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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể về 

phát triển kinh tế-xã hội. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2015, GDP bình 

quân đầu ngƣời/năm đã đạt mức khoảng 2.208 USD, tƣơng đƣơng 176 USD/tháng 

(mức tăng trƣởng đạt 7,2%). Từ một nền kinh tế tƣơng đối khép kín, mang nặng tính 

tự cung, tự cấp của những năm 1980, đến nay, Việt Nam đã có nền kinh tế mở, giao 

thƣơng với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để có thành quả kinh 

tế xã hội nhƣ ngày này, không thể không kể tới vai trò to lớn của ngân sách nhà nƣớc 

trong hoạt động phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong định hƣớng chiến lƣợc 

phát triển kinh tế đất nƣớc (trong việc thực hiện các chƣơng trình, mục tiêu phát triển 

kinh tế, trong các dự án phát triển trọng điểm, trong việc xây dựng mạng lƣới cơ sở hạ 

tầng phục tạo đà cho các vùng kinh tế phát triển…). 

 Tuy nhiên, cùng với vai trò to lớn của việc sử dụng ngân sách trong phát triển 

kinh tế - xã hội, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các cấp, các khâu đều có 

những bất cấp: thất thoát, tham ô, tham nhũng trong quá trình quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc ngày càng phức tạp. Hàng loạt các vụ án tham ô, tham nhũng đã và 

đang gây ra những trở lực không nhỏ tới việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nƣớc, làm ảnh hƣớng tới uy tín của Đảng và Nhà nƣớc, gây sói mòn 

lòng tin của nhân dân với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc, tác động tiêu cực 

tới thu hút đầu tƣ, hỗ trợ phát triển chính thức của cộng đồng quốc tế cho công cuộc 

đổi mới, mở cửa kinh tế nƣớc ta. 

  Để đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nƣớc, khắc phục những bất cập trong quản lý, 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc, Đảng và Chính phủ đã chủ động cải cách mô hình quản 

lý, giám sát; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân sách, đặc biệt là pháp luật liên quan 

đến hoạt động giám sát quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc (ban hành loạt các văn 

bản quy phạm pháp luật, nhƣ: Luật số 01/2002/QH11 - Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 

2002; Luật số 83/2015/QH13 - Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015, có hiệu lực từ 
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ngày. Các thông tƣ hƣớng có liên quan đến hoạt động giám sát, kiểm soát hoạt động 

phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán các khoản chi ngân sách nhà nƣớc v.v…).  

Mặc dù Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 ban hành ngày 25/06/2017 và chỉ 

có hiệu lực từ năm ngân sách 2017 (chƣa đi vào cuộc sống), nhƣng xét trên khía cạnh 

nghiên cứu pháp lý, thì những sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Luật mới vẫn tồn tại nhiều 

bất cập, một số nội dung giám sát việc sử dụng ngân sách vẫn chƣa đƣợc giải quyết 

triệt để. 

 Yêu cầu bức thiết lúc này là nhanh chóng chỉ ra những bất cập và đề xuất 

những khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc; trong điều kiện có thể những kiến nghị, giải pháp có thể đƣợc đề xuất đƣa 

vào các văn bản hƣớng dẫn dƣới luật, hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nƣớc 

nhằm nhanh chóng lấp những lỗ hổng về pháp lý trong quản lý việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc. Đây chính là lý do, tác giải lựa chọn Đề tài “Giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nước theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015” làm đề tài nghiên cứu, 

mặc dù việc nghiên cứu Luật Ngân sách nhà nƣớc động xây dựng pháp luật về ngân 

sách, quản lý ngân sách và khả năng dự báo, phânăm 2015 khi chƣa có hiệu lực là việc 

làm vô cùng khó khắn, đòi hỏi phải có thời gian, kinh nghiệm trong hoạt n tích, tổng 

hợp rất cao. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Tại Việt Nam, pháp luật giám sát hoạt động phân bổ, quản lý, sử dụng ngân 

sách không phải là lĩnh vực mới mẻ (Đảng và Nhà nƣớc xây dựng nhiều chính sách, cơ 

chế giám sát...). Nhƣng, thực tiễn giám sát việc sử dụng ngân sách cho thấy còn tồn tại 

nhiều lỗ hổng, bất cập của pháp luật và thực tiễn quản lý ngân sách. Chính vì thế, có 

khá nhiều công trình nghiên cứu, đáng chú ý là các công trình nhƣ:  

- GS.TSKH Đào Trí Úc và GS.TS Nguyễn Khánh Vinh, đồng chủ biên sách 

chuyên khảo: Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà 

 nước ở nước ta hiện nay, NXB Công an Nhân dân năm 2003. 

-TS. Nguyễn Sỹ Dũng, chủ biên:Quyền giám sát ngân sách của Quốc hội từ 

góc nhìn tham chiếu, NXB Tƣ pháp năm 2004. 
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- TSKH Trịnh Huy Quách, chủ nhiệm Đề tài 96-98-006/ĐT:Cơ sở lý luận và 

thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực NSNN, Văn phòng 

Quốc hội nghiệm thu và bảo vệ ngày 31/3/2199. 

Ngoài ra còn một số bài viết trên các tạp chí khoa học, tham luận nhƣ: “Vai trò 

của Kiểm toán Nhà nước trong việc đánh giá, xác nhận thông tin về tài chính – ngân 

sách phục vụ việc thảo luận, quyết định và giám sát tài chính – ngân sách” của tác giả 

GS.TS Vƣơng Đình Huệ, Phó tổng Kiếm toán Nhà nƣớc, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách 

của Quốc hội Việt Nam 7/2004; v.v... 

Các công trình khoa học nói trên đề cập đến những vấn đề của pháp luật giám 

sát hoạt động ngân sách nhà nƣớcqua nhiều cách tiếp cận khác nhau, mục đích khác 

nhau. Tuy nhiên, những vấn đề còn tồn tại trong pháp luật ngân sách, đặc biệt là trong 

giám sát hoạt động ngân sách chƣa thực sự đƣợc nghiên cứu sâu sắc, chuyên biệt. 

Chính vì thế, các công trình nghiên cứu kể trên đƣợc tác giả sử dụng nhƣ là những tài 

liệu tham khảo, làm tiền đề quan trọng để tác giả có đƣợc nhãn quan sâu sắc hơntrong 

việc phân tích, nghiêu cứu những vấn đề pháp luật liên quan đến Đề tài nghiên cứu. 

Với những kiến thức và thông tin thu nhận đƣợc từ các đề tài liên quan tác giảthuận lợi 

hơn trong việc hiện thực hóamục tiêu nghiên cứu củaĐề tài “Giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách năm 2015”, nhất là những nội dung lý luận 

cơ bản về ngân sách, giám sát ngân sách; trong việc tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu 

những tồn tại của pháp luật liên quan đến công tác giám sát hoạt động ngân sách nhà 

nƣớc (mà Luật Ngân sách năm 2015 vẫn chƣa cải cách, đổi mới triệt). Trên nền tảng 

đó, tác giả có đánh giá khách quan hơn về những nội dung nghiên cứu; có đề xuất, 

kiến nghị chính xác cho cơ quan quản lý nhà nƣớc, cho các nhà lập pháp trong việc 

hoàn thiện pháp luật khi xây dựng những văn bản dƣới hƣớng dẫn thi hành (hoặc xa 

hơn trong sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân sách nhà nƣớc 2015 trong 

tƣơng lai gần). 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Việc nghiên cứu Đề tài “Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật 

Ngân sách năm 2015” nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau đây: 
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Mục đích thứ nhất: Phát hiện những tồn tại, bất cập ở những quy định liên 

quan đến giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 

2015 (trong mối quan hệ giữa Luật Ngân sách nhà nƣớc với các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có những quy định liên quan tới giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc; trong mối quan hệ giữa các quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 

với khả năng triển khai thực tiễn. 

Mục đích thứ hai: Tìm kiếm những giải pháp để khắc phục những tồn tại, 

vƣớng mắc đã đƣợc phát hiện quá quá trình nghiên cứu các quy định về giám sát việc 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Đƣa ra những khuyến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, 

thay thế một số quy định cụ thể về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong triển khai hoạt 

động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc với Mục đích trên, Luận văn có nhiệm vụ sau: 

- Một là: Nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật điều chỉnh hoạt động giám sát 

việc sử dụng ngân sách ở Việt Nam hiện nay; 

 - Hai là: Nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế giám sát 

hoạt động ngân sách của Việt Nam hiện nay; 

 - Ba là: Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng quy định của pháp luật về giám 

sát việc sử dụng ngân sách của Việt Nam hiện nay; 

- Bốn là: Phát hiện những tồn tại, bất cập của hệ thống quy định về giám sát 

việc sử dụng ngân sách hiện tại Luật Ngân sách năm 2015;  

- Năm là: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện một số quy định về giám sát việc 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu các quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc theo Luật Ngân sách năm 2015 theo nghĩa hẹp là giám sát việc quản lý, sử dụng 

các khoản thu, chi của các cấp ngân sách và của các đơn vị sử dụng ngân sách.  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng các quy định giám sát ngân sách đƣợc 

quy định tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015.  

Trên cơ sở tôn trọng quy định về áp dụng pháp luật đối với hoạt động giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 

83/2015/QH13“1. Việc lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà 

nước phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan”,trong quá trình nghiên cứu, đánh giá các quy định về giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc, Luận văn cũng sẽ so sánh, phân tích 

tính tƣơng thích, tính thống nhất với các quy định giám sát ngân sách tƣơng tự ở một 

số văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Bên cạnh đó, Luận văn cũng sẽ tập trung tìm hiểu, dự đoán những thuận lợi, bất 

cấp khi triển khai hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc khi Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 đi vào cuộc sống. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Đề tài đƣợc thực hiện trên cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh; quan điểm lập pháp của Đảng, Nhà nƣớc và các chủ trƣơng chính sách, 

Nghị quyết của Đảng và Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cải cách hệ 

thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 2013) - đề cao vai trò 

làm chủ của ngƣời dân, tăng cƣờng công khai minh bạch, nâng cao hơn nữa hiệu quả 

hoạt động của hệ thống chính trị. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát thực tiễn và 

thu thập số liệu liên quan đến hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Bên 

cạnh đó, Luậnvăn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu quy nạp, song hành để đánh giá, dự 

báo những tác động của cơ chế, chính sách trƣớc khi đi vào thực tiễn cuộc sống. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 
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Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về các quy định pháp 

luật liên quan đến hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015. Trên cơ sở so sánh với những quy định của pháp luật giám 

sát hoạt động ngân sách hiện hành, những quy định về giám sát việc sử dụng ngân 

sách quốc tế, tƣ đó Luận văn sẽ đón góp về mặt khoa học pháp lý những nội dung sau: 

- Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về sử dụng ngân sách, pháp luật về giám sát 

việc hoạt động ngân sách ở Việt Nam. 

- Luận văn kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số quy định chƣa phù 

hợp, cản trở hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Với kết quả phân tích đánh giá quy định pháp luật về giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc và thực tiễn thi hành pháp luật về ngân sách và giám sát hoạt động 

ngân sách, Luận văn góp phần hoàn thiện pháp luật quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc (cụ thể là Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015). 

- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các chuyên gia, sinh viên, 

nghiên cứu sinh cao học tại các Trƣờng Đại học và những ngƣời quan tâm nghiên cứu 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở Việt Nam. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

Luận văn gồm 3 CHƢƠNG: 

- CHƢƠNG 1: Cở sở lý luận của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở 

nƣớc ta hiện nay. 

- CHƢƠNG 2: Nhận xét, đánh giá Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 về 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

- CHƢƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và đƣa quy định của Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 về giám sá việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc vào 

cuộc sống. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

 NHÀ NƢỚC Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 

1.1.Khái niệm sử dụng ngân sách nhà nƣớc  

Trong Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 không có quy định giải khái niệm 

“sử dụng ngân sách nhà nước”. Nói đúng ra, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 

(khoản 11 Điều 4 Luật số 83/2015/QH13) chỉ giải thích thuật ngữ đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc và quy định về việc sử dụng ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Ở 

đó “đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, 

sử dụng ngân sách”[14, tr 1]. Trong khi đó, ngân sách nhà nƣớc là phƣơng tiện tài 

chính quan trọng để Nhà nƣớc và các chủ thể gánh vác nhiệm vụ khác thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của mình:” 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” [14, tr 2]. Vì vậy, khái niệm sử dụng ngân sách nhà nƣớc không thể 

không đƣợc giải thích.  

Hiểu theo nghĩa rộng nhất, sử dụng ngân sách nhà nƣớc là một giai đoạn trong 

hệ thống tài chính công, từ thu, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nƣớc. Ở 

mỗi chu trình đó lại có sự tham gia của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền. Tất cả các chủ thể đó đều sử dụng ngân sách nhà nƣớc để thực thi chức 

năng, nhiệm vụ của mình. Cũng theo nghĩa rộng nhất này, sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

gắn với thu, chi ngân sách nhà nƣớc bao gồm cả lập, chấp hành và quyết toán ngân 

sách nhà nƣớc.  

Hiểu theo nghĩa rộng, sử dụng ngân sách nhà nƣớc là một giai đoạn trong chu 

trình ngân sách nhà nƣớc: lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nƣớc; trong đó, sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc liên quan chủ yếu đến khâu chấp hành ngân sách nhà nƣớc.  

Hiểu theo nghĩa hẹp, sử dụng ngân sách nhà nƣớc chỉ liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng các khoản thu, chi của các cấp ngân sách và của các đơn vị sử dụng ngân 

sách.Trong quan hệ sở hữu, sử dụng đƣợc phân biệt với chiếm hữu và định đoạt. Ở 

đây, các cấp ngân sách có thẩm quyền thu, chi riêng (thẩm quyền thu riêng, thẩm 
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quyền thu chung) và các đơn vị sử dụng ngân sách không phải là chủ sở hữu của các 

nguồn thu. 

1.2. Khái niệm giám sát, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

1.2.1. Khái niệm về giám sát 

Có nhiều khách hiểu khác nhau về giám sát, ví nhƣ: 

- Theo từ điển Bách khoa Wikitionary, thì: “giám sát là sự theo dõi, xem xét đối 

tượng bị theo dõi có thực hiện đúng theo một tiêu chí, ý định trước hay không. Ở một 

nghĩa hẹp, giám sát là việc theo dõi và kiểm tra xem việc triển khai thực hiện một 

nhiệm vụ cụ thể nào đó có đúng với quy định được ấn định, có đúng với mục tiêu đã 

được xác lập trước hay không” 

- Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB), thì:“giám sát là hoạt động 

theo dõi, được thực hiện một cách liên tục nhằm cung cấp cho cấp quản lý và các bên 

có liên quan các dấu hiệu về tác động thành công hoặc không thành công ban đầu của 

các hoạt động, dự án, chương trình đang triển khai”.[8, tr 35] 

- Trong ngôn ngữ phổ thông, giám sát thƣờng đƣợc hiểu là việc trông nom, coi 

sóc một loại công việc nhất định theo một mục tiêu, yêu cầu đã định trƣớc. 

- Trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân – khoản 1 

Điều 2 Luật số 87/2015/QH13 thuật ngữ giám sát đƣợc giải thích nhƣ sau:  

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ 

quan, tổ chức cá nhân (khách thể giám sát) chịu sự giám sát trong việc tuân thủ các 

quy định pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”.[15, tr 1] 

Từ các định nghĩa về giám sát có thể hiểu khái niệm về giám sát nhƣ sau: 

Giám sát: là việc chủ thể giám sát (người giám sát) theo dõi, xem xét và đánh 

giá hoạt động của khách thể giám sát (đối tượng giám sát) có được thực hiện theo 

đúng yêu cầu, mục đích của chủ thể giám sát, có phù hợp với quy định của pháp luật 

hay không.  

Trong khoa học pháp lý, chủ thể giám sát chính là cá nhân/tổ chức đƣợc pháp luật 

trao quyền (có thẩm quyền) thực hiện nhiệm vụ giám sát; khách thể giám sát chính là 

hoạt động của cá nhân/tổ chức chịu sự giám sát của chủ thể giám sát theo luật định.  
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Quá trình giám sát là việc giúp các tổ chức theo dõi những kết quả hoạt động 

của đối tƣợng giám sát thông qua việc thƣờng xuyên thu thập thông tin để kịp thời hỗ 

trợ việc ra quyết định, đảm bảo việc giải trình trách nhiệm và tạo nền tảng cho việc 

đánh giá và đúc rút kinh nghiệm. Giám sát là công cụ quản lý quan trọng để theo dõi 

tiến độ thực hiện và hỗ trợ quá trình ra quyết định.  

1.2.2. Khái niệm giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước 

Trong từ điển pháp luật Việt Nam định nghĩa về giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc đƣợc định nghĩa một cách cụ thể nhƣ sau: “Giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nước là việc các cơ quan có thẩm quyền (Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu 

quốc hội, …) theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu 

sự giám sát trong việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà”.[28, tr 

1083] 

Khác với cách hiểu trên, trong giải thích thuật ngữ “giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc”. Luận văn tiếp cận ở mức độ rộng, hẹp phù hợp với khái niệm sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc. Nhƣ đã nói ở trên, khái niệm sử dụng ngân sách nhà nƣớc có thể 

đƣợc hiểu ở ba cấp độ khác nhau. Tƣơng ứng với đó, giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc cũng đƣợc hiểu ở ba cấp độ đó. Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

trƣớc hết đƣợc hiểu là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, 

xem xét, đánh giá hoạt động của cấp ngân sách cấp dƣới và của các đơn vị sử dụng 

ngân sách cấp dƣới. Tuy nhiên, đối tƣợng giám sát thì rộng, hẹp khác nhau, tùy theo 

cách hiểu về sử dụng ngân sách nhà nƣớc.  

Hiểu theo nghĩa rộng nhất, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc là hoạt 

động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động 

của cấp ngân sách cấp dƣới và của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp dƣới trong việc 

lập, chấp hành và quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nƣớc, trong việc tuân 

thủ kỷ luật ngân sách và các quy định khác của pháp luật ngân sách nhà nƣớc.  

Hiểu theo nghĩa rộng, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc là hoạt động của 

các cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cấp ngân 

sách cấp dƣới và của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp dƣới trong chấp hành ngân sách 
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nhà nƣớc. Đối tƣợng giám sát là quá trình quản lý, sử dụng ngân sách, giám sát cấu trúc 

ngân sách, mục lục ngân sách và tổ chức thực hiện ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân 

sách. Trong Luật Ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13 quản lý ngân sách trải rộng từ dự 

toán thu/chi ngân sách, phân bổ thu/chi ngân sách nhà nƣớc - (hoạt động tiền kiểm) và 

khâu chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách – (hoạt động hậu kiểm). 

Hiểu theo nghĩa hẹp (nghĩa luận văn tiếp cận), giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, xem xét, 

đánh giá hoạt động của cấp ngân sách cấp dƣới và của các đơn vị sử dụng ngân sách 

cấp dƣới trong quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các cấp ngân sách và của các 

đơn vị sử dụng ngân sách. Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc gắn với hoạt 

động hậu kiểm quá trình sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Cơ sở pháp lý để thực hiện 

giám sát ngân sách nhà nƣớc không chỉ bó hẹp trong Luật Ngân sách nhà nƣớc mà còn 

căn cứ vào các quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các văn bản 

quy phạm pháp luật khác (các luật khác). 

1.3. Chủ thể và khách thể của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

Từ định nghĩa về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, có thể khái quát 

chủ thể và khách thể giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc nhƣ sau: 

 Chủ thể giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước: là các cơ quan có thẩm 

quyền thực thi nhiệm vụ giám sát việc sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 (Quốc hội; Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội; Uỷ ban tài chính, 

ngân sách của Quốc hội; Hội đồng và các Uỷ ban khác của Quốc hội; Kiểm toán Nhà 

nƣớc; Chủ tịch nƣớc; Chính phủ; Bộ Tài chính; Hội đồng Nhân dân các cấp; Uỷ ban 

Nhân dân các cấp– từ Điều 19 đến Điều 32 Luật số 83/2015/QH13 và cá nhân/tổ chức 

thực hiện chức năng giám sát cộng đồng – Điều 16, khoản 4 Điều 34 Luật số 

83/2015/QH13).  

 Căn cứ theo thẩm quyền đƣợc quy định từ các điều từ Điều 19 đến Điều 34 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 (Luật số 83/2015/QH13), các chủ thể giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc thực hiện nhiệm vụ giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, các chủ 

thể giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc thực chịu trách nhiệm về kết quả giám 
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sát với cơ quan quản lý cấp trên, với các cơ quan giám sát dân cử (Quốc hội, Hội đồng 

Nhân dân các cấp) và chị trách nhiệm trực tiếp với nhân dân. 

 Khách thể của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước: Nhƣ phân tích ở 

trên thì là đối tƣợng của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc trƣớc hết là các cấp 

ngân sách cấp dƣới của chủ thể có thẩm quyền giám sát, các đơn vị sử dụng ngân sách 

theo luật định – khoản 10, khoản 11 Điều 4 Luật số 83/2015/QH13; tiếp đến là cơ 

quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị … cá nhân/tổ chức có liên quan đến việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc – Điều 2 Luật số 83/2015/QH13.  

Nhƣ vậy, khách thể của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở đây có thể 

là các cấp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc.  

Theo quy định tại Điều 2 Luật số 83/2015/QH13 thì đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc, là: “Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - 

xã hội; Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao; Các đơn 

vị sự nghiệp công lập; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà 

nước” [15, tr1]. Còn theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật số 83/2015/QH13 thì đơn 

vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách nhà nƣớc đƣợc giao trực tiếp quản 

lý, sử dụng ngân sách. (các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc). 

Nhƣ vậy, khách thể giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở đây đôi khi 

chính là các chủ thể giám sát –khi chủ thể giám sát cũng là cơ quan sử đơn vị sử dụng 

ngân sách. Ở đây có sự giao thoa giữa chủ thể giám sát và khách thể giám sát, tuỳ theo 

cách cái nhìn theo chức năng, nhiệm vụ. 

1.4. Đặc điểm, tính chất giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc có những đặc trƣng cơ bản sau đây: 

- Giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc mang tính chính trị, tính giai cấp, thể 

hiện quyền lực nhà nƣớc. Nhà nƣớc là công cụ quyền lực của giai cấp thống trị, vì thế 

mỗi nhà nƣớc khác nhau có mục tiêu, chiến lƣợc sử dụng ngân sách nhà nƣớc khác 

nhau. Do đó, đặc điểm cũng nhƣ tính chất của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc của mỗi chính thể khác nhau - thể theo bản chất chính trị, bản chấp giai cấp hay 

mô hình chính trị của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, Hiến pháp đã quy định “nhà nước 
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Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân” [7, tr 2](khoản 1 Điều 2 Hiến pháp 

năm 2013). Nhân dân là ngân sách nhà nƣớc, Nhà nƣớc chỉ đại diện cho dân trong tổ 

chức quản lý, sử dụng ngân sách; nhân dân có quyền giám sát ngân sách để bảo đảm 

ngân sách do nhân dân đóng góp đƣợc sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. 

