cho các đơn vị trực thuộc phải đúng với dự toán được UBND 
giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi.

Nếu đơn vị cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì phải báo cáo UBND trình thường trực 
HĐND xem xét quyết định theo thẩm quyền quy định tại điều 52 luật NSNN.

BÀI TẬP 6:

Theo quy định của Luật NSNN (Khoản 9 Điều 9) thì huyện B sử dụng dự phòng ngân sách huyện để 
hỗ trợ huyện A là đúng. Còn sở N sử dụng ngân sách của sở mình để hỗ trợ huyện A là không đúng 
quy định./.

BÀI TẬP 7:
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật NSNN năm 2015 của Quốc hội.

2. Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 của Quốc hội.

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước.

4. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, 

quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 

phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân 

sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

5. Thông tư số: 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Thông tư số: 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai 

ngân sách nhà nước.

7. Thông tư số: 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý ngân sách 

xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

8. Thông tư số: 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.



Oxfam là một khối liên minh quốc tế gồm 20 tổ chức 
Oxfam khác nhau hoạt động trên hơn 90 quốc gia. Tổ 
chức Oxfam tại Việt Nam đang tích cực thúc đẩy các 
thảo luận nhằm góp phần giải quyết các vấn đề bất bình 
đẳng ở quốc gia và toàn cầu. Oxfam hợp tác cùng chính 
phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp, cộng đồng, truyền 
thông và các cơ quan nghiên cứu để thúc đẩy người dân 
được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giám sát 
chính sách, như vậy các chính sách sẽ sát với thực tiễn 
và mong đợi của người dân, bình đẳng và hiệu quả hơn. 

Từ năm 2015, Oxfam đã hỗ trợ việc thành lập và hoạt 
động của Liên minh Minh bạch Ngân sách BTAP. Hiện 
tại, BTAP có các thành viên nòng cốt bao gồm Trung 
tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hành động 
vì sư phát triển cộng đồng (ACDC), Trung tâm Nâng cao 
năng lực cộng đồng (CECEM) và Viện Nghiên cứu Kinh 
tế và Chính sách (VEPR). Liên minh BTAP hoạt động với 
mục tiêu tăng cường minh bạch và sự tham gia của 
người dân trong quản lý ngân sách nhà nước nhằm 
hướng đến mục tiêu ngân sách sẽ được sử dụng hiệu 
quả hơn cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội. 

Hiện tại, Tổ chức Oxfam, Liên minh BTAP và các tổ chức 
xã hội khác đang cùng phối hợp thúc đẩy quản lý tốt 
hơn ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo việc chi tiêu 
ngân sách phục vụ hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát 
triển xã hội. 
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Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh Châu Âu (EU) và Chính phủ Phần Lan.
Nội dung tài liệu không thể hiện quan điểm của các nhà tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào
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