- Giám sát việc sử dụng ngân sách mang tính tổng quát, toàn diện và định 

hƣớng. Hoạt động ngân sách luôn bị giới hạn bởi khả năng thu ngân sách, chính vì thế 

bất kỳ Nhà nƣớc nào cũng phải xây dựng chƣơng trình ngân sách để định hƣớng chi, 

tập trung chi cho những nhiệm vụ nhất định định trong năm tài khóa nhất định. Nhà 

nƣớc căn cứ mức thu ngân sách, trên phƣơng diện tổng thể về năng lực tài chính, xác 

định mức chi, nội dung chi ƣu tiên cho năm tài khóa. Luật Ngân sách năm 2015 quy 

định cụ thể về kỳ kế hoạch – tài chính 5 năm (Điều 17), kỳ kế hoạch – tài chính 3 năm 

(Điều 43) nhằm xác định mục tiêu kinh tế - xã hội của quốc gia, của ngành, của từng 

lĩnh vực, của từng địa phƣơng; cân đối sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công và 

ngân sách nhà nƣớc. Chính vì thế, hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách cũng có 

tính tổng quát, toàn diện và định hƣớng theo mục tiêu hoạt động thu/chi ngân sách của 

Chính phủ. 

- Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc phản ánh bản chất, trình độ xây 

dựng pháp luật của nhà nƣớc. Thời kỳ, trƣớc khi có Luật Ngân sách nhà nƣớc (Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 1998 – Luật số 06/1998/QH10, Luật Ngân sách nhà nƣớc 

năm 2002 – Luật số 01/2002/QH11, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 – Luật số 

83/2015/QH13), các quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của ta 

cũng rất sơ sài. 

Trƣớc thời kỳ đổi mới, hoạt động giám sát ngân sách ở nƣớc ta mang đậm tính 

kiểm tra nội bộ (vì việc chi ngân sách ở thời kỳ này mang đậm tính cấp – phát). Kể từ 

đổi mới mở cửa, Nhà nƣớc ta chủ trƣơng xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, đề cao vai 

trò làm chủ của ngƣời dân, đề cao minh bạch, dân chủ (theo Hiến pháp mới), hoạt 

động giám sát việc sử dụng ngân sách cũng đƣợc nâng cao phù hợp với nền tảng phát 

triển của pháp luật thời kỳ đổi mới, và tƣ tƣởng nhà nƣớc pháp quyền của dân do dân 

theo Hiến pháp 2013. 
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1.5. Mục đích, vai trò của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

- Mục đích giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước: 

Vì sao phải có sự giám sát hoạt động ngân sách? Nhƣ chúng ta biết một mô 

hình nhà nƣớc, kể cả nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam) cũng không 

thoát khỏi những vấn đề liên quan đến lạm quyền, quan liêu, tƣ lợi... Vì vậy, ngƣời ta 

cũng nhận ra rằng Chính phủ sẽ vấp phải những thất bại nhất định trong việc quyết 

định chính sách công, thất bại trong việc triển khai thực thi những chính sách công nếu 

nhƣ không thực thi triển khai hoạt động giám sát một cách hiệu quả. Xét trên nguồn 

gốc hình thành ngân sách nhà nƣớc, thì NSNN đƣợc thu từ nhiều nguồn khác nhau 

nhƣng đều đƣợc coi là tiền của dân. Chính phủ đƣợc nhân dân giao quyền quản lý, sử 

dung ngân sách để phục vụ lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc là yêu cầu tất yếu để giảm thiểu các thiệt hại khi sử dụng những 

đồng tiền đóng góp của nhân dân, của xã hội. Đây chính là mục đích của giám sát việc 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

Mục đích cụ thể của giám sát việc sử dụng ngân sách theo Luật Ngân sách năm 

2015 đó là: Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của pháp luật ngân sách (khi Chính phủ thay 

mặt Nhà nƣớc, nhân dân thực thi các nhiệm vụ thu – chi ngân sách để thực hiện các 

mục tiêu, chiến lƣợc về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh v.v... đã đƣợc 

Quốc hội – cơ quan quyền lực tối cao, cơ quan đại diện cho nhân dân phê chuẩn). Đảm 

bảo tính minh bạch, dân chủ và hiệu quả trong hoạt động chấp hành ngân sách.  

Nói theo tinh thần của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, giám sát việc sử 

dụng ngân sách cần đảm bảo 3 yêu cầu cơ bản, đó là:  

i) Đảm bảo mục tiêu chính sách: giám sát ngân sách nhà nƣớc để theo dõi, 

đánh giá xem các luật, Nghị quyết về ngân sách của Quốc hội có đƣợc thực thi không? 

Quá trình triển khai có phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của Đảng và 

Nhà nƣớc (đã đƣợc Quốc hội phê chuẩn, thông qua) hay không. 

ii) Tuân thủ các quy định của pháp luật: giám sát ngân sách nhà nƣớc để đảm 

bảo hoạt động thu, chi ngân sách nhà nƣớc phải tuân thủ theo những quy định, thủ tục 

và đúng với thẩm quyền theo luật định, để đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch 

trong quản lý thu – chi ngân sách. 



14 

iii) Hiệu quả kinh tế: giám sát ngân sách nhà nƣớc để đảm bảo nguồn lực tài 

chính có hạn của quốc gia đƣợc quản lý, sử dụng một cách hiệu quả. Khi xét về hiệu 

quả kinh tế, giám sát ngân sách nhà nƣớc thƣờng quan tâm tới hiệu quả phân bổ và 

hiệu quả hoạt động. Hiệu quả phân bổ chi tiêu đƣợc đánh giá dựa trên các ƣu tiên 

chiến lƣợc và hiệu lực của các chƣơng trình công. Về hiệu quả hoạt động, việc giám 

sát ngân sách nhà nƣớc nhằm mục đích phát hiện những chƣơng trình hoạt động kém 

hiệu quả sang các chƣơng trình có hiệu quả xã hội cao hơn, khuyến khích phân bổ từ 

chƣơng trình ƣu tiên thấp hơn sang những chƣơng trình ƣu tiên cao hơn. 

Cả ba yêu cầu trên đều có vai trò rất quan trọng, nhất là để đạt đƣợc các yêu cầu 

về mặt hiệu quả kinh tế thì cần quan tâm tới vấn đề xây dựng thể chế (xây dựng hệ 

thống pháp luật) theo hƣớng phân cấp phân quyền gắn với phân định trách nhiệm. 

- Vai trò giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước: 

Tổ chức bộ máy nhà nƣớc ở nhiều quốc gia thể hiện dƣới hình thức này hay 

hình thức khác, nhƣng cơ bản vẫn đƣợc cấu thành từ ba bộ phận đó là lập pháp, hành 

pháp và tƣ pháp. Trong mô hình nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta Quốc hội là cơ 

quan quyền lực tối cao, Quốc hội đƣợc đặt ở vị trí trung tâm – có quyền lập hiến, lập 

pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia (trong đó có quyền giám sát 

việc sử dụng ngân sách của Chính phủ, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc). 

Nhà nƣớc Việt Nam là nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa; là nhà nƣớc 

của dân, do dân và vì dân. Chính vì thế, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc có 

vai trò hết sức quan trọng trong việc thực thi quyền lực của dân thông qua việc theo 

dõi, giám sát hoạt động thu – chi ngân sách của cơ quan hành pháp. Giám sát hoạt 

động ngân sách nhà nƣớc để việc sử dụng ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả và để 

nguồn lực tài chính đƣợc tập trung phục vụ lợi ích cộng đồng, chống lại sự lạm quyền, 

nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý – sử dụng ngân sách, cũng nhƣ cơ quan 

giám sát việc thực thi hoạt động ngân sách. 

1.6. Hình thức, phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

1.6.1.Các hình thức giám sát ngân sách nhà nước 

Căn cứ theo thời điểm tiến hành giám sát, giám sát hoạt động ngân sách nhà 

nƣớc đƣợc chia ra làm 02 hình thức chính: Giám sát trước và Giám sát sau: 
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- Giám sát trước: Là hoạt động can thiệp của các cơ quan giám sát nhƣ Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp... có những động thái gây ảnh hƣớng tới hoạt động chi 

– thu ngân sách, thông qua các công cụ nhƣ: ban hành luật, nghị quyết, các văn bản 

quy phạm pháp luật khác v.v...  

-Giám sát trước thƣờng tập trung vào các vấn đề lớn có tính chất đƣờng lối, 

chính sách nhƣ (bao gồm hệ thống quản lý công, cấu trúc và hình thái của hệ thống 

quản lý ngân sách v.v...). 

Giám sát trƣớc cũng tác động tới cấu trúc quyền lực của hệ thống cơ quan 

giám sát thông qua việc luật hóa các mô hình giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc 

(thành lập tác tổ chức giám sát, phân định thẩm quyền giám sát hoạt động ngân sách 

nhà nƣớc các cấp). Giám sát trƣớc phải đảm bảo rằng chính sách phải đƣợc phản ảnh 

đầy đủ trong phân bổ ngân sách. 

- Giám sát sau: là hoạt động can thiệp của các cơ quan giám sát trong hoặc 

sau quá trình ngân sách đã thực hiện xong. Giám sát sau tập trung nhiều vào đánh giá 

việc tuân thủ chính sách pháp luật, tác động của chính sách và một nhiệm vụ quan 

trọng nữa là kiến nghị đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách nếu cần. Với sự hỗ trợ của 

các cơ quan nhƣ Kiểm toán Nhà nƣớc và các thiết chế giám sát xã hội khác giám sát 

sau ngày càng đƣợc coi trọng, hoạt động giám sát sau ngày càng trở nên minh bạch và 

hiệu quả.  

- Các hình thức giám sát khác: Bên cạnh 02 hình thức giám sát chính là giám 

sát trƣớc và giám sát sau, căn cứ đối tƣợng giám sát, hình thức giám sát và thẩm quyền 

giám sát ngƣời ta còn phân định ra các loại hình thức giám sát khác, cụ thể nhƣ: Giám 

sát từ xa, Giám sát nội bộ, Giám sát ngoài, Giám sát trong v.v... 

Ngoài ra, căn cứ vào các giai đoạn của hoạt động ngân sách, hoạt động giám 

sát ngân sách nhà nƣớc bao gồm: giám sát lập dự toán, giám sát thực hiện dự toán 

ngân sách và giám sát hệ thống kiểm soát ngân sách: 

+ Giám sát lập dự toán: là giám sát việc xây dựng chính sách và cụ thể hóa 

biện pháp thi hành chính sách. Ở khâu này vài trò của Bộ Tài chính trong việc rà soát, 

cân đối thu – chi và vai trò của Quốc hội trong lập kế hoạch có ý nghĩa rất quan trọng. 
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Hiệu quả kinh tế của hoạt động phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách ở công 

đoạn này rất quan trọng.Vai trò của giám sát trong lập dự toán có thể tạo ra 

giá trị gia tăng cho hoạt động ngân sách thông qua việc xác định lại những ƣu 

tiên quốc gia, nhằm tối ƣu hoá việc phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách hữu hạn của 

Nhà nƣớc, phục vụ mục tiêu chiến lƣợc kinh tế - xã hội. 

+ Giám sát thực hiện ngân sách: là giám sát quá trình quản lý, sử dụng ngân 

sách, giám sát cấu trúc ngân sách, mục lục ngân sách và tổ chức thực hiện ngân sách 

tại các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Trong hoạt động giám sát thực hiện ngân sách, nhiều cơ quan giám sát (nhƣ 

thanh tra tài chính, kiểm toán nhà nƣớc và đặc biệt là Quốc hội) là những cơ quan, căn 

cứ theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các hoạt động giám sát thực hiện ngân sách. 

+ Giám sát hệ thống kiểm soát ngân sách: là hoạt động giám sát thông qua các 

công cụ báo cáo, kết toán, kiểm toán… Qua các kết quả báo cáo, ngƣời ta đánh giá 

đƣợc bức tranh tổng thể của hoạt động ngân sách, từ đó có thể có những định hƣớng, 

mục tiêu, chƣơng trình giám sát cụ thể. 

Trong phạm vi nghiên cứu có hạn, Luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu các 

quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, thực hiện giám sát việc sử dụng ngân sách 

(tức là giám sát sau – giám sát việc sử dụng ngân sách ở trong và sau quá trình triển 

khai nhiệm vụ chi ngân sách; giám sát quá trình quản lý, sử dụng ngân sách, giám sát 

cấu trúc ngân sách, mục lục ngân sách và giám sát việc tổ chức thực hiện ngân sách tại 

các đơn vị sử dụng ngân sách). 

1.6.2. Phương thức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước 

Trên cơ sở lý luận nhƣ đã trình bày ở các phần trên có thể thấy, phƣơng thức 

thực hiện giám sát việc sử dụng ngân sách trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn là 

việc cá nhân/tổ chức có thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc dựa 

trên những quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc đƣợc quy định tại Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 để tổ chức bộ máy, tiến hành triển khai hoạt động giám 

sát việc sử dụng ngân sách. Cụ thể nhƣ: 
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- Phương thức giám sát ngân sách theo khoản mục: 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 quy định các khoản mục chi tiêu ngân sách. 

 Hay nói khác đi, chi tiêu ngân sách đƣợc khoản mục hoá. Nhƣng khoản mục 

này luôn luôn đƣợc chi tiết và định rõ số tiền cho một cơ quan cụ thể hoặc cho các tiểu 

mục đƣợc phép chi là bao nhiêu. Điểm quan trọng nhất của phƣơng thức giám sát việc 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc theo khoản mục là quy định cụ thể về trần chi tiêu từng 

khoản mục, nhằm khống chế đơn vị sử dụng ngân sách không đƣợc chi tiêu vƣợt quá 

mức phân bổ. Tuy nhiên, phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách theo khoản 

mục cũng có những nhƣợc điểm: Chỉ nhấn mạnh đến tính tuân thủ nên chƣa trả lời 

đƣợc cầu hỏi viề phân phối nguồn lực – vì sao phải chi tiêu và chi tiêu ngân sách nhƣ 

thế nào; Chỉ giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong ngắn hạn. 

- Phương thức giám sát theo công việc thực hiện: 

Là phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc dựa trên khối 

lƣợng hoạt động của mỗi đơn vị sử dụng ngân sách. Phƣơng pháp này gắn chi phí ngân 

sách với kết quả thực hiện công việc. Phƣơng pháp giám sát theo công việc thực hiện 

cho phép kiểm soát tốt kỷ luật tài khoá. Tuy nhiên hạn chế của phƣơng pháp giám sát 

này là chƣa tính tới hiệu lực của chi tiêu ngân sách nhà nƣớc (nhất là trong bối cảnh 

nguồn ngân sách nhà nƣớc còn rất hạn hẹp). 

- Phương thức giám sát theo chương trình: 

Là phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách theo chƣơng trình, theo mục 

tiêu. Nghĩa là, việc giám sát dự trên hệ thống phân phối việc sử dụng các nguồn lực, 

trên cơ sở gắn kết chi phí chƣơng trình và kết quả của những chƣơng trình đầu tƣ 

công. Trong quá trình tiếp cận phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

theo chƣơng trình, ngƣời ta thấy rằng việc xác định nhƣ vậy vẫn chƣa khoản hảo. Tuy 

nhiên, giám sát việc sử dụng ngân sách theo chƣơng trình là nền tảng cơ bản để tiếp 

cận phƣơng thức giám sát ngân sách theo đầu ra và kết quả. 

- Phương thức giám sát theo đầu ra và kết quả: 

Là phƣơng thức giám sát dựa trên kết quả tiếp cận thông tin về việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc. Phƣơng thức này giúp đánh giá hiệu quả, hiệu lực của việc sử 
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dụng ngân sách nhà nƣớc; đánh giá sự gắt kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội với kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

 

Kết luận Chƣơng 1 

Quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận về sử dụng ngân sách nhà nƣớc, giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở Chƣơng 1, Luận văn đã nghiên xây dựng đƣợc cơ 

sở lý luận cho việc nghiên cứu giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc qua việc làm 

rõ các vấn của việc nghiên cứu, nhƣ: 

- Xây dựng đƣợc định nghĩa về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

Giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc đƣợc hiểu theo các cấp độ khác nhau. Ở 

nghĩa hẹp nhất (đối tƣợng nghiên cứu của luận văn), giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc đƣợc hiểu là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, 

xem xét, đánh giá hoạt động của cấp ngân sách cấp dƣới và của các đơn vị sử dụng 

ngân sách cấp dƣới trong quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các cấp ngân sách và 

của các đơn vị sử dụng ngân sách 

- Làm rõ đâu là chủ thể giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, đâu là 

khách thể nghiên cứu việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Trên cơ sơ đó đề ra đối tƣợng 

cứu cho Luận văn. 

- Xác định đƣợc nội dung giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Trên cơ 

sở đó, xác định rõ đƣợc: mục đích nghiên cứu giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc, cũng nhƣ vai trò của việc nghiên cứu vấn đề giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc quy định tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015. 

Trên nền tảng lý luận đó, Luận văn bƣớc đầu đã gợi mở hƣớng nghiên cứu cho 

Chƣơng 2 – đánh giá những quy định pháp luật về giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 và những quy định về giám sát việc 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc mà Luật Ngân sách nhà nƣớc dẫn chiếu hoặc chịu tác 

động từ văn bản quy phạm pháp luật khác. 
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Chƣơng 2 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2015  

VỀ GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

 
2.1. Tính khách quan, sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành 

về giám sát việc sử dụng ngân sách 

2.1. 1. Những thành quả mà giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước đạt được 

khi triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 

Sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện, dƣới sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo sát 

sao của Chính phủ và nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phƣơng, các đơn vị sử dụng ngân 

sách, các quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Luật ngân sách nhà 

nƣớc năm 2002 đã đi vào cuộc sống và đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, nhƣ: góp phần 

làm lành mạnh nền tài chính quốc gia; giảm thiểu những thất thoát, lãng phí trong quá 

trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc; đóng góp tích cực để thực hiện công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, tạo động lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. Cụ thể nhƣ:  

- Luật đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai công tác giám sát việc sử 

dụng ngân sách thông qua việc ban hành các quy định có tính nguyên tắc về:thu ngân 

sách, định mức phân bổ chi NSNN, các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về chi NSNN 

do Trung ƣơng thống nhất ban hành, áp dụng trong phạm vi cả nƣớc.  

Đây là nền tảng, cơ sở pháp lý để hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc dựa vào đó triển khai công tác giát sát hiệu quả, góp phần to lớn cho việc sử 

dụng nguồn tài lực có hạn của nhà nƣớc đƣợc sử dụng đúng chỗ, tiết kiệm, hiệu quả, 

công khai minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Luật đã xây dựng các quy định để gắn quyền hạn với trách nhiệm đã tạo sự 

chuyển biến quan trọng trong công tác giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc; tạo 

thế chủ động, chất lƣợng và hiệu quả từng bƣớc nâng hoạt động giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc lên một tầm cao mới. 
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- Luật đã xây dựng các quy định để bảo đảm vai trò quyết định của Quốc hội 

về NSNN và tăng thực quyền, tính chủ động của HĐND các cấp trong giám sát việc sử 

dụng ngân sách qua tại từng khâu của quy trình ngân sách, nhƣ: quy định về giám sát 

quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách. 

Phân định rõ quyền hạn giám sát việc sử dụng ngân sách của Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân (UBND) các cấp, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất trên cả nƣớc. 

Quy định trách nhiệm và nâng cao quyền chủ động trong giám sát việc quản lý, sử 

dụng ngân sách của các Bộ, địa phƣơng và đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Luật đã xây dựng quy trình, phƣơng thức, thủ tục hành chính trong việc lập, 

chấp hành ngân sách đã đƣợc cải tiến mạnh mẽ (trong đó nổi bật là việc thực hiện 

phƣơng thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nƣớc, thay cho cấp phát bằng hạn mức kinh 

phí nhƣ trƣớc đây). Nhờ việc lành mạnh hóa các thủ tục hành chính và các công việc 

sự vụ không thực sự cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội cho hoạt động giám 

sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc; nâng cao hiệu lực, kỷ cƣơng, lỷ luật tài chính. 

- Luật cũng ban hành những quy đinh về công khai ngân sách. Trên cơ sở đó hoạt 

động kiểm tra nội bộ, cũng nhƣ của cấp trên với cấp dƣới và phát huy mạnh mẽ vai trò 

giám sát của các đoàn thể, quần chúng nhân dân, ngƣời lao động, góp phần nâng cao hiệu 

quả giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

tham nhũng. Đồng thời, tạo đƣợc kênh thông tin quan trọng phục vụ cho việc phân tích, 

đánh giá, nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân. 

 2.1.2. Những tồn tại, hạn chế trong giám sát việt sử dụng ngân sách nhà nước 

khi triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực mà Luật ngân sách nhà nƣớc năm 

2002 đã đạt đƣợc, hoạt động của ngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ cơ chế giám sát việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc theo pháp luật ngân sách hiện hành cũng còn bộc lộ một số 

hạn chế. Cụ thể nhƣ: 

- Hiệu quả giám sát việc sử dụng nhà nƣớc chƣa cao, nhất là trong lĩnh vực chi 

đầu tƣ phát triển và các khoản mua sắm trong chi thƣờng xuyên; công tác xã hội hoá, 

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tuy có nhiều chuyển 

biến tích cực, song triển khai thực hiện còn chậm, kết quả đạt đƣợc còn hạn chế, tình 
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trạng biên chế tăng lên kéo theo các khoản chi lƣơng, mua sắm dẫn đến nhiệm vụ chi 

ngân sách nhà nƣớc ngày càng nặng nề; tình trạng chi tiêu kém hiệu quả, lãng phí 

chậm đƣợc khắc phục. 

- Cơ chế giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc chƣa thống nhất, chƣa có sự 

tách bạch giữa các cấp giám sát, vừa trùng lắp và còn chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế; 

ngân sách cấp tỉnh đƣợc phép huy động về bản chất là bội chi những chƣa đƣợc tổng hợp 

vào bội chi ngân sách nhà nƣớc để Quốc hội quyết định. 

- Hoạt động giám sát việc phân cấp nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các đơn vị hạch toán toàn ngành ngân sách trung ƣơng hƣởng 100% và phân cấp 

nguồn thu giữa các cấp NSĐP còn có một số điểm chƣa chỉ ra đƣợc những bất cập 

trong việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở lĩnh vực này: Ví  nhƣ, quy định ngân 

sách cấp xã đƣợc hƣởng tối thiểu 70% của 5 khoản thu (gồm: thuế chuyển quyền sử dụng 

đất; thuế nhà đất; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông 

nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trƣớc bạ nhà đất). Khiến quá trình thực hiện, một số nơi 

thừa nguồn bảo đảm nhiệm vụ chi, trong khi nhiều nơi nguồn thu chƣa bảo đảm đƣợc 

nhiệm vụ chi. 

- Về thẩm quyền ban hành nội dung, hình thức, phƣơng thức giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc và cả nội dung quy định về phối hợp trong giám sát việc sử dụng ngân 

sách ở các cấp chƣa quy định cụ thể trong Luật, mà giao cho Chính phủ quy định. Trong khi 

đó, các quy định về vấn đề này ở các văn bản quy phạm pháp luật (luật ) đƣợc dẫn chiếu lại 

sơ sài, không phù hợp với tính chất chuyên môn, nghiệp vụ giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc; thậm chí có nơi, có lúc còn quy định chồng chéo, vi Hiến (hạn chế thẩm quyền 

giám sát theo Hiến pháp). 

- Chƣa có các quy định giám sát tính hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các thiết chế giám sát cộng đồng (Mặt trận Tổ 

quốc các cấp) v.v...  trong hoạt động giám sát việc dự toán, phân bổ, kiểm toán, quyết 

toán ngân sách nhà nƣớc. Chƣa xây dựng đƣợc những Quy chế phối hợp có tính băt 

buộc giữa cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát (Hội đồng nhân 

dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp), đặc biệt là ở Quy chế phối hợp giám sát việc quản lý, 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở cấp xã. 
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- Luật thiếu nhƣng quy định cụ thể về công khai thông tin về quản lý, giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc công khai thông tin. Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 

2002 mới chỉ quy định nội dung công khai, hình thức công khai một cách chung 

chung. Chƣa quy định những nội dung gì phải công khai, nhƣng nội dung gì thì chỉ 

công khai một phần, những nội dung gì thuộc bí mật quốc gia. Hơn nữa, chỉ quy định 

công khai dự toán, quyết toán ngân sách mà chƣa quy định công khai tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách của các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, chƣa quy định công 

khai kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nƣớc, chƣa công khai thủ tục 

thu, chi ngân sách nhà nƣớc. Chƣa có quy định về giám sát của cộng đồng. 

- Thiếu các quy định xử lý cụ thể trong các trƣờng hợp giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc cho tại các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách; các trƣờng 

hợp sử dụng ngân sách nhà nƣớc tham gia hoạt động đầu tƣ, mua cổ phần ở các doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ dƣới 50% vốn điều lệ v.v... Các quỹ tài chính nhà nƣớc 

ngoài ngân sách có mối quan hệ chặt chẽ với ngân sách nhà nƣớc, song Luật chƣa điều 

chỉnh, dẫn đến có xu hƣớng thành lập nhiều quỹ nhƣng nguồn thu của các quỹ lại chủ 

yếu từ nguồn ngân sách nhà nƣớc làm phân tán nguồn lực của NSNN; một số quỹ hoạt 

động chƣa thực sự hiệu quả.  

- Thiếu các quy định về ứng dụng công nghệ tin học, viễn thông vào phục vụ 

hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Trong bối đất nƣớc đang đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học quản lý, giám sát nhiều 

lĩnh vực nhiều ngành, ví nhƣ: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ, cơ sở dữ liệu quốc gia 

về kiểm soát thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 

(đã đƣợc luật hoá tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, đang triển khai) và ứng dụng 

quản lý ngân sách nhà nƣớc ở kho bạc v.v… 

Tóm lại: 

Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, kế thừa những thành tựu, khắc phục 

những tồn tại của Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2002, để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra 

trong quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, bảo đảm 

thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính 

quyền địa phƣơng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện Nghị quyết 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và lần thứ XI của Đảng cần thiết phải sửa đổi Luật 

ngân sách nhà nƣớc năm 2002 một cách căn bản, toàn diện. Do đó, việc xây dựng, ban 

hành Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2015 thay thế cho Luật ngân sách nhà nƣớc năm 

2002 là rất cần thiết. 

2.2. Nội dung và những điểm mới của Luật ngân sách nhà nƣớc 2015 về giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

 Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 (Luật số 83/2015/QH13) ban hành ngày 

25/6/2015 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, dự kiến vào ngày 01/01/2017. Đây là 

đạo luật quan trọng là nền tảng pháp lý trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc nói 

chung; trong giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc nói riêng. 

Trên cơ sở so sánh với những quy định của pháp luật ngân sách hiện hành, Luận 

văn khái quát theo nhóm vấn đề về những nội dung mới liên quan đến hoạt động giám 

sát và sử dụng ngân sách nhà nƣớc đƣợc quy định tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 

2015, cụ thể nhƣ sau: 

- Về phạm vi giám sát - Điều 5 Luật số 83/2015/QH13: Luật Ngân sách năm 2015 

không quy định trực tiếp phạm vi giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, nhƣng nó 

đƣợc quy định gián tiếp thông qua việc Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 bổ sung một 

điều xác định rõ về phạm vi ngân sách.  

Trên cơ sở xác định những đối tƣợng thuộc phạm vi ngân sách, hoạt động giám sát 

mới thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Ví nhƣ:  

(i) Đối với các khoản phí, lệ phí điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Luật số 

83/2015/QH13 quy định rõ phí, lệ phí nộp toàn bộ vào NSNN (nhƣ đối với thuế) – quy 

định: Đối với phí thu từ các hoạt động dịch vụ do Nhà nƣớc đầu tƣ và cơ quan quản lý 

nhà nƣớc thực hiện thì nộp toàn bộ vào NSNN, trƣờng hợp đƣợc khoán chi phí hoạt 

động thì đƣợc khấu trừ. Đối với phí thu từ hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công 

lập và doanh nghiệp nhà nƣớc thì đƣợc phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn 

lại thực hiện nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật có 

liên quan;  

Đây là cơ sở pháp lý để, hoạt động giám sát thực tiến hành theo dõi, đánh giá 

viêc chấp hành quy định mới về phí, lệ phí 
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(ii) Đối với khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) – Điểm i khoản 1 

Điều 37 Luật số 83/2015/QH13 “Thu từ hoạt động xổ số kiến thiế” [14, tr 14] khẳng 

định thu từ hoạt động XSKT là khoản thu NSĐP đƣợc hƣởng 100%;nguồn thu XSKT 

(cùng với nguồn thu tiền sử dụng đất) không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối 

với các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP và xác định số bổ sung cân đối từ 

NSTW cho NSĐP. 

Ở nội dung này, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 xây dựng cơ sơ cho hoạt 

động giá sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở khâu phân định thẩm quyền thu ngân 

sách nhà nƣớc giữ hai cấp NSTW và NSĐP.  

- Về bổ sung quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong thời 

kỳ có biến động – khoản 1 Điều 52 Luật số 83/2015/QH13: Luật Ngân sách nhà 

nƣớc bổ sung quy định để giám sát chặt chẽ hơn việc điều điều chỉnh nguồn thu trong 

trƣờng hợp thu ngân sách có biến động tăng đột biến trong thời kỳ ổn định ngân sách. 

Hiện nay, có nhiều dự án đầu tƣ lớn trong các lĩnh vực điện tử, luyện thép, lọc dầu, 

điện hạt nhân,... Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ phát sinh nguồn thu ngân sách 

lớn.Vì vậy, để phù hợp với cân đối chung, cần thiết phải bổ sung vào Luật NSNN năm 

2015 quy định. Về giám sát hoạt động nay, Luật quy định: Trƣờng hợp đặc biệt có 

phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách 

làm ngân sách địa phƣơng tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên. 

Trên cơ sở giám sát của Quốc hội với việc điều chỉnh của Chính phủ trình Quốc hội; 

giám sát của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp với việc điều 

chỉnh ở ngân sách địa phƣơng cùng cấp. 

- Về bổ sung thẩm quyền giám sát đối với dự phòng ngân sách – Điều 10 Luật 

số 83/2013/QH13: 

Luật NSNN năm 2002 quy định, dự toán chi NSTW và ngân sách các cấp chính 

quyền địa phƣơng đƣợc bố trí khoản dự phòng từ 2 đến 5% tổng chi để chi phòng chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ phát sinh quan trọng về quốc phòng, an 

ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán. Thực tế trong những năm qua 

ngoài các nội dung chi từ dự phòng ngân sách quy định trong Luật NSNN, dự phòng ngân 

sách còn phải sử dụng để phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thực hiện các chế 
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độ chính sách mới về xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội và một số nhiệm vụ cần thiết 

khác mà dự toán chƣa bố trí hoặc bố trí thiếu nhƣng phải thực hiện ngay trong năm.  

Việc sử dụng dự phòng ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ này là cần thiết, tuy 

nhiên, do Luật NSNN năm 2002 chƣa quy định rõ ràng nên khi thực hiện, cơ quan thanh 

tra, kiểm toán còn có ý kiến cho rằng một số trƣờng hợp sử dụng dự phòng chƣa đúng với 

quy định của Luật NSNN.  

Vì vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện, Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 quy định: Ngoài những nội dung chi phòng chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ phát sinh quan trọng về quốc phòng, an ninh; bổ 

sung thêm nội dung đƣợc phép sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách, gồm: khắc phục 

thảm họa; dịch bệnh; cứu đói và các nhiệm vụ và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc 

nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chƣa đƣợc dự toán.  

Tuy nhiên, để bảo đảm việc sử dụng dự phòng chặt chẽ, Luật Ngân sách nhà nƣớc 

năm 2015 cũng quy định rõ thẩm quyền và giám sát việc sử dụng dự phòng, nhƣ:  

+ Chính phủ quy định việc sử dụng dự phòng của NSTW, định kỳ báo cáo Uỷ ban 

thƣờng vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.  

+ UBND quyết định sử dụng dự phòng NSĐP, định kỳ báo cáo Thƣờng trực 

HĐND, báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.  

- Về bổ sung quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại các quỹ tài 

chính nhà nƣớc ngoài ngân sách – Điểm h khoản 1 Điều 47; khoản 7 Điều 65: Luật 

NSNN năm 2002 không điều chỉnh các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách và các 

quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của quỹ. Nhƣng, thực tế vẫn có một 

số khoản thu của NSNN đƣợc tách ra đƣa vào các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân 

sách. Cách làm này tuy đạt đƣợc một số mục tiêu nhất định, song làm phân tán nguồn lực 

NSNN, một số quỹ có số dƣ khá trong khi quỹ NSNN có lúc thiếu hụt, phải đi vay. Một 

số trƣờng hợp sử dụng quỹ không đúng mục tiêu, không hiệu quả do không chịu sự kiểm 

soát của Luật NSNN. 

Vì vậy, cần quy định rõ ràng hơn, chặt chẽ để đảm bảo việc giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc tại các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách một cách hiệu quả. 

Luật NSNN năm 2015 quy định: Ngân sách nhà nƣớc không hỗ trợ kinh phí hoạt động 
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cho các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách. Trƣờng hợp đƣợc ngân sách nhà nƣớc 

hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân 

sách nhà nƣớc và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: đƣợc thành lập và 

hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn 

thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nƣớc.  

Về thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại các quỹ này, Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 giao: Chính phủ, Ủy ban nhân dân để báo cáo Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân theo thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra báo cáo của Bộ Tài 

chính, Sở Tài chính tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, dự kiến kế hoạch tài chính 

năm sau, quyết toán thu, chi của các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách, cùng với 

dự toán, quyết toán NSNN hàng năm. 

- Về  bổ sung quy định thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc của cộng đồng – Điều 16 Luật số 83/2015/QH13: Để phát huy hơn nữa hiệu quả 

của việc công khai và giám sát NSNN của cộng đồng, Luật Nhà nƣớc năm 2015 đã bổ 

sung quy định các cấp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm công 

khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách; việc công khai phải kèm theo báo cáo 

thuyết minh; công khai kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nƣớc; công 

khai các thủ tục NSNN; giám sát thực hiện NSNN của cộng đồng.” Ngân sách nhà 

nước được giám sát bởi cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ 

chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng. Nội dung giám sát ngân sách 

nhà nước của cộng đồng gồm: a) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng ngân sách nhà nước; b) Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

hằng năm; c) Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 15 

của Luật này” [14, tr 6]. 

Tại Điều 16 Luật số 83/2015/QH13 quy định thẩm quyền tổ chức giám sát việc 

sử dụng ngân sách của cộng đồng cho Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

Tại Điều 16 Luật số 83/2015/QH13 cũng bổ sung quy định các đối tƣợng có 

trách nhiệm phải thực hiện công khai theo quy định, mà không thực hiện công khai 

đầy đủ, đúng hạn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 mới chỉ dừng lại ở dẫn chiếu, mà chƣa quy định cụ thể chế 
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tài xử lý (trong khi các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định liên quan tới 

giám sát việc công khai ngân sách, cung chƣa có chế tài cụ thể để xử lý những vi phạm 

phát sinh trên thực tế). 

- Về bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc của các tổ chức, cá nhân – Chương II (gồm 16 Điều, từ Điều 19 đến 

Điều 34): Chƣơng này quy định nhiệm vụ, thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc của: Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nƣớc, của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Ngân hàng nhà nƣớc, Kiểm toán nhà nƣớc, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc, các bộ, cơ 

quan trung ƣơng; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND các cấp và trách nhiệm các 

đơn vị dự toán, các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực NSNN. Cụ thể nhƣ sau: 

- Quy định thẩm quyền của Quốc hội trong việc giám sát các việc sử dụng ngân 

sách tại các khía cạnh: quyết định chính sách cơ bản về tài chính - NSNN; mức giới 

hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; kế hoạch tài chính 5 năm; dự toán 

NSNN, phân bổ NSTW; bội chi NSNN (bao gồm bội chi NSTW và bội chi NSĐP, chi 

tiết từng địa phƣơng); tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi NSNN và 

vay để trả nợ gốc của NSNN; tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia các khoản thu phân chia giữa NSTW và ngân sách từng địa phƣơng,...  

- Quy định thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

NSNN; bổ sung dự toán số tăng thu NSNN; phân bổ, sử dụng số tăng thu, số tiết kiệm 

chi của NSTW,... 

- Quy định thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Chính 

phủ, Bộ Tài chính và HĐND cấp tỉnh trong việc ban hành và chấp hành chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi NSNN. 

- Bổ sung quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc đối với nguồn 

thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp – Chƣơng 3 (gồm 06 Điều, từ Điều 35 đến 

Điều 40): Chƣơng này quy định nhiệm vụ giám sát, thẩm quyền giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc ở khía cạnh cụ thể về: nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSTW và NSĐP; 

giám sát việc tuân thủ các quy định về phân cấp ngân sách theo hƣớng đẩy mạnh phân cấp 



28 

cho địa phƣơng để chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Cụ 

thể tại các nội dung sau:  

- Tăng cƣờng quyền hạn giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho HĐND 

cấp tỉnh trong việc quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp 

ngân sách ở địa phƣơng phù hợp với thực tế của địa phƣơng, Luật quy định: Ngân sách 

xã, thị trấn đƣợc phân chia nguồn thu từ thuế nhà đất, thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh, thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí trƣớc bạ nhà đất để 

bảo đảm chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi của xã, thị trấn. Việc quyết định tỷ lệ phần 

trăm (%) cho ngân sách xã, thị trấn hƣởng do HĐND cấp tỉnh quyết định theo tình hình 

thực tế tại địa phƣơng. 

- Về phân cấp việc giám sát việc sử dụn ngân sách nhà nƣớc cho nhiệm vụ chi phát 

triển KT-XH, về cơ bản, kế thừa Luật NSNN năm 2012 và thực hiện theo pháp luật về 

tổ chức chính quyền địa phƣơng. Riêng chi nghiên cứu khoa học cho các cấp chính 

quyền địa phƣơng, Luật NSNN năm 2015 quy định chỉ phân cấp nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học cho cấp tỉnh, còn các cấp huyện, xã chỉ thực hiện  

nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ.  

- Về giám sát việc phân bổ có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 

dƣới – Điều 40 Luật số 83/2015/QH13.  

Luật NSNN năm 2002 đã quy định nguyên tắc về số bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW cho NSĐP,tuy nhiên, do chƣa quy định đầy đủ, cụ thể các tiêu chí cho từng 

mục tiêu hỗ trợ NSTW nên đã tạo cơ chế “xin cho” và thực tế hiện nay các khoản vốn 

đầu tƣ bổ sung có mục tiêu hàng năm tăng nhanh và có xu hƣớng lớn hơn số chi đầu tƣ 

trong cân đối NSĐP, có dự án NSTW bổ sung cho NSĐP thực hiện ở mức rất thấp dẫn 

tới mất tính chủ động cho NSĐP; địa phƣơng trông chờ ỷ lại ngân sách cấp trên. Do 

vậy, NSTW không có nguồn để tập trung đầu tƣ các công trình, dự án lớn quan trọng 

của quốc gia.  

Để khắc phục tình trạng hiện nay và bảo đảm tính chủ động của địa phƣơng, Luật 

Ngân sách năm 2015 đã bổ sung quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở 

các nội dung, cụ thể nhƣ giám sát: a) Thực hiện các chính sách, chế độ mới do cấp trên 
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ban hành chƣa đƣợc bố trí trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân 

sách; b) Thực hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia và các chƣơng trình, dự án khác 

của cấp trên, phần giao cho cấp dƣới thực hiện; c) Hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm 

hoạ, dịch bệnh trên diện rộng vƣợt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp dƣới; d) 

Hỗ trợ thực hiện một số chƣơng trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn 

đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  

- Về quy định giám sát đối với quá trình lập dự toán - Chương IV: Lập dự toán 

NSNN (gồm 08 Điều, từ Điều 41 đến Điều 48): Chƣơng này quy định các căn cứ cho 

hoạt động giám sát ở khâu lập dự toán ngân sách nhà nƣớc, cụ thể ở những nội dung 

nhƣ sau: 

 + Nội dung về căn cứ, yêu cầu, nội dung, quy trình, thời gian và trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân trong việc lập kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm; tổng hợp, 

trình và quyết định dự toán NSNN hàng năm.  

+ Nội dung về đảm bảo quy định Quốc hội quyết định định hƣớng kế hoạch  

tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự toán ngân sách hàng năm bổ 

sung căn cứ dự toán NSNN hàng năm là cụ thể hóa từng năm đối với kế hoạch tài 

chính 5 năm và kế hoạch đầu tƣ công trung hạn.  

+ Nội dung theo dõi việc thực hiện Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nƣớc 3 

năm là kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nƣớc đƣợc lập hàng năm cho thời gian 3 

năm, dựa trên kế hoạch tài chính 5 năm đƣợc lập kể từ năm dự toán ngân sách và 2 

năm tiếp theo, theo phƣơng thức cuốn chiếu.  

+ Quy định thẩm quyền, trách nhiệm giám sát việc thực hiện cho từng cơ quan, 

nhƣ: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nƣớc 3 năm quốc gia, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp kế hoạch tài chính – ngân 

sách nhà nƣớc 3 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông 

qua dự toán ngân sách và phƣơng án phân bổ ngân sách nhà nƣớc hàng năm. 

- Về quy định giám sát chấp hành ngân sách nhà nƣớc - 5. Chương V: Chấp 

hành NSNN (gồm 14 Điều, từ Điều 49 đến Điều 62): Chƣơng này quy định nội dung 
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giám sát, trong các khâu phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, thực 

hiện các khoản thu, chi, điều chỉnh dự toán, xử lý trong trƣờng hợp tăng, giảm thu; 

quản lý quỹ NSNN. Cụ thê nhƣ sau: 

- Giám sát về sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán hàng năm: Luật 

NSNN năm 2015 bổ sung thêm nhiệm vụ đƣợc sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi nhƣ: 

bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lƣơng; thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã 

hội và thực hiện bù hụt thu do nguyên nhân khách quan cho  

ngân sách cấp dƣới. Luật NSNN năm 2002 quy định khoản tăng thu, tiết kiệm chi so với 

dự toán đƣợc sử dụng để giảm bội chi, tăng chi trả nợ, tăng chi đầu tƣ phát triển, bổ sung 

Quỹ dự trữ tài chính, tăng dự phòng ngân sách. 

- Giám sát đối với cơ chế hỗ trợ hụt thu cho NSĐP: Để bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá 

trình tổ chức thực hiện bù hụt thu cho NSĐP do các nguyên nhân khách quan, Luật 

NSNN năm 2015 quy định: kết thúc năm ngân sách, trƣờng hợp NSĐP hụt thu so với dự 

toán cấp trên giao do nguyên nhân khách quan, sau khi đã điều chỉnh giảm một số khoản 

chi và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phƣơng mà chƣa bảo đảm đƣợc 

cân đối NSĐP thì ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp dƣới theo khả năng của ngân 

sách cấp trên. Luật NSNN năm 2002 quy định trong trƣờng hợp thu NSĐP không đạt 

dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định thì tuỳ theo mức hụt thu, UBND báo cáo 

HĐND hoặc Thƣờng trực HĐND điều chỉnh hoặc sắp xếp lại các khoản chi, sử dụng 

các nguồn lực tài chính hợp pháp tại địa phƣơng để bù đắp số hụt thu. Tuy nhiên, trong 

quá trình tổ chức thực hiện nếu NSĐP hụt thu (giảm lớn do những nguyên nhân khách 

quan: dự án nhà máy đi vào hoạt động chậm hơn dự kiến kế hoạch; Nhà nƣớc thay đổi 

chính sách thu, thực hiện miễn giảm thuế,...) mà NSTW không hỗ trợ thì địa phƣơng 

sẽ rất khó khăn. Thực tế trong những năm qua đối với những địa phƣơng bị hụt thu 

NSĐP do nguyên nhân khách quan, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban thƣờng vụ Quốc 

hội, Quốc hội hỗ trợ một phần cho địa phƣơng bị hụt thu, tuy nhiên do chƣa đƣợc quy 

định trong Luật NSNN nên khi tổ chức thực hiện chƣa đủ cơ sở pháp lý 

- Giám sát việc thƣởng vƣợt thu ngân sách so dự toán các khoản thu phân chia giữa 

các cấp ngân sách ở địa phƣơng; cải cách thủ tục hành chính trong việc cơ quan tài chính 

thẩm tra phân bổ dự toán của các cơ quan, đơn vị; thời hạn điều chỉnh dự toán. 
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- Về quy định thẩm quyền kiểm toán, thẩm quyền giám sát việc quyết toán 

ngân sách nhà nƣớc - 6. Chương VI (gồm 11 Điều, từ Điều 63 đến Điều 73): 

Chƣơng này quy định các nội dung liên quan đến giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc ở các khâu nhƣ sau: 

- Giám sát công tác duyệt, thẩm định, tổng hợp quyết toán NSNN: Để làm rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan từ khâu duyệt, thẩm định, tổng hợp quyết toán NSNN, 

Luật NSNN năm 2015 quy định cụ thể nội dung duyệt, thẩm định, tổng hợp và phê 

chuẩn quyết toán ngân sách, trong đó nội dung quan trọng nhất là duyệt các khoản chi 

tại các đơn vị sử dụng ngân sách trên cơ sở dự toán, định mức chi ngân sách, tiêu 

chuẩn, chế độ.  

- Phân định trách nhiệm giám sát ở khâu này giữa HĐND cấp tình và Bộ Tài 

chính: Do, quyết toán NSĐP đã đƣợc cơ quan tài chính địa phƣơng thẩm định và 

HĐND cấp tỉnh phê chuẩn, Luật NSNN năm 2015 không quy định thẩm quyền cho Bộ 

Tài chính thẩm định quyết toán NSĐP, mà căn cứ vào quyết toán NSĐP đã đƣợc 

HĐND cấp tỉnh phê chuẩn. Bộ Tài chính chỉ tổng hợp quyết toán NSĐP vào quyết 

toán NSNN để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Luật NSNN 

năm 2002 chƣa quy định cụ thể nội dung duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách, mặt 

khác quy định cơ quan tài chính cấp trên, nhất là Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm 

định quyết toán NSĐP đã đƣợc HĐND cấp tỉnh phê chuẩn, dẫn đến trách nhiệm, 

quyền hạn giữa cơ quan tài chính cấp trên với HĐND cấp dƣới chƣa thật rõ trong công 

tác này; khi phát hiện sai sót, cơ quan tài chính cấp trên yêu cầu điều chỉnh thì HĐND 

cấp dƣới không thực hiện đƣợc mà phải chờ đến kỳ họp sau (vì HĐND các cấp chỉ họp 

2 kỳ/năm). 

Luật NSNN năm 2002 chƣa có quy định hàng năm, các cơ quan, đơn vị sử dụng 

ngân sách và các cấp ngân sách khi quyết toán ngân sách phải kèm theo thuyết minh 

kết quả thực hiện ngân sách gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cấp 

mình; chƣa có quy định hàng năm, các cơ quan nhà nƣớc đƣợc phân công quản lý 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia, các chƣơng trình, dự án trọng điểm tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện ngân sách gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của chƣơng trình, dự án. 
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- Giám sát việc đánh giá kết quả, hiệu quả chi NSNN gắn với công tác quyết toán 

NSNN: Để đánh giá kết quả, hiệu quả chi NSNN đối với từng chƣơng trình, dự án và 

của từng bộ, cơ quan trung ƣơng, địa phƣơng, đơn vị sử dụng ngân sách, Luật NSNN 

năm 2015 quy định: Báo cáo quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán 

cấp trên, ngân sách các cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả chi 

ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phƣơng, lĩnh vực, 

chƣơng trình, mục tiêu đƣợc giao phụ trách. Luật NSNN năm 2002 chƣa có quy định 

hàng năm, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và các cấp ngân sách khi quyết toán 

ngân sách phải kèm theo thuyết minh kết quả thực hiện ngân sách gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cấp mình; chƣa có quy định hàng năm, các cơ quan nhà 

nƣớc đƣợc phân công quản lý chƣơng trình mục tiêu quốc gia, các chƣơng trình, dự án 

trọng điểm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện ngân sách gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ của chƣơng trình, dự án.  

- Ngoài ra, Chƣơng này còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung làm cở sở pháp lý 

cho giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các khâu, nhƣ: kiểm toán báo cáo 

quyết toán NSNN, quyết toán NSĐP; xử lý các khoản thu, chi ngân sách không đúng 

quy định sau khi quyết toán ngân sách đƣợc phê chuẩn. 

Tóm lại: 

Việc nghiên cứu các quy định mới liên quan đến giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 ở mục 2.2 này nhằm mục đích phân 

tích những quy định mới nhất của pháp luật ngân sách nhà nƣớc. 

Đây chính là nền tảng để hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

căn cứ vào đó để đối chiếu, đƣa ra những kết luận đúng – sai đối với việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc khi triển khai công tác giám sát. 

Đây cũng là nền tảng để Luận văn đƣa ra những nhận xét, đánh giá tính khả thi 

của những quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách 

nhà nƣớc năm 2015, trƣớc khi đƣa ra những khuyến nghị, giải pháp hoàn thiện quy 

định giám sát việc sử dung ngân sách tại Luật Ngân sách nhà 

nƣớc năm 2015. 
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2.3. Nhận xét, đánh giá quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc 2015 về giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 là sự kết tinh những kinh nghiệm từ thực 

tiễn triển khai giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc từ văn bản quy định 

pháp luật có liên quan (nhƣ: Hiến pháp, Luật Ngân sách năm 2002; Luật về hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nƣớc, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phƣơng v.v…) và kinh nghiệm giám sát việc quản lý, sử dụng ngân 

sách của nhiều quốc gia trên thế giới.  

Tuy nhiên, qua nhƣng nghiên cứu đã đƣợc trình bày ở phần trên, có thể thấy Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 chƣa giải quyết hoặc chƣa có điều kiện giải quyết một số 

vấn đề còn vƣớng mắc trong quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc (cả về 

cơ chế, chính sách lẫn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ). Cụ thể nhƣ sau: 

Vấn đề 1: Thiếu các quy định cụ thể về công khai ngân sách nhà nước, thiếu 

chế tài giám sát và xử lý việc không tuân thủ quy định việc công khai ngân sách 

nhà nước 

Nhằm tăng cƣờng năng lực giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đã quy bổ sung quy định về công khai, minh bạch hoạt 

động chấp hành ngân sách nhà nƣớc – Điều 15, Luật số 83/2015/QH13, cụ thể nhƣ 

sau:“Công khai, minh bạch hoạt động chấp hành ngân sách là công cụ hữu hiệu để 

triển khai giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Điều 15 của Luật Ngân sách nhà 

nƣớc năm 2015 quy định những nội dung ngân sách cần công khai (số liệu và báo cáo 

thuyết minh việc sử dụng ngân sách ...), hình thức công khai (công bố tại kỳ họp; 

thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân có liên quan; đăng tải trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng), thẩm quyền công khai và trách nhiệm công khai.  

Tại khoản 2, Điều 15 Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 còn quy định việc 

công khai thủ tục ngân sách nhà nƣớc. Việc công khai thủ tục ngân sách nhà nƣớc là 

nỗ lực nhằm minh bạch hóa công đoạn thanh chi, tạm ứng, quyết toán ngân sách nhà 

nƣớc giữa các cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc”. 

Tuy nhiên, quy định công khai nhƣ quy định tại Luật Ngân sách năm 2015 khó 

phát huy hiệu quả đích thực khi đi vào cuộc sống. Vì, Luật chỉ quy định việc công bố 
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công việc công bố công khai đƣợc thực hiện bởi một trong các hình thức, nhƣ: “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 trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng”[14, tr  6] - điểm b khoản 1 Điều 15 Luật số 83/2015/QH13. Với quy định nhƣ 

vậy, Luật Ngân sách năm 2015 dƣờng nhƣ đi ngƣợc với tinh thần Hiến pháp năm 

2013, khi hạn chế quyền làm chủ của ngƣời dân trong tất cả các mặt của đời sống kinh 

tế - xã hội, đặc biệt là trong giám sát việc sử dụng ngân sách.  

Trên thực tế quản lý và sử dụng ngân sách nhà nƣớc, không dễ gì các nhà chuyên 

môn, ngƣời dân (công chúng) có thể tiếp cận đƣợc những vấn đề liên quan đến dự toán, 

phân bổ hay sử dụng ngân sách. Ở bên kia vấn đề, không mấy đối tƣợng giám sát sẵn lòng 

bày tỏ, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của mình. Trong khi đó, năng lực và 

và những hạn chế có tính cố hữu của mô hình chính trị nƣớc ta, cũng khiến việc giám sát 

ở các cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân, v.v…) chƣa phát huy đƣợc đúng vai 

trò. Những đại biểu có kiến thức,am hiểu về giám sát việc sử dụng ngân sách, quản lý 

ngân sách nhà nƣớc lại thƣờng là cán bộ kiêm nhiệm, thƣờng là Đảng viên – chịu những 

tác động chính trị nhất định khi giám sát và tham gia giám sát. 

Thực tế pháp luật hiện hành chỉ quy định những nội dung sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc nằm trong Danh mục bí mật mới không phải đƣợc phép công khai. Do vậy, 

cần thiết phải xem xét lại những quy định về công khai việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc, cũng nhƣ quy định cứng về hình thức công khai việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc để đảm bảo quyền làm chủ của ngƣời dân, quyền giám sát việc sử dụng ngân 

sách của toàn xã hội. 

Vấn đề 2: Một số quy định về mô hình giám sát việc sử dụng ngân sách của 

cộng đồng chưa thực sự khả thi. 

- Quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách của cộng đồng – Điều 16: Đây 

là quy định mới đƣợc đƣa vào Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 nhằm hiện thực hóa 

tinh thần dân chủ - dân làm chủ của Hiến pháp mới – Hiến pháp năm 2013. Khoản 1 

Điều 16 quy định thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 
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việc giám sát ngân sách nhà nƣớc (trong đó có giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc) của cộng đồng, cụ thể ở các nội dung: 

i) Giám sát việc chấp hành các quy địnhcủa pháp luật về quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc. 

ii) Giám sát tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc (trong phạm vi 

nghiên cứu của Luận văn chính là dự toán chi – dự toán sử dụng ngân sách nhà nƣớc) 

hàng năm. 

iii) Giám sát việc thực hiện công khai ngân sách nhà nƣớc theo những nội dung 

đƣợc quy định tại Điều 15 của Luật Ngân sách nhà nƣớc. 

Thực tế những năm qua, Mặt trận Tổ quốcthực hiện chức năng giám sát chủ yếu 

dựa trên 3 hình thức: tham gia giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nƣớc; vận động 

nhân dân giám sát; tự mình giám sát. Mặt trận Tổ quốc tổ chức giám sát thông qua 

việc tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thƣờng trực HĐND, các ban của HĐND 

tỉnh giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội; tham gia việc tuyển chọn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên; giám sát công tác 

xét đặc xá. Động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố tổ 

chức, nâng cao chất lƣợng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ của 

cộng đồng ở xã, phƣờng, thị trấn; tổng hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh cho 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.  

Nhìn vào thực tế hoạt động giám sát và phản biện xã hội (nhất là giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc) của Mặt trận Tổ quốc ta thấy còn rất hạn chế. 

 Việc xác định nội dung, hình thức giám sát còn lúng túng, chất lƣợng giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu và sự mong đợi của nhân 

dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản 

sau: i) Do hệ thống cơ chế giám sát và phản biện xã hội còn thiếu. Các quy định về 

hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể còn nằm rải rác ở rất nhiều 

văn bản. Ngay tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 cũng chỉ quy định những nội 

dung chung chung; chƣa quy định cụ thểvề nội dung, hình thức, cách thức thực hiện 

giám sát nhƣ thế nào, hậu quả pháp lý ra sao đều chƣa đƣợc Luật Ngân sách nhà nƣớc 

đƣa vào điều chỉnh.ii)Nhận thức xã hội (của một số cấp uỷ, chính quyền và cơ quan 
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nhà nƣớc các cấp về) vai trò, tác dụng giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của 

MTTQ và các đoàn thể chƣa đầy đủ, đúng đắn. iii) Đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn 

thể còn thiếu; không đƣợc đào tạo bài bản, nhất là ở cấp huyện và cơ sở. Nhiều cán bộ 

chƣa ngang tầm với nhiệm vụ, tính chuyên sâu không cao; năng lực nhìn nhận, phân 

tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá trình giám sát và phản biện còn có mặt bất 

cập. Tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác Mặt trận và 

đoàn thể có nơi chƣa đƣợc phát huy đúng mức. Cá biệt ở một vài nơi, cán bộ yếu kém 

về năng lực lại đƣợc điều chuyển sang làm công tác Mặt trận, đoàn thể. iv) Sự phối 

hợp giữa các tổ chức đảng, chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chƣa chặt chẽ, 

thống nhất. Mặc dù ở các cấp đều đã có quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với 

HĐND, UBND nhƣng việc thực hiện nhìn chung còn nhiều hạn chế và hình thức. 

Giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chƣa đƣợc thực hiện từ đầu, trong quá 

trình dự thảo. Không ít nơi, MTTQ và các đoàn thể chƣa mạnh dạn giám sát và phản 

biện; vẫn còn có biểu hiện giám sát, phản biện theo kiểu “lựa chiều”, phản biện theo ý 

của ngƣời lãnh đạo hay ngƣời có thẩm quyền. Một số nơi, chính quyền chƣa thƣờng 

xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong việc phối hợp với MTTQ và 

các đoàn thể cùng cấp; chƣa tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể thực hiện chức 

năng giám sát, phản biện; nhiều cơ quan, tổ chức gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến của 

MTTQ và các đoàn thể còn chậm, không có sự phản hồi về việc tiếp thu của các cơ 

quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. 

Chính vì thế, việc quy định thẩm quyền giám sát cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, 

nhƣng Luật Ngân sách nhà năm nƣớc năm 2015 nhƣng chƣa quy định cơ chế cho việc 

giám sát, nội dung giám sát cụ thể ở những công đoạn cụ thể nào; hình thức tham gia 

giám sát là gì; vấn đề nhân lực tham gia giám sát và cơ chế phối hợp trong giám sát 

việc sử dụng ngân sách ra sao.  

Tất cả những thiếu hụt đó, khiến quy định về thẩm quyền giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc các cấp của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 chỉ dừng lại ở tính hình thức, 

cần phải đƣợc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 



37 

Vấn đề 3: Quy định về Kiểm toán nhà nước chưa tương xứng với vai trò, vị 

thế của cơ quan giám sát độc lập trong thực hiện chức năng giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

Nhằm nâng cao vai trò, vị thể của Kiểm toán Nhà nƣớc, đáp ứng yêu cầu của 

Hiến pháp năm  2013 – Điều 70, Điều 74, Điều 80, Điều 84 và Điều 118 Hiến pháp 

năm 2013, Luật Ngân sách nhà nƣớc đã quy định các nội dung liên quan đến hoạt 

động của Kiểm toán nhà nƣớc tại các điều (Điều 23 – Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm 

toán nhà nước; khoản 9 Điều 70 và Điều 71 – Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương). Theo các quy định trên, 

Kiểm toán Nhà nƣớc có nhiệm vụ: kiểm toán báo cáo ngân sách nhà nƣớc trƣớc khi 

trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn; thựchiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách 

địa phƣơng trƣớc khi gửi Hội đồng nhân dân các tỉnh xem xét, phê chuẩn. 

Căn cứ theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nƣớc hiện hành và Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, Luật Kiểm toán Nhà nƣớc…, Kiểm toán Nhà nƣớc 

thực hiện giám sát hoạt động ngân sách từ bên ngoài: Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện 

nghiệp vụ giám sát ngân sách thông qua đánh giá và xác nhận độ tin cậy của các thông 

tin tài chính, đánh giá tuân thủ, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn 

tài chính quốc gia.  

Hoạt động kiểm toán nhà nƣớc độc lập theo pháp luật, tuân thủ theo một chuẩn 

mực nghề nghiệp quy định và chịu trách nhiệm báo cáo trƣớc Quốc hội. Kể từ khi Luật 

Ngân sách Nhà nƣớc năm 2002 có hiệu lực, Kiểm toán Nhà nƣớc đảm trách việc kiểm 

toánquyết toán ngân sách nhà nƣớc trƣớc khi trình Quốc hộiphê chuẩn và gửi báo cáo 

kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách cho đại biểu Quốc hội.  

Tổng kiểm toán quyết định kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo để Quốc hội 

cho ý kiến trƣớc khi thực hiện. Triển khai quy đinh này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách 

họp toàn thể để thảo luận kế hoạch kiểm toán và báo cáo ý kiến của Ủy ban về dự thảo 

kế hoạch kiểm toán năm trƣớc khi chính thức đƣợc Tổng kiểm toán quyết định. Hoạt 

động của KTNN đã góp phần nâng cao hiệu lực, kỷ luật trong quản lý tài chính, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nƣớc, chấn chỉnh những sai sót trong quản lý, 

chấp hành chế độ chính sách của Nhà nƣớc.  
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 Trong phạm vi thẩm quyền và chuyên môn, Kiểm toán Nhà nước đã đóng góp 

cho hoạt động giám sát ngân sách nhà nước, trên các khía cạnh: 

 + Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện nghiệm vụ giám sát ngân sách nhà nƣớc thông 

qua hoạt động cung cấp thông tin cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét,  phê 

chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách nhà nƣớc: Thông qua kết quả kiểm toán tại các cơ 

quan Trung ƣơng và địa phƣơng, tại các dự án trọng điểm Quốc hội, Hội đồng Nhân 

dân đánh giá mức độ tin cậy, tính hợp lý của kết luận kiểm toán. Dự trên mục tiêu, 

chƣơng trình phát triển đất nƣớc, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ quyết định những 

khoản thu – chi ngân sách cụ thể, xem xét các ƣu đãi, hay miễn trừ ngân sách. Hoạt 

động cung cấp thông tin cho cơ quan dân cử các cấp, là nghiệp vụ truyền thống của 

Kiểm toán Nhà nƣớc. 

 + Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện nghiệp vụ giám sát ngân sách nhà nƣớc thông 

qua việc tham gia, cho ý kiến trong việc lập, quyết định dự toán ngân sách nhà nƣớc 

hàng năm: 

 Căn cứ theo pháp luật kiểm toán nhà nƣớc, và pháp luật ngân sách nhà nƣớc 

hiện hành, Kiểm toán Nhà nƣớc có trách nhiệm đánh giá độc lập về công tác lập, giao 

dự toán, chi ngân sách nhà nƣớc theo quy trình và thời gian quy định. 

 Trong quá trình tác nghiệp, Kiểm toán Nhà nƣớc cho ý kiến về những nội dung 

bất cập, trên cơ sở đó các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội rà soát, 

điều chỉnh.  

 Đây giám sát (tiền kiểm) của Kiểm toán Nhà nƣớc. Hình thức giám sát trƣớc 

(tiền kiểm) của Kiểm toán Nhà nƣớc giúp nhận biết trƣớc những vƣớng mắc, bất cập 

sẽ phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động ngân sách nhà nƣớc, giúp các cơ quan 

Chính phủ, Chính phủ hạn chế đƣợc những sai sót ngay từ khi lập và phân bổ dự toán 

ngân sách nhà nƣớc. Hình thức giám sát – tiền kiềm là hoạt động không thể thiếu của 

một thiết chế kiểm toán nhà nƣớc tiên tiến, điều này đƣợc minh chứng trong Tuyên bố 

Lima của Tổ chức Quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI): “Kiểm toán 

trước một cách có hiệu quả là điều không thể thiếu đối với một nền kinh tế công cộng, 

lành mạnh với tư cách là một nền kinh tế thác quản –phân công và ủy quyền tiên tiến”. 
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 Hoạt động của Kiểm toán nhà nƣớc cung cấp đến lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc 

và cung cấp cho công luận về những yếu kém, tồn tại trong lập và giao dự toán, chi 

ngân sách nhà nƣớc ở các Bộ, ngành và địa phƣơng. Kiểm toán Nhà nƣớc đánh giá về 

việc chấp hành thu – chi ngân sách nhà nƣớc, đặc biệt trong những vấn đề nhƣ: nợ 

đọng tiền thuế, thất thu thế, , khai khống thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng v.v… ở từng 

lĩnh vực, đơn vị kinh tế cụ thể. 

 Trên những thông tin cho Kiểm toán Nhà nƣớc cung cấp, Quốc hội sẽ nghiên 

cứu, thảo luận và đƣa vào Nghị quyết sửa đổi, chỉ đạo những nội dung bức thiết. Đồng 

thời, kết quả kiểm toán cũng là cơ sở để Quốc hội yêu cầu Chính phủ và làm rõ trách 

nhiệm về những yếu kếm trong thực hiện chính sách. 

 + Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện nghiệp vụ giám sát ngân sách theo chỉ đạo của 

Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội qua việc tổ chức các Đoàn Kiểmtoán chuyên 

đề. Trong thời gian qua, công tác kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội của Kiểm toán Nhà nƣớc bƣớc đầu gặt hái đƣợc một số thành 

tích: Hàng năm, Kiểm toán Nhà nƣớc đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà 

nƣớc, xử lý các khoản tạm thu 8.600 tỷ đồng/năm; giảm chi với số tiền lên tới 7.800 tỷ 

đồng/năm và kiến nghị sử lý quản lý ngân sách nhà nƣớc tới 7,9 tỷ đồng/năm. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặc tích cực, những quy định về kiểm toán nhà 

nƣớc ở Luật Ngân sách nhà nƣớc vẫn chƣa giải quyết đƣợc những vấn đề, cụ thể nhƣ: 

i) Tính độc lập của trong giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước của Kiểm 

toán nhà nước. 

Thực tế giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho thấy, hoạt động của 

kiểm toán nhà nƣớc đã đƣợc quy định là độc lập và chỉ tuân thủ theo quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, vị trí của kiểm toán trong mô hình chính trị nƣớc ta khiến Kiểm 

toán không thể phát huy hết năng lực kiểm toán của mình, không thể độc lập tuyệt đối 

trong triển khai giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 
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Các quy định về kiểm toán nhà nƣớc và trách nhiệm kiểm toán nhà nƣớc đƣợc 

quy định tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 chƣa đƣợc đầy đủ; chƣa tƣơng xứng 

với vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà nƣớc trên khía cạnh giám sát việc quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc. Theo nhƣ quy định tại Luật Ngân sách nhà nƣớc thì, 

phƣơng thức hoạt động của kiểm toán nhà nƣớc chủ yếu dự trên báo cáo, đánh giá báo 

cáo tài chính.  

 Theo quy định tại Hiến pháp và pháp luật kiểm toán nhà nƣớc hiện hành, Kiểm 

toán Nhà nƣớc có chức năng tham mƣu cho Quốc hội trong các vấn đề xây dựng chính 

sách, điều chỉnh chính sách; kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính 

phủ trong việc sửa đổi, điều chỉnh những văn bản quy phạm pháp luật, những quy 

định, định mức không sát với thực tế, không phù hợp, mâu thuẫn lẫn nhau.  

Để phát huy vai trò của kiểm toán nhà nƣớc, cần thiết phải đƣa các quy định để 

nâng cao vị trí, vai trò của kiểm toán nhà nƣớc trong kiểm toán hoạt động – tham gia 

trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách về quản lý, sử dụng ngân sách; tham gia 

trực tiếp vào quá trình dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách, chấp hành ngân sách và 

quyết toán ngân sách. Đặc biệt phải có những quy định để khai thác kinh nghiệm thực 

tiễn của Kiểm toán nhà nƣớc trong quá trình xây dựng pháp luật ngân sách nói chung, 

Luật Ngân sách nhà nƣớc nói riêng. 

Vấn đề 4: Hệ thống ngân sách nhà nước còn lồng ghép dẫn đến nhiều hệ lụy 

trong giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 không thể quy định cụ thể một Điều về nội 

dung giám sát, thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách cho từng cấp của chủ thể 

giám sát, vì thực tế hoạt động giám sát luôn song hành hoạt động quản, lý sử dụng 

ngân sách ở mọi khâu của quy trình ngân sách. 

Chính vì thế, các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách 

trung ƣơng (NSTW) và ngân sách địa phƣơng (NSĐP), cũng chính là cơ sở để xác 

định thẩm quyền giám sát, trách nhiệm giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của 

mỗi cấp. Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đƣợc xây dựng theo hƣớng đẩy mạnh 

phân cấp cho địa phƣơng để chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển, đồng thời cũng phân 
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cấp, gắn trách nhiệm cho địa phƣơng trong việc chủ động giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc. 

Tuy nhiên, trong hệ thống ngân sách còn lồng ghép giữa hai cấp ngân sách trung 

ƣơng và ngân sách địa phƣơng nhƣ hiện nay, thì việc chồng chéo nhiệm vụ, 

 thẩm quyền giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc là điều khó tránh: 

- Để tăng cƣờng quyền hạn giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho 

HĐND cấp tỉnh trong việc giám sát việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng 

cấp ngân sách ở địa phƣơng phù hợp với thực tế của địa phƣơng, Luật quy định thẩm 

quyền: Ngân sách xã, thị trấn đƣợc phân chia nguồn thu từ thuế nhà đất, thuế môn bài thu 

từ cá nhân, hộ kinh doanh, thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí trƣớc 

bạ nhà đất để bảo đảm chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi của xã, thị trấn. Việc quyết 

định tỷ lệ phần trăm (%) cho ngân sách xã, thị trấn hƣởng do HĐND cấp tỉnh quyết định 

theo tình hình thực tế tại địa phƣơng. 

- Để bảo đảm giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở lĩnh vực phân cấp 

nguồn thu phù hợp với đối tƣợng thực hiện, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 quy 

định: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, các khoản phạt, tịch thu khác do các cơ 

quan nhà nƣớc thuộc cấp nào thu thì ngân sách cấp đó hƣởng. Điều này cũng đồng nghĩa 

với việc giao quyền giám sát việc thu ngân sách đối từ tiền thu xử phạt vi phạm hành 

chính cho các cấp trực tiếp xử phạt. Về tiền thu đƣợc từ xử phạt vi phạm hành chính.  

- Về phân cấp giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở lĩnh vực chấp hành 

nhiệm vụ chi phát triển KT-XH, về cơ bản, kế thừa Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2012 

và thực hiện theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phƣơng. Tuy nhiên, về chi 

nghiên cứu khoa học cho các cấp chính quyền địa phƣơng, Luật Luật Ngân sách nhà 

nƣớc năm 2015 quy định chỉ phân cấp nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho cấp tỉnh, còn 

các cấp huyện, xã chỉ thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ.  

- Về số bổ sung quy định liên quan đến việc giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc ở khía cạnh bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP nhằm hạn chế cơ chế “xin 

cho” khi thực tế hiện nay các khoản vốn đầu tƣ bổ sung có mục tiêu hàng năm tăng 

nhanh và có xu hƣớng lớn hơn số chi đầu tƣ trong cân đối NSĐP, có dự án NSTW bổ 
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sung cho NSĐP thực hiện ở mức rất thấp dẫn tới mất tính chủ động cho NSĐP; địa 

phƣơng trông chờ ỷ lại ngân sách cấp trên.  

Để khắc phục tình trạng hiện nay và bảo đảm tính chủ động của địa phƣơng, 

Luật Ngân sách nhà  năm 2015 quy định cụ thể những nhiệm vụ đƣợc ngân sách cấp 

trên bổ sung có mục tiêu: a) Thực hiện các chính sách, chế độ mới do cấp trên ban 

hành chƣa đƣợc bố trí trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân 

sách;b)Thực hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia và các chƣơng trình, dự án khác 

của cấp trên, phần giao cho cấp dƣới thực hiện; c) Hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm 

hoạ, dịch bệnh trên diện rộng vƣợt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp dƣới; d) Hỗ 

trợ thực hiện một số chƣơng trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Mức hỗ trợ đƣợc xác định cụ thể cho từng 

chƣơng trình, dự án. Tổng mức hỗ trợ vốn đầu tƣ phát triển hàng năm của ngân sách 

trung ƣơng cho ngân sách địa phƣơng quy định tại điểm này tối đa không vƣợt quá 

30% tổng chi đầu tƣ xây dựng cơ bản của ngân sách trung ƣơng.  

Tuy đã cố gắng phân định nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa hai hệ thống ngân 

sách trung ƣơng và hệ thống ngân sách địa phƣơng, nhƣng hệ thống ngân sách nhà 

nƣớc căn bản vẫn chƣa thoát khỏi tính lồng ghép ở nhiều tầng nấc, ví nhƣ: ngân sách 

cấp trên bao gồm cả ngân sách cấp dƣới nên thẩm quyền quyết định ngân sách nhà 

nƣớc chồng chéo, không rõ ràng (Quốc hội quyết định ngân sách nhà nƣớc tức là quyết 

định cả NSTW và NSĐP, trong khi HĐND lại quyết định NSĐP. Đối với địa phƣơng 

thì HĐND cấp trên quyết định NSĐP lại bao gồm cả NSĐP cấp dƣới. Tức là với một 

cấp NSĐP có nhiều cấp cùng quyết định ngân sách, đối với ngân sách cấp xã có đến 4 

cấp cùng quyết định). 

Nhƣ vậy, là quy trình về dự toán và quyết toán cũng vì vậy mà kéo dài về thời 

gian, phức tạp về quản lý (dự toán NSNN đƣợc lập từ dƣới lên và quyết định, giao dự 

toán lại từ trên xuống. Quyết toán ngân  đƣợc lập, phê chuẩn từ dƣới lên).  

Hệ quả là:  

Hoạt động giám sát ở các khâu của quá trình dự toán, quá trình phân bổ (giám 

sát trƣớc) và các khâu của quá trình quyết toán (giám sát sau) trở lên rất phức tạp; 

thẩm quyền giám sát cũng của các cấp giám sát nhƣ Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
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v.v… cũng chồng chéo theo cùng các quy đinh phân cấp trên. Trong một lƣợng giám 

sát có hạn, cộng với năng lực và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế của các chủ thể giám 

sát địa phƣơng, thì hiệu quả giám sát việc sử dung ngân sách ở nội dung này thực sự 

vẫn là câu hỏi lớn. 

Để giải quyết những vấn đề này, không chỉ có thể xử lý trong khuôn khổ Luật 

Ngân sách nhà nƣớc mà còn phải có sự phối hợp ở các quy định pháp luật khác có liên 

quan (nhƣ Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng). Vì hiện nay, Hiến pháp 

cũng nhƣ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng chƣa cho phép ngân sách địa phƣơng 

đƣợc hoạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm với hệ thống ngân sách trung ƣơng. 

Vấn đề 5: Thiếu chế tài giám sát việc sử lý các vi phạm trong việcsử dụng 

ngân sách nhà nước đầu tư ở vào các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, cổ 

phần tại doanh nghiệp cổ phần. 

Mặc dù đã khắc phục đƣợc một số tồn tại, hạn chế về giám sát việc quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc qua việc sửa đổi một số quy định, nhƣng Luật Ngân sách 

nhà nƣớc năm 2015 vẫn chƣa đƣa ra đƣợc những giải pháp pháp lý để giám sát và xử 

lý vấn đề vấn đề có tính cốt lõi là xử lý các sai phạm, vi phạm trong tổ chức thực hiện. 

Ví nhƣ, tại khoản 11 Điều 8 Luật số 83/2015/QH13 quy định nguyên tắc quản lý ngân 

sách nhà nƣớc, nhƣ sau: “11. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động 

cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của 

ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập 

và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có 

nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà 

nước”.[14, tr 4] 

Việc quy định chung chung nhƣ vậy mà không quy định chế tài xử lý sẽ làm 

giảm hiệu lực giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

Cũng liên quan đến nội dung này, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, chƣa 

quy định biệt pháp, giải pháp cho việc xử lý những trƣờng hợp đã và đang sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc vào đầu tƣ ở một số quỹ, vào góp vốn ở các doanh nghiệp quốc 

doanh v.v…Trên thực tế, việc giám sát các hoạt động sử dụng ngân sách đối với 
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những đối tƣợng giám sát này là rất khó khăn. Vì, bản thân ngân sách nhà nƣớc đƣợc 

đầu tƣ, góp vốn vào các quỹ, doanh nghiệp cổ phần này cũng chịu sự điều chỉnh của 

quy định pháp luật khác (Bộ luật dân sự, Luật đầu tƣ, Luật Doanh nghiệp v.v…). 

Ngay cả Luật Kiểm toán nhà nƣớc (Luật số 85/2015/QH13 mới có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2016 theo đó mới chỉ một cách chung chung rằng: “Đối với doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà 

nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù 

hợp – khoản 10 Điều 5 Luật số 85/2015/QH13. Tuy quy định thẩm quyền giám sát cho 

Tổng kiểm toán, nhƣng việc xác định cơ sở pháp lý để thực hiện giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc ở các đơn vị giám sát, sử lý những vấn đề sai phạm trong xử dụng 

vốn ngân sách ở đây, thì Luật Kiểm toán nhà nƣớc năm 2015 (cũng nhƣ Luật Ngân 

sách năm 2015) chƣa đƣa ra cụ thể đƣợc. 

Do vậy, khi đi vào triển khai thực tế giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

sai mục đích, vi phạm cũng không dễ gì để đƣa ra các biện pháp xử lý, nhằm thu hồi 

đầu tƣ công vào những trƣờng hợp trên. Điều này, dẫn tới tình trạng mất khả năng hạn 

chế tình trạng “chảy máu” tài lực của nhà nƣớc. 

Vấn đề 6: Một số quy định về thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nước của Quốc hội và các cơ quan thuộc quốc hội còn nặng tính hình thức. 

 Theo quy định của Hiến pháp, Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 (Điều 19), 

Quốc hội thực hiện quyền giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc thông qua các 

hoạt động, nhƣ sau: Làm luật và sửa luật trong lĩnh vực tài chính – ngân sách; Quyết 

định chính sách cơ bản về tài chính – ngân sách nhà nƣớc, quy định sửa đổi hoặc bãi 

bỏ các thứ thuế, quyết định mức an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ; Quyết 

định dự toán ngân sách nhà nƣớc; Quyết định phân bổ ngân sách trung ƣơng; Quyết 

định tỷ lệ phân chia ngân sách giữa ngân sách trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng; 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các Chƣơng trình quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc; Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nƣớc trong 

trƣờng hợp cần thiết; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nƣớc; Giám sát việc thực 

hiện ngân sách nhà nƣớc, chính sách cơ bản về tài chính – ngân sách quốc gia, Nghị 

quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nƣớc; Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nƣớc, Ủy ban 
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thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Toàn án Nhân dân Tối cao, 

Viện kiểm soát Nhân dân tối cao về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với Hiến pháp, 

luật, Nghị quyết của Quốc hội. 

 Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ theo hiến định và theo luật định, Quốc hội 

Việt Nam giữ một vai trò quyết định trong những nội dung ngân sách. 

Chính vì vậy, trong giám sát việc sử dụng ngân sách cũng là một trong những 

 nội dung trọng yếu mà Quốc hội có nghĩa vụ phải thực hiện. Trong những năm qua, 

hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc đƣợc đổi mới và hoàn thiện cả về 

nội dung và hình thức: Đã có sự kết hợp giữa giám sát tại kỳ họp với giám sát giữa hai 

kỳ họp, giữa thảo luận báo cáo với tổ chức các đoàn giám sát ngân sách tại các bộ, 

ngành địa phƣơng và đơn vị thủ hƣởng ngân sách. Các hoạt động giám sát chuyên đề 

đƣợc lồng ghép với các hoạt động giám sát chung. Nếu phân chia theo hoạt động giám 

sát, thì những năm qua Quốc hội đã thực hiện giám sát thông qua các hình thức nhƣ: 

 + Tổ chức các Đoàn giám sát hoạt động thu – chi ngân sách ở bộ ngành, địa 

phƣơng, doanh nghiệp...: Quy trình để triển khai hình thức giám sát theo 

Đoàn nhƣ thế này đƣợc thực hiện thông qua các bƣớc: 

 Bước 1 – Căn cứ theo Nghị quyết của Quốc hội và Chƣơng trình hoạt động 

giám sát hàng năm, các cơ quan của Quốc hội xác định chuyên đề giám sát và đƣa vào 

kế hoạch giám sát trình Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội thông qua. 

 Bước 2 -Thành lập Đoàn giám sát, cụ thể hoá thành phân Đoàn giám sát, kế 

hoách giám sát chi tiết.  

 Bước 3 – Xác định nội dung giám sát, phạm vi báo cáo, phạm vi thu thập thông tin. 

 Ở hình thức giám sát hoạt động ngân sách theo hình thức lập Đoàn giám sát 

ngân sách, ngƣời ta còn chia theo thẩm quyền giám sát, ví nhƣ: 

 Đoàn giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, 

Đoàn giám sát ngân sách của Hội đồng Dân tộc và Đoàn giám sát hoạtđộng ngân sách 

củacác Uỷ ban của Quốc hội. 
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 Sự khác biệt giữa các hình thức giám sát theo Đoàn giám sát này là Đoàn giám 

sát của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội thực hiện theo chuyên đề, theo những nội dung 

thời sự đang đƣợc xã hội quan tâm; trong khi đó, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc 

hay của Uỷ ban thuộc Quốc hội thƣờng triển khai theo chức năng, nhiệm vụ (giám sát 

thƣờng xuyên). Riêng đối với Uỷ ban Giám sát Tài chính – Ngân sách thƣờng thực 

hiện giám sát chung và giám sát theo chuyên đề. 

 Do, phạm vi giám sát của Uỷ ban Giám sát Tài chính – Ngân sách rất rộng, bao gồm 

cả các lĩnh vực nhƣ tiền tệ, ngân hàng. 

 Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của các Đoàn giám sát đã phát huy 

hiệu quả, khi kết quả của các Đoàn giám sát ngân sách đã góp phần vào việc xác định 

mục tiêu thu – chi ngân sách đƣợc hiệu quả, giải quyết những vấn đề bất cập nhƣ tham 

nhũng, lãng phí. Đoán giám sát ngân sách là công cụ để răn đe, trấn chỉnh hoạt động 

ngân sách (mặc dù hoạt động của các Đoàn giám sát ngân sách thƣờng hiếm khi đề cập 

tới hiệu quả đầu tƣ của từng dự án cụ thể sử dụng vốn từ nguồn ngân sách). 

 + Thực hiện giám sát việc sử dung ngân sách nhà nƣớc thông qua thảo luận, 

báo cáo của Chính phủ: Theo quy định, trƣớc khi báo cáo ngân sách đƣợc Chính phủ 

trình Quốc hội thì nội dung báo cáo phải đƣợc thảo luận ở cấp Uỷ đảng và Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, cụ thể nhƣ: Uỷ ban Tài chính – Ngân sách chủ trì thẩm tra báo 

cáo của Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nƣớc, phân bổ  

ngân sách trung ƣơng, thực hiện ngân sách nhà nƣớc và quyết toán ngân sách nhà 

nƣớc. Giai đoạn thẩm tra ở Uỷ ban là thời điểm quan trọng nhất để huy động trí tuệ tập 

thể, trí tuệ của các chuyên gia vào quá trình lập dự toán ngân sách. Báo cáo thẩm tra 

của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách đƣợc hoàn thiện trên cơ sở ý kiến thảo luận của các 

phiên họp của Uỷ ban; sau đó báo cáo ngân sách đƣợc Chính phủ bổ sung, sửa đổi 

trƣớc khi trình Uỷ Ban Thƣờng vụ Quốc hội. 
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 Mặc dù hoạt động thẩm tra của Uỷ ban về phƣơng án dự toán ngân sách nhà 

nƣớc, phân bổ ngân sách trung ƣơng, cân đối ngân sách địa phƣơng không dẫn tới 

những việc Quốc hội ra quyết định thay đổi hoàn toàn dự toán ngân sách do Chính phủ 

trình. Nhƣng, việc rà soát, thẩm đinh phƣơng án ngân sách do Chính phủ đề xuất của 

Uỷ ban đã góp phần tích cực trong việc loại bỏ nhiều khoản chi chƣa hợp lý, ngăn 

chặn phần nào “lợi ích nhóm” trong quá trình lập dự toán ngân sách. 

 Thời gian qua, Uỷ ban đã tăng cƣờng hoạt động giám sát trƣớc của mình bằng việc cử 

cán bộ tham gia thảo luận dự toán giữa Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 

1 ở Trung ƣơng) và địa phƣơng; đề ra các chƣơng trình làm việc với Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ ... và địa phƣơng để đánh giá hoạt động thu – chi, để đánh giá sát 

hơn nhu cầu ngân sách của các cơ quan, địa phƣơng trong dự toán ngân sách. Hoạt 

động giám sát ngân sách ở cấp uỷ ban thuộc Quốc hội là cơ sở để các Bộ, ngành và địa 

phƣơng xác lập rõ hơn về hoạt động thu – chi ngân sách của đơn vị mình, trƣớc khi 

tổng hợp trình Chính phủ để Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội. 

 Tại Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, nội dung giám sát hoạt động ngân sách không 

cụ thể nhƣ ở cấp Uỷ ban. Tuy nhiên, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội có vai trò phân định 

đối với những nội dung còn chƣa rõ, những nôi dung còn tranh cãi. Với sự tham gia 

của đại diện các Uỷ ban thuộc Quốc hội, các bộ, ban ngành có liên qua những vấn đề 

khúcmắc sẽ đƣợc xem xét thấu đáo trƣớc khi đƣợc. 

đƣa ra trình bày tại kỳ họp Quốc hội. 

 Tại các phiên họp toàn thể của Quốc hội, giám sát hoạt động ngân sách 

đƣợc thể hiện qua quá trình thảo luận, quyết sách các nội dung tại Báo cáo ngân sách 

do Chính phủ trình bày. Ở quy trình này, Quốc hội (các đại biểu Quốc hội) bày tỏquan 

điểm với các nội dung báo cáo ngân sách của Chính phủ; chất vấn Chính phủ. Chính 

phủ có tránh nhiệm giải trình các nội dung Quốc hội thắc mắc. Kết thúc quá trình giám 

sát này, Quốc hội thông qua Báo cáo ngân sách ủa Chính phủ bằng một Nghị quyết.  
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 Trong một năm, Quốc hội có 02 lần họp: Kỳ họp tháng 4, tháng 5, tại đây Quốc 

hội thảo luận báo cáo bổ sung việc thực hiện ngân sách nhà nƣớc năm trƣớc và báo 

cáo quyết toán ngân sách. Kỳ họp tháng 10, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nƣớc và dự toán ngân sách, phƣơng án bổ sung, phân bổ ngân sách giữa 

Trung ƣơng và địa phƣơng.  

 Về ý nghĩa giám sát ngân sách thông qua hình thức thảo luận của Quốc hội: 

Phƣơng thức giám sát việc sử dụng ngân sách thông qua thảo luận đƣợc thực hiện trên 

cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, tiêu chuẩn, chế độ, định mức 

chi; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm trƣớc và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ thu – chi năm hiện hành. Quốc hội thực hiện việc thẩm tra căn cứ xây dựng 

dự toán thu NSNN, dự báo các chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế năm tài khoá; dự báo cáo 

nguồn thu mới bổ sung do năng lực sản xuất mới, mô hình kinh doanh mới, do thay 

đổi chính sách thuế...; dự báo hụt thu do các tác nhân nhƣ hạn hán, buôn lậu, trốn 

thuế...  

 Cũng bằng hình thức giám sát ngân sách ngân sách thông qua phƣơng thức thảo 

luận, Quốc hội cũng đánh giá đƣợc chính sách chi ngân sách trong mối quan hệ với 

chiến lƣợc tăng trƣởng, trong các ƣu tiên xã hội (giáo dục, xoá đói giảm nghèo, xây 

các công trình trọng điểm).  

 Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách thông 

qua phƣơng thứ thảo luận không phải lúc nào cũng thực hiện tốt. 

 Hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc theophƣơng thức này phụ 

thuộc vào năng lực chuyên môn của cán bộ, phụ thuộc vào thời lƣợng 

họp và đặc biệt là phụ thuộc rất lớn vào chất lƣợng báo cáo:  

 i) Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong thảo luận ngân sách là xác 

lập đƣợc những ƣu tiên quốc gia. Nhƣng, tại các phiên họp của Ủy ban và phiên họp 

toàn thể của Quốc hội, việc xác định đúng các ƣu tiên của quốc gia là một công việc 

rất khó khăn do tính cơ cấu đại biểu trong Quốc hội gây ra. 

 ii) Chất lƣợng thảo luận thấp nhiều khi do thời gian thảo luận có hạn, trong khi 

cách trình bày báo cáo ngân sách khá phức tạp, nếu nhƣ không có 
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 chuyên môn sâu về ngân sách và kiến thức về kinh tế vi mô, vĩ mô thì khó có thể nắm 

bắt tốt.  

 iii) Quy trình thảo luận ngân sách hiện nay chƣa thực sự mở, chƣa có cơ chế tốt 

cho cá nhân – tổ chức có thể tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp cho các nội dung thảo 

luận cấp Ủy ban. 

 + Thực hiện giám sát ngân sách qua hoạt động chất vấn Chính phủ: Chất vấn 

Chính phủ là việc Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) yêu cầu quan chức cao cấp của Chính 

phủ trả lời những câu hỏi về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nƣớc nhằm 

làm rõ chế độ trách nhiệm chính trị cũng nhƣ trách nhiệm pháp 

lý trong công tác quản lý nhà nƣớc theo luật định (Điều 19 Luật Ngân sách Nhà nước 

năm 2015). Khi xác lập đƣợc trách nhiệm giải trình của cơ quan hành pháp (thông qua 

việc quy trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu – thủ trƣởng đơn vị, ở đây là Bộ trƣởng, Phó 

thủ tƣớng, Thủ tƣớng Chính phủ) thì những vấn đề cụ thể trong quản lý điều hành và 

tổ chức thực hiện sẽ đƣợc cơ quan hành pháp quan tâm và giải quyết nhanh hơn. Chất 

vấn đƣợc coi là hình thức giám sát hiệu quả nhất của Quốc hội vì hoạt động chất vấn 

có thể dẫn tới việc đánh giá tín nhiệm Bộ trƣởng, Chính phủ theo nhƣ quy định tại 

Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Điều 15, Luật số 87/2015/QH13 

ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01tháng 07 năm 2015). 

 Hoạt động chất vấn ngân sách nhà nƣớc thƣờng tạo ra các cuộc tranh luận 

mang tính tập thể ở diễn đàn Quốc hộ. Quốc hội có thể biểu thị thái độ đối với 

trả lời của đại diện Chính phủ, chất vấn có thể dẫn tới yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm. 

Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm có thể diễn ra khi Quốc hội thực hiện chất 

vấn. Chất vấn ngoài kỳ họp đƣợc trả lời bằng văn bản, trƣờng hợp nếu đại biểu không 

đồng ý với nôi dung trả lời thì có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại phiên họp của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội hoặc phiên họp Quốc hội. 
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 Hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc qua hình thức chất vấn có 

ƣu điểm xác lập hệ thống trách nhiệm giải tình trong quản lý ngân sách. Chất vấn tạo 

ra văn hóa giải trình trong hệ thống nhà nƣớc, nhất là trong những nội dung quan trong 

trong thu – chi ngân sách. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tƣớng 

và các Bộ trƣởng đƣợc yêu cầu làm rõ trách nhiệm chính trị và trách nhiệm quản lý 

của mình trƣớc Quốc hội. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nói chung, trong lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc 

nói riêng đƣợc công khai tới ngƣời dân (thông qua hệ thống truyền thông) là một phần 

của nền quản trị dân chủ, tạo cho ngƣời dân cơ hội theo dõi, giám sát hoạt động ngân 

sách – thể theo quy định về giám sát ngân sách của cộng đồng (Điều 16 Luật Ngân 

sách năm 2015). 

 Hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc thông qua hình thức  

chất vấn Chính phủ là tạo đƣợc tính minh bạch cho các chính sách của Chính phủ, 

nâng cao hiệu quả - hiệu lực của những quyết định hành chính, củng cố niềm tin của 

ngƣời dân với hoạt động quản lý ngân sách của bộ máy nhà nƣớc. Chất vấn Chính phủ 

đƣợc xem nhƣ một hình thức cảnh báo sớm đối với cơ quan hành pháp trong công tác 

quản lý tài chính – ngân sách để kịp chấn chỉnh. Trong 

bối cảnh hành chính đang cần cải cách để tăng cƣờng tính minh bạch nhƣ hiện nay, thì 

hoạt động giám sát ngân sách thông qua chất vấn Chính phủ có ý nghĩa quan trọng 

trong việc tạo lập một Chính phủ có năng lực, phẩm chất; tạo lập môi trƣờng ngân 

sách trong sạch hơn, minh bạch hơn. 

 Tuy nhiên, hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách thông qua hình thức chất 

vấn Chính phủ cũng có những hạn chế: 

i) Hoạt động chất vấn đối lúc không quyết liệt, còn thể hiện sự thỏa hiệp: 

 Hầu hết các phiên chất vấn hiện nay đều chƣa thỏa mãi yêu cầu của Đại biểu 

Quốc hội, chƣa đáp ứng đƣợc kỳ vọng của ngƣời dân. Hiếm khi một vấn đề 

giám sát đƣợc Quốc hội truy tới cùng.Chất vấn Chính phủ đôi khi còn biểu hiện né 

tránh, nển nang, ngại va chạm vì trong cùng một hệ thống chính trị (cấp bậc 
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 của đại biểu chất vấn nhiều khi thấp hơn cấp bậc của ngƣời bị chất vấn xếp theo thứ 

bậc trong Đảng…). Mặc dù ngân sách nhà nƣớc là vấn đề quan trọng, nhƣng đa số đại 

biểu chƣa chủ động chất vấn do e ngại chƣa hiểu thấu đáo vấn đề. 

Chính vì thế, tỷ trọng chất vấn các vấn đề ngân sách chƣa thực sự cao trong 

các kỳ họp Quốc hội (thƣờng chiếm khoảng 5%) là minh chứng cho hiệu quả còn hạn 

chế của hoạt động giám sát ngân sách theo hình thức này.  

 ii) Hạn chế nữa trong hình thức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước qua 

chất vấn Chính phủ là thủ tục lựa chọn thành viên Chính phủ trả lời chất vấn (số 

lượng thành viên trả lời chất vấn): 

 Số lƣợng thành viên Chính phủ trả lời chất vấn còn ít, cách thức lựa chọn Bộ 

trƣởng trả lời chất vấn chƣa theo nguyên tắc cụ thể. Bộ trƣởng các Bộ đa ngành nhƣ 

Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Bộ Tài chính ngoài các nội dung về ngân sáchcòn phải trả lời  

nhiều nội dung khác ngoài ngân sách. Đây cũng chính là lý do khiến mục tiêu giám sát 

hoạt đông ngân sách thông qua chất vấn Chính phủ ở Quốc hội chƣa phát huy hết vai 

trò, hiệu quả.  

iii) Hạn chế về thiếu cơ chế theo dõi, giám sát cam kết chất vấn - Vấn đề quan 

trọng là giám sát các cam kết của thành viên Chính phủ sau chất vấn. 

  Việc giám sát các cam kết của thành viên Chính phủ trong sau chất vấn có đƣợc 

triển khai, nhƣng chƣa thực sự hiệu quả. Do, hiện nay chƣa có chế tài cụ thể cho việc 

theo dõi và trách nhiệm theo dõi của Quốc hội. Tại Quốc hội, Ban công tác đại biều 

đƣợc giao trọng trách trong việc theo dõi các Bộ trƣởng thực hiện các cam kết (trong 

đó có các cam kết có liên quan đến hoạt động ngân sách).  

 Tuy nhiên, kết quả thực hiện của Ban công tác đại biểu chƣa cao, nhiều trƣờng 

hợp Bộ trƣởng không thực hiện đƣợc những gì đã cam kết do vấn đề liên quan đến 

quản lý nhiều cấp, nhiều ngành hoặc do chính Quốc hội chƣa có cơ chế kiểm tra, đánh 

giá và đôn đốc thực hiện một cách có hiệu quả. Chất vấn 

ngân sách nhà nƣớc thƣờng tạo ra các tranh luận mang tính tập thể ở diễn đàn Quốc 

hội về vấn đề đƣợc chất vấn. 
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 iv) Hạn chế về thời lượng chất vấn tại Quốc hội - Thời gian chất vấn trả lời 

trong các kỳ họp thƣờng đƣợc sắp xếp trong 03 ngày. Trƣớc đây mỗi Bộ trƣởng có 90 

phút trả lời chất vấn, tuy nhiên trong những phiên gần đây thời gian trả lời chất vấn chỉ 

là 60 phút. Không có quy định cụ thể nào về thời gian trả lời chất vấn, tuy nhiên đây 

vẫn là giới hạn, là hạn chế cố hữu của hoạt động giám sát ngân sách qua phƣơng thức 

chất vấn. 

 Tóm lại: 

 Mặc dù Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đã quy định thẩm quyền giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở nhiều khía cạnh cụ thể của hoạt động quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc. 

 Tuy nhiên, do những quy định chƣa thể hiện sự hài hoà về thời gian giám sát; sự phối 

hợp giám sát và cả yếu tố chất lƣợng nhân lực giám sát mà hoạt đồng giám sát việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc chƣa phát huy hết tiềm năng, vị thế 

 của Quốc hội và Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội, các cơ quan khác thuộc Quốc hội. Để 

khắc phục những vấn đề này cần nghiên cứu để luật hoá từng nội dung giám để khắc 

phục những bất cập nhƣ đã trình bày ở trên, nhằm hạn chế tối đa tính hình thức, ở hoạt 

đông giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Quốc hội và các cơ quan thuộc 

Quốc hội.  

 Vấn đề 7: Một số quy định về thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nước của Hội đồng nhân dân thiếu tính khả thi khi triển khai thực hiện. 

Bên cạnh những thiết chế giám sát Trung ƣơng, hệ thống pháp luật liên quan 

đến hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc còn quy định quyền giám sát 

việc thu – chi ngân sách địa phƣơng cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh (Điều 22 Luật 

Ngân sách Nhà nước năm 2015): 

Hội đồng Nhân dân (HĐND) giữ vai trò quan trong trong hệ thống chính trị 

nƣớc ta, đặc biệt trong hệ thống chính quyền địa phƣơng. Kể từ khi đất nƣớc ta thực 

hiện công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa, vai trò của Hội đồng Nhân dân không 

ngừng đƣợc nâng cao. Trong lĩnh vực giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc, Hội 

đồng Nhân dân có thẩm quyền rất lớn, cụ thể nhƣ: 
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+ Hội đồng Nhân dân thực hiện giám sát hoạt động thu – chi ngân sách địa 

phƣơng thông qua thẩm quyền quyết định dự toán, chi ngân sách địa phƣơng (khác với 

Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 1996, Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2002 và mới đây 

nhất là Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân 

dân trong việc quyết định dự toán ngân sách địa phƣơng. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách địa phƣơng đƣợc cấp trên giao và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phƣơng, 

Hội đồng Nhân quyết định và giám sát các hoạt động: i) Dự toán thu ngân sách trên 

địa bàn – gồm thu nội địa, thu từ xuất nhập khẩu, thu từ viện trợ không hoàn lại; dự 

toán thu ngân sách địa phƣơng, bao gồm các khoản thu ngân sách địa phƣơng hƣởng 

100%, phần ngân sách địa phƣởng đƣợc hƣởng từ các khoản phân chia ngân sách 

trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng và các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên – 

khoản 1 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015). ii) Dự toán chi ngân sách địa 

phương – bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách cấp dƣới, chi theo lĩnh 

vực đầu tƣ phát triển, chi thƣờng xuyên, chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, 

chi dự phòng ngân sách. Trong chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ phát triển có mức chi 

cụ thể cho các lĩnh vực giáo dục và đào tọa, khoa học và công nghệ). 

+ Hội đồng Nhân dân quyết định và giám sát việc phân bổ ngân sách cho cấp 

dƣới của mình: giám sát việc quy định tổng chi và mức chi theo từng lĩnh vực; dự toán 

chi ngân sách của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực;mức bổ sung cho ngân 

sách từng địa phƣơng cấp dƣới, trong đó có cả giám sát việc bổ sung, cân đối mục tiêu 

của hoạt động chi ngân sách. 

+ Hội đồng Nhân dân giám sát hoạt động ngân sách qua việc thẩm định các chủ 

trƣởng, biện pháp trong triển khai ngân sách địa phƣơng, bảo đảm thu ngân sách nhà 

nƣớc trên đại bàn đúng quy định của pháp luật; chi ngân sách nhà nƣớc theo đúng chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức có thuộc danh mục dự toán chi ngân sách do cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hay không? 

+ Hội đồng Nhân dân giám sát hoạt động ngân sách qua việc kiểm tra việc 

thực hiện các nghị quyết về dự toán, phân bổ ngân sách địa phƣơng mà Hội đồng 

quyết định và giám sát việc thu – chi ngân sách địa phƣơng (giám sát thực hiện). Ở 

công đoạn này, Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn, yêu cầu các thành viên trong 
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bộ máy Nhà nƣớc của mình trả lời chất vấn về các vấn đề quản lý, điều hành ngân sách 

địa phƣơng. Đây là chức năng giám sát quan trong của Hội đồng Nhân dân để đảm  

bảo hoạt động ngân sách nhà nƣớc tại địa phƣơng đƣợc công khai, minh bạch, đúng 

luật và hiệu quả (đúng định hƣớng phát triển). 

+ Hội đồng Nhân dân thực hiện chức năng giám sát hoạt động ngân sách nhà 

nƣớc thông thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phƣơng. Theo quy định 

của pháp luật ngân sách hiện hành (khoản 1 Điều 15 Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 

2015) quy định mọi khoản thu – chi của ngân sách địa phƣơng trong năm ngân sách 

phải báo cáo Hội đồng Nhân dân cùng câp xem xét, quyết 

định phê chuẩn (quyết toán ngân sách địa phƣơng). 

+ Hội đồng Nhân dân thực hiện thẩm quyền giám sát hoạt động ngân sách nhà 

nƣớc thông qua thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính – ngân 

sách cùng cấp và cấp dƣới trực tiếp trái với văn bản pháp luật do Quốc hội, Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội và cơ quan nhà nƣớc cấp trên – (khoản 7 Điều 30 Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015). 

Với tinh thần đẩy mạnh phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tronglĩnh 

vực ngân sách, ngoài những quy định chung về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân 

các cấp và thẩm quyền Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã đƣợc quy định từ Luật Ngân 

sách Nhà nƣớc năm 1996 (nhƣ trong quyết định một số khoản thu về phí, lệ phí, phụ 

thu…; quyết định phân cấp quản lý chi đầu tƣ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng; quyết định việc huy động vốn trong nƣớc để bổ sung đầu tƣ kết 

cấu hạ tầng thộc pham vi ngân sách địa phƣơng), Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 

tăng cƣờng quyền hạn cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định và giám 

sát việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phƣơng phù 

hợp với tình hình thu – chi thực tế của địa phƣơng – Điểm b khoản 1 Điều 39 Luật 

Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định: Ngân sách xã, thị trân đƣợc phân chia nguồn 

thu từ các khoản: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trƣớc bạ nhà, đất. Quy 

trinh nhƣ vậy, để đảm bảo sự chủ động cho việc thực hiện nhiệm vụ chi của xã, thị 
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trấn, song cung là việc tăng thêm trách nhiệm giám sát cho Hội đồng Nhân dân tấp 

tỉnh, cấp huyện. 

Hạn chế của mô hình giám sát ngân sách của Hội đồng Nhân dân: Bên cạnh 

những mặt tích cực tƣ hoạt động giám sát ngân sách của Hội đồng Nhân dân, mô hình 

giám sát này cũng có những hạn chế nhất định: 

+ Hạn chế do có sự lồng ghép, chồng chéo thẩm quyền giám sát ngân sách của 

Hội đồng Nhân dân với các cơ quan Nhà nƣớc khác chƣa đƣợc khắc phục triệt để. Ví 

nhƣ, việc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách của mình đúng 

với dự toán thu chi ngân sách của tỉnh do Quốc hội quyết định thì thực chất chỉ là 

quyết định một việc mà cấp trên đã quyết định rồi. Mặc dù Luật Ngân sách Nhà nƣớc 

năm 2015 đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ, khắc phục phần nào vấn đề này. Tuy nhiên, 

việc trung lập về nội dung, thẩm quyền trong phê chuẩn các vấn đề thu – chi ngân sách 

vấn tiếp tục là nội dung cần phải nghiên cứu, thảo luận tìm hƣớng giải quyết. 

+ Hạn chế giám sát trong công tác lập dự toán, xây dựng các phƣơng ánphân bổ 

ngân sách. Ở địa phƣơng, Hội đồng Nhân dân chỉ xem xét, quyết định dự toán và phân 

bổ ngân sách cấp mình do Ủy ban Nhân dân cùng cấp trình. Nhƣng thực tế, không 

thiếu nội dungquan trong không đƣợc Ủy ban Nhân dân đƣa vào trình thì Hội đồng 

nhân dân cũng rất khó trong việc giám sát. Bên cạnh đó, còn rất nhiều nộ dung chi, các 

chi tiêu ngân sách phức tạp có tính nghiệp vụ, với năng lực, trình độ hiện tại Hội đồng 

Nhân dân khó đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày một cao của công tác giám sát hoạt động 

ngân sách theo Luật mới. 

+ Hạn chế giám sát của Hội đồng Nhân dân do thiếu cơ chế, chính sách phù 

hợp: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Nhân dân có quyền ra các Nghị 

quyết về các vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nƣớc ở địa phƣơng cùng cấp. 

Tuy nhiên, việc ra Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không phải lúc nào cũng thực 

hiện đƣợc vì nó phụ thuộc vào các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân.Các cơ quan của 

Hội đồng Nhân dân (Ban kinh tế - ngân sách) chỉ có quyền kiến nghị các vấn đề trong 

lĩnh vực, nhƣng thẩm quyền xem xét giải quyết lại thuộc cơ quan nhà nƣớc khác. Do 

vậy, hiệu quả và hiệu lực của Ban kinh tế - ngân sách, của Hội đồng Nhân dân các cấp 

vẫn bị bó buộc, hạn chế. 
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 + Hạn chế giám sát ngân sách của Hội đồng Nhân dân do những bất cập về tổ 

chức, bộ máy: Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nƣớc ở địa phƣơng, đại 

diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vì vậy quy mô và cơ cấu đại biểu Hội 

đồng Nhân dân phụ thuộc vào quy mô và cơ cấu dân số địa phƣơng. Điều này, ảnh 

hƣởng tới năng lực của các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng Nhân dân do thiếu về 

số lƣợng, yếu về năng lực. Mặt khác, số lƣợng đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân 

dân từng cấp rất hạn chế, khó có thể thực hiện chức năng nhiệu vụ đƣợc giao. Một số đại 

biểu là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân giữ các trọng trách 

trong cơ quan hành pháp, tƣ pháp địa phƣơng. Tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” 

này ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát 

ngân sách, giám sát việc thu – chi các mục tiêu phát triển sử dung ngân sách. 

Tóm lại: 

Việc Luật Ngân sách nhà nƣớc sửa đổi những quy định theo hƣớng phân cấp, 

phân quyền giám sát cho Hội đồng nhân dân là tất yếu – thể theo tinh thần của Hiếp 

pháp và Luật tổ chức chính quyền địa phƣớng. Tuy nhiên, song song với việc phân cấp 

cần đƣa vào Luật Ngân sách nhà nƣớc những quy định cụ thể để bảo đảm chất lƣợng, 

năng lực giám sát việc sử dụng của Hội đồng nhân dân các cấp. Cụ thể, cần nghiên 

cứu để xây dựng những quy định có tính pháp lý bắt buộc trong cơ chế phối hợp giữa 

cơ quan hành pháp – cơ quan thực thi việc dự toán, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc với Hội đồng nhân dân, với các Ban của Hội đồng nhân dân trong các khâu của 

quy trình ngân sách địa phƣơng. 

 

Kết luận Chƣơng 2 

Trong Chƣơng này, Luận văn đã nghiên cứu hệ thống những quy định về giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, và qua so sánh 

với những quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Luật Ngân sách năm 

2002, và với một số quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại các văn bản 

quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Việc nghiên cứu các quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Chƣơng 

2 của Luận văn đã cho thấy chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh của hệ thống pháp luật giám 
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sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, các quy định pháp luật về mô hình tổ chức hoạt động 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc v.v... Trên cơ sở đó, Luận văn cũng đã chỉ ra 

những tồn tại, bất cập cần đƣợc xem xét, giải quyết khi Luật Ngân sách nhà nƣớc đi vào 

thực tiễn cuộc sống. 

Trên khía cạnh nghiên cứu thẩm quyền, và các quy định có liên quan đến việc giám 

sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, Chƣơng 2 của Luận văn cũng đã đƣa ra những cái 

nhìn về tổ chức, vận hành công tác giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các cơ quan 

chuyên môn, nhƣ: Quốc hội, các Uỷ ban thuộc Quốc hội, Kiểm toán nhà nƣớc, Hội đồng 

nhân dân v.v... Trên cơ sở đó đánh giá, nhận xét những mặt đƣợc, chƣa đƣợc của quy định; 

tính khả thi, năng lực thực hiện nhiệm vụ giám sát ngân sách nhà nƣớc ở các tổ chức giám 

sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc hiện hành. 

Kết quả nghiên cứu các vấn đề ở Chƣơng 2 là tiền đề để Luật văn đƣa ra những giải 

pháp, khuyến nghị ở Chƣơng 3 nhằm hoàn thiện những quy định liên quan đến giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, trƣớc khi Luật 

đƣợc triển khai vào thực tiễn cuộc sống. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BẤT CẬP  

TRONG PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT  

VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

 
3.1. Yêu cầu, quan điểm về hoàn thiện công tác giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc 

Yêu cầu khách quan: 

Đất nƣớc chúng ta đang bƣớc vào thời kỳ đổi mới, mở cửa mạnh mẽ (nền kinh 

tế kế hoạch hoá bao cấp đã chuyển mình sang cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà 

nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa). Với quy mô vào chiếm khoảng 30% GDP và 

có tác động toàn diện đến mọi khía cạnh, lĩnh vực của đời sống xã hội, ngân sách ngày 

nay đã khẳng định đƣợc vai trò quan trong trong điều tiết kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đắc lực 

cho Nhà nƣớc thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội để đƣa nền kinh tế quốc dân và 

xã hội đạt tới những mục tiêu chiến lƣợc đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển quản 

lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc phát sinh rất nhiều bất cập (tình trạng lãng phí, thất 

thoát, làm trái quy định, tham nhũng đang trở thành vấn nạn).  

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện các quy định giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc, hoàn thiện mô hình, tổ chức giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

trở thành đòi hỏi bức thiết. Hiểu quả của hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách là 

thƣớc đo uy tính Chính phủ với Nhân dân, nhất là khi sự ổn định tăng trƣởng bền vững 

của nền kinh tế nƣớc ta đang ám ảnh bởi bóng ma nợ công, nợ nƣớc ngoài; nguy cơ 

mất an ninh kinh tế do sự yếu kém trong sử dụng ngân sách nhà nƣớc, trong giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

Quan điểm hoàn thiện: 

Từ việc yêu cầu khách quan đòi hỏi phải hoàn thiện công tác giám sát việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc, và qua những nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các Chƣơng 1, Chƣơng 2, có thể khái quát 

xác định quan điểm hoàn thiện công tác giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, 

nhƣ sau: 
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- Việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giám sát việc sử dụng ngân  

sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 phải: xuất phát từ những khảo 

nghiệm thực tế (những tổng kết thực tế quá trình triển khai giám sát việc sử dụng ngân 

sách từ quá trình triển khai luật ngân sách hiện hành – Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 

2002). Vì, nhiều quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 vẫn kế thừa những 

quy định cũ, những quy định mà bản thân nó đã đƣợc thực tiễn chỉ ra những tồn tại, 

nhƣng chƣa đƣợc Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 giải quyết). Bên cạnh đó, tham 

khảo các quy định quản lý ngân sách có tính ƣu việt của một số nƣớc trên thế giới (cả 

trong xây dựng pháp luật giám sát, lẫn mô hình tổ chức, hoạt động). 

- Việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quán đến giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, phải: phù hợp với Hiến pháp, 

các luật khác có liên quan và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký 

tham gia. 

- Việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quán đến giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, phải: chú trọng tới khía cạnh cải 

cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý 

NSNN; kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi ngân sách; tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán, nâng cao kỷ luật, kỷ cƣơng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc.  

3.2. Giải pháp hoàn thiện một số quy định liên quan đến giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 

Do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, cho tới nay Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015 (sửa đổi, thay thế Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2002) chƣa 

sửa đổi triệt để những quy định cả về thể chế lẫn thiết chế trong giám sát việc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc. Qua nghiên cứu các vấn đề nhƣ đã trình bày ở Chƣơng 1, Chƣơng 

2, Luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất cập của Luật Ngân 

sách nhà nƣớc năm 2015, và yêu cầu khách quan phải cónhững sửa đổi, bổ sung, thay 

thế trong thời gian tới.  

Đó là cơ sở để đƣa ra những khuyến nghị cho việc sửa đổi một số quy định tại 

Luật Ngân sách năm 2015, cụ thể nhƣ sau: 
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Vấn đề 1:  Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể cho việc công khai ngân sách 

nhà nước; bổ sung chế tài xử lý việc vi phạm các quy định về công khai ngân sách 

nhà nước: 

i) Khuyến nghị sửa điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015:  

- Điểm b, khoản 1 Điều 17 Luật số 83/2015/QH13 quy định: “b) Việc công 

khai ngân sách nhà nước 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 trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;”.  

Quy định nhƣ trên có nghĩa là nhiều nội dung sử dụng ngân sách nhà nƣớc có 

thể đƣợc công bố nội bộ các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc sử dụng ngân sách; 

thông tin có thể bị bƣng bít, xử lý nội bộ và ngƣời dân khó có thể triển khai hiệu quả 

thẩm quyền giám sát cộng đồng của mình. 

- Tại Điều 3 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 

toàn diện”. 

- Tại khoản 1 Điều 55 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ngân sách nhà nước, 

dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà 

nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh 

bạch, đúng pháp luật.” 

Nhƣ vậy, có thể thấy việc quy định nhƣ điểm b, khoản 1 Điều 15 Luật số 

83/2015/QH13 đã hạn chế thẩm quyền làm chủ của ngƣời dân trong việc tiếp cận 

thông tin về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc, đi ngƣợc với tinh thần đã đƣợc 

Hiến định.  

Để khắc phục những tồn tại kể trên và để phát huy hơn nữa hiệu quả, hiệu lực 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, Luận văn đƣa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung 

quy định trên. Cụ thể  nhƣ sau: 
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Đề xuất sửa lại quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 17 Luật số 

83/2015/QH13 nhƣ sau: “b) Trừ những trường hợp pháp luật quy định cấm, việc công 

khai ngân sách nhà nước được đăng tải trên Công thông tin điện tử quốc gia về ngân 

sách bên cạnh một trong các hình thức sau: 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 trang thông tin điện tử; 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;”. 

Đồng thời tại khoản 4 Điều 17 Luật số 83/2015/QH13 đề nghị sửa lại nhƣ 

sau: “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

nếu không thực hiện công khai đầy đủ, đúng hạn sẽ chịu trách nhiệm và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật”. 

Việc sửa đổi nhƣ trên bảo đảm các thông tin về việc quản lý và sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc đƣợc công khai tới mọi ngƣời dân, tổ chức xã hội giám sát. Trừ những 

trƣờng hợp bị thông tin công dân không đƣợc tiếp cận: “1) Thông tin thuộc bí mật nhà 

nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc 

phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác 

theo quy định của luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công 

dân được tiếp cận theo quy định của Luật này. 2) Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây 

nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, 

quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây 

nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí 

mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan 

nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.” đƣợc quy định tại Điều 6 Luật tiếp cận 

thông tin (Luật số 104/2016/QH13 ban hành này 06/04/2016) hoặc các quy định cấm 

tiếp cận thông tin đƣợc các quy định tại các văn bản khác có liên quan, ví nhƣ tại Pháp 

lệnh bảo vệ bí mật nhà nƣớc (Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10, ban hành ngày 

28/12/2000). 

Đồng thời, nội dung sửa đổi cũng hƣớng tới việc thiết lập một hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Và, quy định trách nhiệm 

cho ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Có nhƣ vậy, mới 
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hạn chế, tiến tới kiểm soát số liệu báo cáo, (trong đó có kiểm soát nợ công, nợ nƣớc 

ngoài) đƣợc chính sách; giúp việc hoạch định chính sách, chiến lƣợc phát triển kinh tế 

đƣợc chính xác, hạn chế tình trạng tăng trƣởng ảo. 

Vấn đề 2: Sửa quy định về mô hình giám sát việc sử dụng ngân sách của 

cộng đồng, để đưa quy định này khả thi hơn trong triển khai thực hiện. 

Tại Điều 16 Luật số 83/2015/QH13 về giám sát ngân sách nhà nƣớc của cộng 

đồng, quy định:  

“1. Ngân sách nhà nước được giám sát bởi cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng. Nội 

dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm: a) Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; b) Tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước hằng năm; c) Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước 

theo quy định tại Điều 15 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về giám sát ngân sách nhà nước của cộng 

đồng.” [14, tr 6]. 

- Việc quy định nhƣ vậy chƣa thể hiểu hết mô hình, tổ chức hoạt động giám 

sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Mặt trận Tổ quốc: khoản 1 Điều 9 Hiến pháp 

năm 2013 quy định thẩm quyền giám sát cho Mặt trận Tổ quốc, và đƣợc cụ thể hoá 

vào các quy định tại của Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 (khoản 5 Điều 3 Luật số 

75/2015/QH13 v.v…). Tuy nhiên thực tế hiện nay sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam 

với cơ quan nhà nƣớc, chính quyền các cấp vẫn còn hạn chế; hoạt động giám sát của 

Mặt trận chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và toàn diện, chƣa đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn: 

+ Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 về cơ bản vẫn giữ nguyên những quy định 

điều chỉnh mối quan hệ với giữa Mặt trận Tổ quốc với Nhà nƣớc. Ví nhƣ, tại Điều 7 

Luật số 75/2015/QH13 quy định: “i) Người đứng đầu Chính phủ, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam việc thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan 

trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 
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ii) Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật”. 

+ Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015, cũng quy định hình thức giám sát một 

cách chung chung, mà chƣa cụ thể hoá hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc theo thẩm quyền. Ví nhƣ tại Điều 27 Luật số 75/2015/QH13 quy định các hình 

thức giám sát nhƣ: “1) Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 2) Tổ chức đoàn giám 

sát. 3) Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.” 

Nhƣ vậy, Luật Ngân sách nhà nƣớc thì quy định dẫn chiếu thẩm quyền giám 

sát cộng đồng do Chính phủ quy định ở luật chuyên ngành (Luật Mặt trận Tổ quốc). 

Tuy nhiên, Luật Mặt trận Tổ quốc cũng chỉ quy định chung chung về hình thức giám 

sát, mà không thể quy định cụ thể về nội dung giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc của cộng đồng.  

Đó là chƣa kể tới khả năng phối hợp với các cơ quan hành pháp, lập pháp 

trong hoạt động giám sát cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc; chƣa kể tới năng lực 

chuyên môn và kiến thức về quản lý nhà nƣớc về ngân sách của cán bộ Mặt trận Tổ 

quốc (nhất là ở các cấp chính quyền địa phƣơng). Ví dụ nhƣ, về trách nhiệm của Quốc 

hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân v.v… với hoạt động giám sát 

của Mặt trận Tổ quốc – Điều 30 Luật số 75/2015/QH13 quy định: “1) Định kỳ 6 tháng, 

Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nghe Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp thông báo kết quả giám sát; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan xem xét kiến nghị và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp thông tin, tài liệu 

cần thiết cho hoạt động giám sát theo yêu cầu; cử người tham gia giám sát về những 

nội dung có liên quan; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám 

sát; xem xét, giải quyết kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo 

quy định của pháp luật”. 
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Để khắc phục tình trạng quy định chỉ tồn tại ở hình thức, chƣa thực sự đem lại 

thay đổi trong thực tế triển khai giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của cộng 

đồng, Luận văn đề xuất sửa quy định trên. Cụ thể nhƣ sau: 

Đề xuất sửa quy định tại Điều 16 Luật số 83/2015/QH13, theo hƣớng bổ 

sung một khoản quy định về quyền giám sát thực tế nhƣ sau:  

“2. Mặt trận Tổ quốc được cử đại diện tham dự hội họp, hội thảo ở các khâu 

của quy trình ngân sách. 

3. Dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách các cấp phải được lấy ý kiến 

Nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Chính phủ quy định chi tiết hình thức lấy 

ý kiến nhân dân đối với mỗi cấp ngân sách.” 

Việc bổ sung quy định nhƣ trên, giúp nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận Tổ 

quốc các cấp trong việc hiểu chế độ chính sách, cơ chế vận hành của viêc sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc. Từ đó, giúp nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực giám sát cộng đồng 

của Mặt trận Tổ quốc trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Đồng thời, tạo đƣợc 

sự đồng thuận xã hội cao đối với việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

Vấn đề 3:  Sửa quy định về thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nước của Quốc hội và các cơ quan thuộc quốc hội để hạn chế tính hình thức.  

- Tại khoản 3 Điều 44 Luật số 83/2015 quy định về thời gian Chính phủ trình 

báo cáo để Quốc hội gửi đến các đại biểu Quốc hội, nhƣ sau: “3. Các báo cáo của 

Chính phủ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai 

mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm.” 

Về lý thuyết, công tác giám sát này sẽ đƣợc thực thi bởi các chuyên gia kinh tế 

- ngân sách của Quốc hội. Tuy nhiên, một thực tế khách quan là hoạt động của Quốc 

hội chúng ta chƣa phải là chuyên nghiệp (dành ít nhất 1/3 thời gian cho việc để làm 

nhiệm vụ đại biểu) do vậy quỹ thời gian dành cho hoạt động Quốc hội bị hạn chế (quỹ 

thời gian cho hoạt động giám sát ngân sách càng eo hẹp). Đó là chƣa kể tới năng lực 

theo dõi của từng đại biểu quốc hội cũng rất khác nhau.  

Do vậy, để hoạt động giám sát ngân sách nhà nƣớc có hiệu quả, cần thiết phải 

sửa đổi quy định về thời lƣợng gửi báo cáo tới Quốc hội, theo hƣớng lớn hơn 20 ngày 
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– thời lƣợng cụ thể thì cần phải khảo sát, lấy ý kiến từ các ban của Quốc hội, Chính 

phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. 

- Một nội dung nữa liên quan đến việc sửa đổi quy định tại Luật Ngân sách 

năm 2015 để tăng cƣờng năng lực giám sát việc sử dụng ngân sách của Quốc hội - 

thay đổi quy trình giám sát phân bổ ngân sách. Lâu nay, quy trình phân bổ ngân sách 

nhà nƣớc thƣờng đƣợc tiến hành sau giai đoạn phê chuẩn dự toán ngân sách tổng thể.  

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy phải coi việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho 

bộ, ngành, địa phƣơng là một khâu không thể tách rời của quá trình phê chuẩn tổng dự 

toán ngân sách nhà nƣớc. Có nhƣ thế, mới hạn chế vấn đề “xin – cho” hay ƣu ái trong 

phân bổ, ƣu tiên ngân sách.  

Theo đó, tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đề nghị nghiên cứu, bổ sung 

một khoản quy định về “Phụ lục đính kèm với tổng dự toán ngân sách” làm căn cứ 

quan trọng để Quốc hội xem xét thông qua tổng dự toán nhà nƣớc. 

 Vấn đề 4: Sửa quy định về thẩm quyền giám sát việc sử dụng ngân 

sách nhà nước của Hội đồng nhân dân để nâng cao tính khả thi, thực hiện. 

- Tại khoản 6 Điều 44 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, quy định Thời 

gian hƣớng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà 

nƣớc, nhƣ sau:  “6. Trước ngày 10 tháng 12, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau. Hội đồng nhân 

dân cấp dưới quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau 

của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp 

quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.”[14, tr 21]. 

Với quy định nhƣ trên thì “trƣớc khi khai mạc kỳ họp 10 ngày”, dự thảo nghị 

quyết, báo cáo, đề án, tờ trình kỳ họp phải đƣợc gửi lên Thƣờng trực và các Ban thuộc 

Hội đồng nhân dân để thẩm tra và “tài liệu kỳ họp phải gửi đến đại biểu trƣớc 5 ngày 

kể từ ngày khai mặc kỳ họp”. Nhƣ vậy, trên thực tế các Ban của Hội đồng nhân dân 

chỉ có 05 ngày để thẩm tra, và không đủ thời gian để Thƣờng trực và các Ban thuộc 

Hội đồng nhân dân xem xét, thẩm tra và cho ý kiến, nhất là đối với lĩnh vực ngân sách. 

Bên cạnh đó cũng phải tính tới năng lực giám sát của Hội đồng Nhân dân các 

cấp nói chung, đặc biệt là đối với lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc. Ngân sách nhà nƣớc là 
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lĩnh vực chuyên sâu, phức tạp, đòi hỏi đại biểu Hội đồng nhân dân phải có kiến thức, 

hiểu biết và bản lĩnh xứng tầm nhiệm vụ. Trong khi đó, các đại biểu đa phần kiêm 

nhiệm; các Ban thuộc Hội đồng nhân dân chƣa có những chuyên viên giỏi chuyên 

trách giúp việc cho Hội đồng nhân dân. 

Để đáp các quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 có tính khả thì, 

đề nghị xem xét: 

Sửa đổi bổ sung quy định tại Điều 44 Luật số 83/2015/QH13 theo hƣớng, 

tăng thời lượng để Thƣờng trực và các Ban của Hội đồng nhân dân có đủ thời gian để 

tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, thẩm định và quyết toán ngân sách nhà nƣớc 

trƣớc khi trình cấp có thẩm quyền. 

Ngoài ra, tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đề nghị nghiên cứu để bổ 

sung một điều quy định riêng về, tiêu chuẩn giám sát việc sử dụng ngân sách ở cấp 

chính quyền địa phƣơng (Điều xxx – Tiêu chuẩn nhân sự thực hiện nhiệm vụ giám sát 

ngân sách nhà nước tại Hội đồng nhân dân các cấp), trong đó có tính tới yếu tố 

nghiệp vụ, vùng miền v.v… 

Vấn đề 5: Bổ sung quy định giám sát việc sử lý các vi phạm trong việc sử 

dụng ngân sách nhà nước đầu tư ở các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, cổ 

phần tại doanh nghiệp cổ phần do nhà nước năm giữ dưới 50% vốn điều lệ. 

Hiện nay, thẩm quyền giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc của 

Kiểm toán nhà nƣớc đƣợc quy định tại các điều, nhƣ Điều 23, Điều 71 Luật ngân sách 

nhà nƣớc năm 2016 và Luật Kiểm toán nhà nƣớc năm 2015 và Điều 118 Hiến pháp 

năm 2013. Đây là những cơ sở pháp lý quan trong để kiểm toán thực thi nhiệm vụ 

giám sát việc sử dụng ngân sách của mình.  

- Tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013, quy định vai trò và địa vị pháp lý của 

Kiểm toán nhhà nƣớc, nhƣ: 

“Điều 118   

1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập 

và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

công. 
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2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc 

hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. 

Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo 

cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm 

và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật 

định.”[5,  tr 121]. 

Nhƣ vậy, theo quy định của Hiến pháp mọi lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính 

nhà nƣớc – việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc thuộc thẩm quyền giám sát của Kiểm 

toán nhà nƣớc. 

- Tuy nhiên, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 chƣa quy định cụ thể quyền 

giám sát đối với việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho các hoạt động đâu tƣ tại các 

Quỹ tài chính nhà nƣớc, các công ty cổ phẩn mà nhà nƣớc tham gia dƣới 50% vốn 

điều lệ vẫn chƣa đƣợc quy định rõ ràng.  

+ Tại Khoản 11 Điều 8 Luật số 83/2015/QH13 quy định nguyên tắc sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc tại các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài quốc doanh: “Ngân sách nhà 

nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp 

luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp 

ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp 

luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn 

thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.”[14, tr 4] 

+ Ngoài, Luật ngân sách nhà nƣớc chƣa đề cập tới việc giám sát ngân vốn, 

ngân sách đầu tƣ, sử dụng tác các doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà nhà nƣớc góp 

vốn dƣới 50% vốn điều lệ. 

- Tại khoản 10 Điều 55 Luật số 81/2015/QH13 – Luật Kiểm toán nhà nƣớc 

năm 2015, cũng chỉ quy định chung chung về nội dung giám sát đối với đối tƣợng 

trên, nhƣ sau: “Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng 
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Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp 

kiểm toán phù hợp.” 

Với quy định chung chung nhƣ vậy, Luật Kiểm toán nhà nƣớc cũng khó thực 

hiện chức năng giám sát đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc ở các doanh 

nghiệp nhà nƣớc có cổ phần dƣới 50% vốn điều lệ, do hoạt động của doanh nghiệp này 

tuân thủ các quy định pháp luật dân sự khác (nhƣ Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, 

v.v…). 

Để nâng cảo hiệu quả giám sát đối với việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở lĩnh 

vực đề cập nhƣ trên, Luận văn kiến nghị bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý, 

giám sát của các cơ quan giám sát (trong đó có Kiểm toán nhà nƣớc đối với nguồn vốn 

nhà nƣớc  - bằng cả hình thực giám sát trực tiếp hoặc thông qua các quy định về ngƣời 

đại diện nguồn vốn nhà nƣớc sử dụng ở lĩnh vực này. Cụ thể nhƣ sau: 

Đề xuất bổ sung một khoản tại Điều 23 Luật số 83/2015/QH13 quy định về 

thẩm quyền của Kiểm toán nhà nƣớc nhƣ sau:  

“4. Bằng các hình thức giám sát trực tiếp hoặc giám sát thông qua người đại 

diện vốn nhà nước, Kiểm toán nhà nước cùng với các cơ quan quản lý nhà nước khác 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát nguồn vốn nhà nước tại các 

quỹ tài chính nhà nước ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn góp nhà nước dưới 

50% vốn điều lệ, phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan.” [14, tr 8] 

Việc bổ sung quy định nhƣ vậy, tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý vốn 

nhà nƣớc ở các đơn vị này, nhất là trong thời gian tới. Nhà nƣớc đẩy mảnh việc cổ 

phần hoá các đơn vị hành chính sự nghiêp, doanh nghiệp quốc doanh. Đồng thời, việc 

bổ sung quy định quyền, nghĩa vụ của Kiểm toán nhà nƣớc với nguồn vốn góp của nhà 

nƣớc cũng là giúp Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đáp ứng quy định của Hiến 

pháp trong việc mở rộng vai trò giám sát của Kiểm toán nhà nƣớc đã đƣợc Hiến định. 

3.3. Giải pháp đƣa quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 về giám sát 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc vào cuộc sống 

Để các quy định về giám sát việc ngân sách nhà nƣớc đƣợc quy định tại Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 đi vào cuộc sống, ngoài việc tiếp tục phải nghiên cứu 

để có những sử đổi, bổ sung, thay thế nhƣ đã trình bày ở phần trên, cần phải có những 
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giải pháp về tuyên truyền, về tổ chức bộ máy – mô hình hoạt động của các thiết chế 

giám sát hiện nay. Có thể điểm qua nhƣ sau: 

3.3.1. Đổi mới cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách 

nhà nước của Quốc hội  

Nhƣ đã trình bầy ở các phần trên, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 triển 

khai Hiến pháp đƣa quy định về thẩm giám sát của Quốc hội vào các khâu trong hoạt 

động thu – chi ngân sách. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định này nhiều khi mang 

tính hình thức, vì hoạt động lập dự toán ngân sách đƣợc cơ quan hành pháp chuyên 

môn (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ…) lập trƣớc khi trình Uỷ ban Tài chính - 

Ngân sách, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Vấn đề ở đây, là hoạt 

động giám sát ngân sách của các cơ quan giám sát (Quốc hội, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc 

hội và các cơ quan chuyên môn) chỉ đƣợc thực hiện trên hiện trạng báo cáo. Trong khi 

đó, thực tiễn cuộc sống kinh tế - ngân sách rất phong phú, đa dạng; nhiều vấn đề 

không đƣợc đề cập trong báo cáo dự toán ngân sách thậm trí còn quan trọng, cấp thiết 

hơn nhiều vấn đề đƣợc đƣa vào dự toán. 

Để đƣa các quy định về thẩm quyền giám sát của Quốc hội đối với việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc, thời gian tới cần cải tổ cơ cấu, tổ chức, hoạt động của Quốc 

hội, theo hƣớng nhƣ sau: 

+ Tăng cƣờng quỹ thời gian cho hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách ở 

các Quốc hội, các Ủy ban thuộc Quốc hội: Theo thẩm quyền giám sát ngân sách nhà 

nƣớc đƣợc Hiến pháp và Luật Ngân sách Nhà nƣớc quy định, Quốc hội và các cơ quan 

trực thuộc quốc hội (Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy 

ban Kinh tế, Kiểm toán Nhà nƣớc... ) có thẩm quyền quan trọng trong các khâu giám 

sát việc sử dụng ngân sách (từ khâu dự toán ngân sách, thực thi ngân sách và quyết 

toán ngân sách).  

Theo quy trình ngân sách hiện hành, chúng ta có thể thấy vai trò quản lý, giám 

sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc của Quốc hội đƣợc thể hiện chủ yếu ở khâu quyết 

định dự toán ngân sách nhà nƣớc và phân bổ ngân sách nhà nƣớc. 

 Tuy nhiên, để có đƣợc quyết định về dự toán ngân sách nhà nƣớc và Nghị 

quyết về phƣơng án phân bổ ngân sách trung ƣơng mang lại hiệu quả thiết thức,các cơ 
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quan của Quốc hội phải tính cực theo dõi, giám sát, kiến nghị trong quá trình thực hiện 

ngân sách năm trƣớc cũng nhƣ các khâu của quá trình lập dự toán ngân sách và  

phƣơng án phân bổ ngân sách trung ƣơng năm sau. 

 Về lý thuyết, công tác giám sát này sẽ đƣợc thực thi bởi các chuyên gia kinh 

tế - ngân sách của Quốc hội. Tuy nhiên, một thực tế khách quan là hoạt động của Quốc 

hội chúng ta chƣa phải là chuyên nghiệp (dành ít nhất 1/3 thời gian cho việc để làm 

nhiệm vụ đại biểu) do vậy quỹ thời gian dành cho hoạt động Quốc hội bị hạn chế (quỹ 

thời gian cho hoạt động giám sát ngân sách càng eo hẹp). Đó là chƣa kể tới năng lực 

theo dõi của từng đại biểu quốc hội cũng rất khác nhau. Do vậy, để tổ chức theo dõi 

đƣợc quá trình lập dự toán ngân sách nhà nƣớc; các Ủy ban của Quốc hội cần phải đổi 

mới cơ chế hoạt động, phải cử các chuyên viên ngân sách quốc hội tham gia vào quá 

các khâu lập dự toán ngân sách ở ngay công đoạn thực hiện tại các cơ quan hành pháp. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn thiếu vắng những cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội với 

các cơ quan hành pháp trong hoạt động này. Có làm đƣợc nhƣ vậy, hoạt động giám sát 

của Quốc hội mới đạt đƣợc những yêu cầu về giám sát, đảm bảo việc xây dựng ngân 

sách, thực hiện ngân sách đƣợc quản lý theo nguyên tắc từ khâu sơ khai của quá trình 

lập dự toán ngân sách. Quá trình tham dự thực tế của chuyên viên ngân sách Quốc hội, 

giúp Quốc hội hiểu rõ đƣợc bản chất của các vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực 

thi ngân sách (các khoản thiếu hụt ngân sách, hoạt động cân đối ngân sách, những méo 

mó hay lợi ích nhóm trong quá trình dự toán ngân sách...). 

 + Một nội dung nữa liên quan đến việc đổi mới hoạt động giám sát của 

Quốc hội đó là thay đổi quy trình giám sát phân bổ ngân sách: Lâu nay, quy trình phân 

bổ ngân sách nhà nƣớc thƣờng đƣợc tiến hành sau giai đoạn phê chuẩn dự toán ngân 

sách tổng thể. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy phải coi việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho 

bộ, ngành, địa phƣơng là một khâu không thể tách rời của quá trình phê chuẩn tổng dự 

toán ngân sách nhà nƣớc. Có nhƣ thế, mới hạn chế vấn đề “xin – cho” hay ƣu ái trong 

phân bổ, ƣu tiên ngân sách. Phƣơng án phân bổ ngân sách nhà nƣớc phải trở thành văn 

bản – trở thành phụ lục đính kèm với tổng dự toán ngân sách, là căn cứ quan trọng để 

Quốc hội xem xét thông qua tổng dự toán nhà nƣớc. 
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 + Kiện toàn cơ chế cơ chế hoạt động của các Ủy ban có thẩm quyền 

giám sát hoạt động ngân sách thuộc Quốc hội: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 

động của các Ủy ban thuộc có thẩm quyền giám sát hoạt động ngân sách của Quốc hội, 

thực tiễn cho thấy cần tăng cƣờng vai trò của Đảng.  

Trong các cuộc họp của liên quan đến lĩnh vực ngân sách cần thiết phải có sự 

tham dự của đại diện các cơ quan đang (các Ban của Đảng) để nắm bắt những vƣớng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện giám sát ngân sách; trên cơ sở đó đề xuất 

những sửa đổi, nhất là việc giảm thiểu hạn chế sự bất cấp của thể chế chính trị - Đảng 

lãnh đạo (sự lợi dụng ảnh hƣởng, quyền lực Đảng) để tác động tới quá trình giám sát 

hoạt động ngân sách. 

 + Tăng cƣờng công tác trao đổi thông tin hai chiều giữa Quốc hội và 

quần chúng nhân dân trong hoạt động giám sát ngân sách: Trong thời đại bùng nổ 

thông tin, quần chúng có vài trò rất lớn trong việc giám sát hoạt động ngân sách. Để 

tận dụng đƣợc trí tuệ cộng đồng trong hoạt động giám sát ngấn sách, điều quan trong 

là phải đẩy mạnh việc minh bạch hóa, công khai hóa hoạt động ngân sách. 

Muốn làm đƣợc điều này, thì nhất thiết phải tăng cƣờng công tác trao đổi 

thông tin hai chiều (giới thiệu rộng rãi cho quần chúng nắm đƣợc các hoạt động giám 

sát ngân sách của Quốc hội, của các Ủy ban thuộc Quốc hội; thông tin để quần chúng 

hiểu đƣợc quy trình giám sát, và tham gia hoạt động giám sát ở các khâu trong quy 

trình ngân sách). Có nhiều hình thức tăng cƣờng thông tin giám sát ngân sách,nhƣ qua 

hoạt động tiếp xúc cử tri, qua cổng thông tin của Quốc hội, qua các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng (đặc biệt là trong thời gian các kỳ họp của Quốc hội). 

3.3.2. Kiện toàn mô hình, tổ chức hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nước của Kiểm toán nhà nước 

Tuy mới, đi vào hoạt đông theo Luật Kiểm toán Nhà nƣớc, nhƣng Kiểm toán 

Nhà nƣớc đã thể hiện đƣợc tốt vai trò trong giám sát hoạt động ngân sách. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện những bất cấp của hoạt động Kiểm toán Nhà nƣớc nhƣ đã 

trình bày ở Chƣơng 2 đòi hỏi phải có những đổi mới về nhiều mặt, cụ thể nhƣ: 

 + Hoàn thiện hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nƣớc và các thức 

Quốc hội sử dụng kết quả kiểm toán để giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc: 



72 

 Thực tế cho thấy, việc nâng cao trách nhiệm giải trình trƣớc Quốc hội, trƣớc 

dân đối với kết luận kiểm toán là biện pháp hữu hiệu trong việc hạn chế những sai 

phạm, vi phạm trong hoạt động ngân sách. Kiểm toán Nhà nƣớc là thể chế giám sát 

ngân sách quan trọng, đảm bảo những thông tin của các cơ quan có thẩm quyền cung 

cấp cho Quốc hội là chính xác. Theo xu thế quốc tế trong hoạt động kiểm toán nhà 

nƣớc, thì mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán Nhà nƣớc sẽ đƣợc phát triển theo 

hƣớng quan hệ khách hàng, ở đó Quốc hội là “khách hàng” đặt hàng Kiểm toán Nhà 

nƣớc trong hoạt động giám sát ngân sách nhà nƣớc. Với định hƣớng nhƣ vậy Quốc hội 

tiến tới phải thành lập một cơ quan chuyên trách về những vấn để kiểm toán - Ủy ban 

Kiểm toán Quốc hội (tổng hợp những vấn đề liên quan tới kiểm toán từ các Ủy ban Tài 

chính Ngân sách và các Ủy ban khác). 

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nƣớc sẽ làm việc với Ủy ban Kiểm toán để trao 

đổi những vấn đề có tính chất chuyên môn kế toán và kiểm toán. Kết quả Kiểm toán 

Nhà nƣớc là báo cáo kiểm toán, kiến nghị kiểm toán sẽ đƣợc Ủy ban Kiểm toán Quốc 

hội thẩm định (nếu cần). Trên cơ sở giải pháp đó, Kiểm toán Nhà nƣớc mới có điều 

kiện tốt hơn, tập trung cho các vấn đề cụ thể mà Quốc hội và công chúng quan tâm tại 

mỗi công đoạn của quy trình kiểm toán, giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc. 

+ Nâng cao thẩm quyền tiếp cận thông tin: Một trong những thách thức lớn 

nhất đối với hoạt động giám sát ngân sách nhà nƣớc của Kiểm toán Nhà nƣớc là có 

đƣợc thông tin chính xác, kịp thời. Chất lƣợng thông tin, là yếu tố cơ bản ảnh hƣởng 

đến chất lƣợn kết luận kiểm toán. Để có thể thực hiện tốt cácnhiệm vụ của mình, cơ 

quan kiểm toán cần đƣợc tiếp cận hơn nữa về số liệu ngân sách, hạn chế tiến tới xóa bỏ 

các “vùng cấm” trong hoạt động giám sát ngân sách.  

Để làm đƣợc điều này, điều cần thiết phải xây dựng những quy định pháp lý 

tại Luật Kiểm toán Nhà nƣớc, điều cần thiết phải có những quy định  rõ hơn trong việc 

lƣu trữ thông tin ngân sách phục vụ kiểm toán nhà nƣớc. 

 Trên thực tế, nhiều thông tin trong hoạt đông ngân sách của cơ quan hành 

pháp chƣa đƣợc lƣu giữ đầy đủ. Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ cần xây dựng 

hệ thống danh mục thông tin cần lƣu giữ để phục vụ cho kiểm toán. Bên cạnh đó, gắn 

trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với những biểu hiện thiếu hợp tác 
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trong cung cấp thông tin. Tiến tới đạt chuẩn mực về tiếp cận thông tin theo quy định 

của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao – INTOSAL. 

+ Nâng cao năng lực và tính liêm chính của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm 

toán nhà nƣớc: Chất lƣợng giám sát hoạt động ngân sách phụ thuộc rất lớn vào chất 

lƣợng đội ngũ cán bộ, ở hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nƣớc cũng không phải 

là một ngoại lệ (nhất là khi Kiểm toán Nhà nƣớc đang đẩy mạnh sự chuyển dịch từ 

kiểm toán qua báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ  sang kiểm toán hoạt động). Để 

làm tốt điều này, cần phải: 

++ Có kế hoạch đào tạo đội ngũ kiểm toán viên để ngoài những kỹ năng kiểm 

toán thông thƣờng, họ còn phải am hiểu về pháp luật, về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, 

về kiến thức kinh tế công và tài chính công. 

++ Có chính sách lƣơng, thƣởng hợp lý. Chính sách đãi ngộ tốt, là cơ sở để 

gìn giữ nhân tài, những hạt nhân của hoạt động kiểm toán nhà nƣớc. Tuy nhiên, bên 

cạnh cơ chế đãi ngộ cũng phải có những cơ chế kiểm soát, kỷ luật. 

Để đảm bảo hoạt động kiểm toán đƣợc minh bạch, hạn chế những nhũng nhiễu 

phát sinh trong quá trình giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc. 

+ Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và phƣơng pháp kiểm 

toán theo tiêu chuẩn quốc tế: Kiểm toán Nhà nƣớc là thiết chế tiên tiến nhất để giám 

sát hoạt động ngân sách hiện nay. Tuy nhiên, do đặc thù chính trị ở nƣớc ta, hoạt động 

kiểm toán còn có những hạn chế, chƣa bắt kịp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Kiến 

nghị và kết luận của Kiểm toán Nhà nƣớc trong lĩnh vực ngân sách, giám sát ngân sách 

trong thời gian qua vẫn vấp phải những phản ứng khác nhau, đặc biệt là trong vấn đề 

xác định hiệu quả đầu tƣ (hiệu quả thực hiện ngân sách nhà nƣớc). Chính vì thế, cần 

thiết phải xây dựng một Bộ chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán và phƣơng 

pháp kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế áp dụng với tình hình thực tiễn Việt Nam. 

Quá trình hoạt thiện Bộ chuẩn mực kiểm toán là quá trình lâu dài, nhƣng việc xây 

dựng ban hành Bộ chuẩn mực sẽ là nền tàng để đƣa hoạt động kiểm toán nhà nƣớc, 

giám sát ngân sách nhà nƣớc đƣợc công bằng, minh bạch và chính xác. 
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3.3.3. Cải tổ cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách tại 

các cấp Hội đồng nhân dân các cấp  

Hiến pháp năm 2013 và Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2002, đặc biệt là Luật 

Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 đã nâng cao vị thế của Hội đồng Nhân dân các cấp 

trong vai trò giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc ở địa phƣơng, thông qua việc giao 

quyền xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phƣơng... Tuy nhiên, nhƣ 

đã phân tích ở Chƣơng 2, hệ thống ngân sách nhà nƣớc của ta có sự lồng ghép dẫn tới 

sự chồng chéo, trùng lặp về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân với các cơ quan nhà 

nƣớc khác trong lĩnh vực ngân sách, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát và xử lý kết 

quả giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc. 

 Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 đã tháo gỡ rất nhiều vƣớng mắc cho về 

phân cấp, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực ngân sách, nhƣng thực tế 

Hội đồng Nhân dân vẫn không trực tiếp lập dự toán ngân sách, xây dựng phƣơng án 

phân bổ ngân sách cấp mình (Hội đồng Nhân dân chỉ xem xét, quyết định hoạt động 

ngân sách trên cơ sở dự thảo do Ủy ban Nhân dân cùng cấp trình, với các chỉ tiêu chủ 

yếu trong một thời gian ngắn). 

 Việc lập dự toán ngân sách, và xây dựng phƣơng án phân bổ ngân sách là 

theo luật định là trách nhiệm của cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, dự toán ngân sách địa 

phƣơng là vấn đề quan trọng, có tính chuyên môn cao vƣợt quá khả năng giám sát của 

Hội đồng Nhân dân. 

Để khắc phục tình trạng trên, không ngừng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng Nhân dân cần đẩy mạnh những giải pháp, nhƣ: 

+ Tƣng cƣờng phân cấp, kết hợp với nâng cao năng lực và sự tham gia của 

Hội đồng Nhân dân trong hoạt động lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa 

phƣơng. Chủ trƣơng phân cấp quản lý ngân sách cho Hội đồng Nhân dân của Luật 

Ngân sách Nhà nƣớc 2015, là sự kế thừa, phát huy hiệu quả từ tổng kết quá trình thực 

hiện Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2002.Tuy nhiên, việc đẩy mạnh phân cấp mà 

không chú trọng tới yếu tố năng lực sẽ dẫn tới những bất cập mới. Thực trạng hiển hữu 

tại các cấp chính quyền cơ sở là quyền lực của cơ quan hành pháp thƣờng lấn át Hội 

đồng Nhân dân, do ảnh hƣởng từ sức mạnh thực thi các nhiệm vụ hành chính, kinh tế 
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xã hội. Đây chính là nguyên nhân làm mất đi ý nghĩa của việc phân cấp, nâng cao vai 

trò giám sát hoạt động ngân sách cho Hội đồng Nhân dân. Với bộ máy chuyên trách 

của Hội đồng Nhân dân ở các địa phƣơng nhƣ hiện nay, thì khó có thể đánh giá đƣợc 

hết hiệu quả của các nhiệm vụ giám sát ngân sách đƣợc giao (giám sát nguồn thu, 

nhiệm vụ chi), thâm chí còn có thể làm trầm trong thêm tính hình thức trong hoạt động 

giám sát ngân sách nhà nƣớc. 

 Để khắc phục tình trạng này, Đảng và Quốc hội cần nghiên cứu để có sự điều 

tiết về nhân sự Hội đồng Nhân dân hợp lý với yêu cầu chuyên môn, và yêu cầu về tính 

độc lập với các cơ quan công quyền khác trong hệ thống chính quyền địa phƣơng. 

Tăng cƣờng năng lực cho Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân, và đổi mới 

phƣơng thức hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách, coi Ban Kinh tế Ngân sách là trụ 

cột trong hoạt động giám sát ngân sách của Hội đồng Nhân dân. 

 Trong thời gian tới, cần xây dựng cơ chế làm việc giữa Ban Kinh tế Ngân 

sách với các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tƣ trong việc tham gia vào quátrình lập 

dự toán, xây dựng phƣơng án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phƣơng.  

Thực tế làm việc, sẽ là trƣờng đào tạo hiệu quả để các cán bộ chuyên trách về 

ngân sách, giám sát hoạt động ngân sách địa phƣơng làm việc hiệu quả, phát huy vai 

trò, quyền lực của Hội đồng Nhân dân trong hoạt động giám sát thu – chi ngân sách 

địa phƣơng. 

Ngoài ra, để khắc phục những hạn chế cố hữu của Hội đồng Nhân dân, thời 

gian tới cần thiết phải có xây dựng cơ chế hỗ trợ, phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng 

Nhân dân phù hợp với quy định hiện hành của Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân, Luật 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Xây dựng cơ chế tuyên truyền hoạt 

động ngân sách, giám sát ngân sách của Hội đồng Nhân dân với quần chúng nhân dân 

địa phƣơng. Đẩy mạnh hoạt động giám sát hoạt động ngân sách nhà nƣớc của Hội 

đồng Nhân dân thông qua tăng cƣờng các giám sát phổ biển, nhƣ giám sát ngân sách 

nhà nƣớc theo chuyên đề.  
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3.3.4. Về nâng cao nhận thức đối với tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác giám 

sát hoạt động ngân sách 

Hoạt động giám sát ngân sách nhà nƣớc chƣa đƣợc quan tâm tƣơng xứng với tầm 

quan trọng của ngân sách nhà nƣớc. Đây cung là tình trạng tƣơng đối phổ biến ở những 

quốc gia có thể chế chính trị theo mô hình “đại nghị”. Do Chính phủ đƣợc Quốc hội bầu 

bởi những ngƣời trong cùng đảng phái chính trị, nên hoạt độn giám sát ngân sách không 

nhận đƣợc sự quan tâm đầy đủ, quyết liệt. Ở nƣớc ta, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ 

thống chính trị là rất lớn, Đảng viên chiếm tuyệt đại đa số trong các cơ quan dân cử (Quôc 

hội, Hội đồng Nhân dân) và trong các thiết chế giám sát. Đây cũng là bất cập, khiến nhận 

thức về giám sát ngân sách đôi lúc bị xem nhẹ, bị thiên vị, nể nang.  

Để khắc chế phần nào những bất cấp phát sinh từ mô hình chính trị đất nƣớc, 

Đảng, Nhà nƣớc và Quốc hội cần có những điều chỉnh hơn nữa trong việc phân cấp, 

phân quyền giám sát cho các thiết chế giám sát: 

 Nâng cao tính độc lập của hoạt động giám sát tại Quốc hội, tại các cấp Hội 

đồng Nhân dân các cấp; nâng cao tính độc lập của các thiết chế giám sát quan trọng 

nhƣ Kiểm toán Nhà nƣớc.  

Có những giải pháp về cơ chế, chính sách để các thiết chế giám sát độc lập 

hơn, hạn chế sự tác động chi phối xuất phát từ sự nể nang, thiên vị trong hệ thống 

Đảng lãnh đạo.  

Vấn đề cốt lõi trong nền quản trị quốc gia tiên tiến là sự chia sẻ quyền lực giữa 

các cơ quan nhà nƣớc (để hạn chế sự lộng quyền, lợi dụng quyền lực nhà nƣớc ở các 

cơ quan quản lý). Xét trên thực trạng chính trị của nƣớc ta, thì việc phân phối quyền 

lực trong hoạt động ngân sách và giám sát ngân sách cần đƣợc thực hiên trên cơ sở cấn 

đối quyền lực Đảng giữa cơ quan hành pháp (cơ quan thực hiện – Chính phủ) với cơ 

quan giám sát là Quốc hội và các cấp Hội đồng Nhân dân. Sự cân bằng quyền lực 

Đảng giữa cơ quan hành pháp và cơ quan giám sát sẽ phát huy hiệu quả giám sát ngân 

sách tại các cơ quan dân cử, cũng nhƣ tại các thiết chế giám sát chuyên môn. 

Bên cạnh việc phân bổ quyền lực Đảng một cách hợp lý giữa cơ quan hành 

pháp và cơ quan giám sát, để nâng cao nhận thức về tầm quan trong của công tác giám 

sát ngân sách cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để trƣớc tiên cán bộ công làm công 
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tác giám sát, sau là toàn thể xã hội hiểu rằng: thực hiện nhiệm vụ giám sát là hoạt động 

nhằm ngăn ngừa những vị phạm trong hoạt động ngân sách, nhằm nâng cao năng sức 

mạnh của hệ thống quản lý tài chính – ngân sách, chứ không phai là hoạt động chiếu 

lệ, hay bới móc.  

Việc nâng cao nhận thức về quyền và tầm quan trọng của hoạt động giám sát 

ngân sách đƣợc phổ biến không chỉ trong các cơ quan giám sát, mà còn đƣợc triển khai 

tới toàn thể nhân dân. Qua đó, khơi dậy tiềm năng và trách nhiệm của toàn thể xã hội 

tham gia vào giám sát hoạt động ngân sách ở mọi công đoạn, mọi quy trình ngân sách 

(từ lập dự toán, phân bổ ngân sách, thực thi ngân sách tới quyết toán ngân sách); nâng 

cao nhận thức về giám sát hoạt động ngân sách từ các cơ quan.  

 

Kết luận Chƣơng 3 

Qua nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc (đặc biệt là qua nghiên cứu các quy định về 

giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc theo Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015), 

tại Chƣơng 3 Luận văn đã đúc kết và đƣa đƣợc một số đề xuất, khuyến nghị nhằm 

hoàn thiện hơn nữa các quy định về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật 

Ngân sách nhà nƣớc năm 2015: 

Khuyến nghị cải cách mô hình hoạt động, tổ chức hoạt động; cơ chế phối hợp 

trong giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở một số cơ quan, tổ chức giám sát 

ngân sách nhà nƣớc tiêu biểu, nhƣ: Quốc hội, các Ủy ban giám sát thuộc Quốc hội, 

Kiểm toán Nhà nƣớc, Hội đồng Nhân dân các cấp v.v… 

Khuyến nghị sửa đổi một số quy định đề nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động 

giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở các cấp. 

Kiến nghị sửa đổi một số quy định để nâng cao năng lực chuyên môn của các 

bộ, công chức làm công tác giám sát ngân sách tại các thiết chế giám sát khác nhau 

trong hệ thống chính trị nƣớc ta. 

Kiến nghị sửa đổi một số quy định để tăng cƣờng hơn nữa việc minh bạch hoá 

và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào quản lý, giám sát việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc. 
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KẾT LUẬN 

 

Với mục tiêu nghiên cứu các quy định giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 để phát hiện và dự báo những bất cập, 

tồn tại khi triển khai Luật Ngân sách nhà nƣớc; đồng thời tìm kiếm giải pháp để hoàn 

thiện hơn nữa các quy định pháp luật về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc ở 

Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015, Luận văn đã:  

- Xây dựng đƣợc cơ sở lý luận về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc. 

Trên cơ sở đó nghiên cứu thực trạng hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến 

hoạt động giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc có liên quan tới quy định tại Luật 

Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015.  

- Nghiên cứu thực trạng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của các thiết chế 

giám sát ngân sách nhà nƣớc theo quy định của pháp luật ngân sách hiện hành.  

- Nghiên cứu tính tƣơng thích pháp luật có liên quan, tính khả thi của các quy định 

về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc tại Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015. 

- Nghiên cứu để có đƣợc một số giải pháp mang tính hệ thống cho việc hoàn 

thiện các quy định pháp luật, quy trình, tổ chức, nhân sự, nâng cao nhận thức và về 

ứng dụng công nghệ thông tin cho giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc; góp 

phần tăng hiệu quả hoạt động giám sát ngân sách nhà nƣớc.  

 Bên cạnh một số kết quả nhỏ bé, tác giả tự nhận thấy năng lực nghiên cứu của 

mình còn rất hạn chế, trong khi phạm vi nghiên cứu của Đề tài lại quá rộng; vẫn còn 

nhiều nội dung, vấn đề chƣa đƣợc đề cập. Với tin thần cầu thị, tác giả mong nhận đƣợc 

sự đánh giá và góp ý của các nhà khoa học (trong đó có các thầy giáo, các cô giáo), 

của các chuyên gia đang trực tiếp công tác trong lĩnh vực giám sát việc sử dụng ngân 

sách và những ai quan tâm đến Đề tài để tác giả có đƣợc cái nhìn khoa học, và xác 

thực hơn đối với các vấn đề nghiên cứu, giúp Đề tài phát huy đƣợc giá trị nghiên cứu 

trên thực tiễn. 

 Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và bạn 

bè đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn tất nhiệm vụ, có 

đƣợc kết quả nghiên cứu nhỏ bé nhƣ trên./. 
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