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1. Giới thiệu
Việc kiểm tra, giám sát, quản lý các khoản thu – chi,

các nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ, sử dụng tài sản và
nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các
hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán là nhiệm
vụ hết sức quan trọng đối với bất cứ cơ quan Nhà nước
hoặc doanh nghiệp (DN) nào (Thu & Thủy, 2019). Xuất
phát từ vai trò và tầm quan trọng trên, công tác kiểm
soát và giám sát là một biện pháp quan trọng để quản
lý tài chính công, góp phần đảm bảo công tác quản lý
và sử dụng tài chính công đúng mục đích và hiệu quả. 

Phú Giáo là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh
Bình Dương, cách TP.HCM khoảng 70 km. Nguồn thu
ngân sách huyện Phú Giáo gồm có thu thuế, thu phí, lệ
phí, các khoản thu khác. Chi ngân sách huyện bao gồm
các khoản chi sau: chi đầu tư phát triển, chi thường
xuyên, các khoản chi khác. Công tác quản lý thu chi
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Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường mức độ
thực hiện của kiểm soát nội bộ đối với quản lý thu chi
ngân sách trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo quan điểm
của INTOSAI. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ
thực hiện kiểm soát nội bộ được đánh giá ở mức độ
chấp nhận được, với số điểm là 3,6448/5 điểm.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, quản lý thu chi ngân
sách, Intosai, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Abstract

This research aims to assess the internal control ap-
plication of revenue and expenditure budget man-
agement based on five components that make up
internal controls by INTOSAI at public sector entities
in Phu Giao district, Binh Duong province, Vietnam.
The findings show that the internal control system
application at public sector entities in Phu Giao dis-
trict, Binh Duong province Vietnam is considered ac-
ceptable with average point being 3.6448/5. 
Keywords: Internal control, of revenue and expendi-
ture budget management,  Intosai, public sector enti-
ties.
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ngân sách (QLTCNS) trên địa bàn
huyện bên cạnh những thành quả
đáng khích lệ thì vẫn còn tồn tại
nhiều khó khăn và hạn chế. Điều
này xuất phát từ nhiều nguyên nhân
như cơ chế, chính sách về nhân sự
của tỉnh; cơ chế tuyển dụng, quy
hoạch cán bộ tại các đơn vị; việc
quan tâm và phân tích những rủi ro
tiềm tàng phát sinh từ các hoạt động
QLTCNS chưa được chú trọng,… 

Đứng trước vai trò và tầm quan
trọng của kiểm soát nội bộ (KSNB)
đối với quản lý Ngân sách Nhà nước
(NSNN), đã có nhiều nghiên cứu tìm
hiểu về vai trò của KSNB đối với
NSNN và từ đó đề ra các giải pháp
để nâng cao việc vận dụng KSNB
trong các đơn vị công lập, góp phần
làm gia tăng hiệu quả sử dụng
NSNN. Tiêu biểu có các nghiên cứu
của Vijayakumar and Nagaraja
(2012); Abd Aziz, Ab Rahman,
Alam, and Said (2015); Emmanuel,
Ajanya, and Audu (2013),… Để
đánh giá thực trạng vận dụng KSNB
tại các đơn vị, đa phần các nghiên
cứu nước ngoài tiến hành xây dựng
thang đo đo lường mức độ vận dụng
KSNB tại các đơn vị được khảo sát
dựa trên nền tảng của Coso frame-
work, INTOSAI và quy định về
KSNB của quốc gia. 

Đối với các nghiên cứu tại Việt
Nam, các nghiên cứu của Đức,
Phước, Thảo (2016); Thu và Thủy
(2019)… đã tiến hành phân tích
thực trạng KSNB dựa trên các thành
phần cấu thành KSNB của Coso
framework, INTOSAI. Tuy nhiên,
khác với nghiên cứu nước ngoài, đa
phần các nghiên cứu tại Việt Nam
sử dụng nghiên cứu định tính, còn
rất ít hướng đến việc đo lường mức
độ áp dụng KSNB bằng phương
pháp định lượng, dựa trên thang đo
đo lường mức độ vận dụng KSNB. 

Nghiên cứu này hướng đến mục
tiêu là đo lường mức độ vận dụng
của KSNB trong các đơn vị hành
chính sự nghiệp (HCSN) trên địa
bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương. Đối tượng nghiên cứu là

mức độ vận dụng của KSNB trong
QLTCNS. Số lượng mẫu nghiên
cứu là 87 các đơn vị HCSN trên địa
bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương. Dữ liệu khảo sát được thực
hiện từ tháng 6 đến tháng 9/2020.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm KSNB
Theo INTOSAI 2004, KSNB là

một quá trình tích hợp được thực
hiện bởi ban giám đốc và nhân sự
của đơn vị, được thiết kế để giải
quyết rủi ro và cung cấp sự đảm bảo
hợp lý rằng khi theo đuổi sứ mệnh
của đơn vị, các mục tiêu chung sau
đây sẽ đạt được: Thực hiện các hoạt
động có trật tự, đạo đức, tiết kiệm,
hiệu quả và hữu hiệu; hoàn thành
nghĩa vụ giải trình; tuân thủ luật và
quy định hiện hành; bảo vệ các
nguồn lực của đơn vị trước mất mát,
lạm dụng và tổn hại (Vanstapel,
2004). INTOSAI cũng cho rằng,
KSNB được cấu thành bởi 5 thành
phần, cụ thể: Môi trường kiểm soát;
Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm
soát; Thông tin và truyền thông;
Giám sát.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu
trước

Nghiên cứu của Ivanyos (2006):
Trên cơ sở tham khảo các tham
chiếu của COBIT, COSO và INTO-
SAI, tác giả đã tiến hành tổng hợp
lý thuyết về việc vận hành và áp
dụng KSNB tương thích với từng
loại hình DN, từ đó tiến hành đề
xuất thang đo đo lường mức độ thực
hiện KSNB đối với hoạt động tài
chính tại các đơn vị. Đối với các
đơn vị công lập, trên cơ sở tham
chiếu chủ yếu các thành phần của
KSNB theo INTOSAI, tác giả cũng
đã đề xuất mô hình đo lường mức
độ thực hiện KSNB trong các đơn
vị công lập tương ứng với năm
thành phần kế toán quản trị của IN-
TOSAI bao gồm: môi trường kiểm
soát, đánh giá rủi ro, hoạt động
kiểm soát, thông tin truyền thông và
giám sát. Trong đó, Môi trường
kiểm soát là thang đo bậc 1, được

đo lường bởi bảy biến quan sát
(CE1-CE7); Đánh giá rủi ro là thang
đo bậc 1, được đo lường bởi ba biến
quan sát (RA1-RA3); Hoạt động
kiểm soát là thang đo bậc 1, được
đo lường bởi bốn biến quan sát
(CA1-CA4); Thông tin và truyền
thông là thang đo bậc 1, được đo
lường bởi bốn biến quan sát (IC1-
IC4); Giám sát là thang đo bậc 1,
được đo lường bởi 2 biến quan sát
(MO1-MO2).

Nghiên cứu của Thu and Thủy
(2019) hướng đến mục tiêu tìm hiểu
thực trạng KSNB tại các đơn vị
thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Bình Định và
đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn
thiện hệ thống KSNB tại đơn vị.

Các nội dung khảo sát tập trung
vào 5 thành phần cấu thành hệ
thống KSNB như: Môi trường kiểm
soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động
kiểm soát; Thông tin và truyền
thông; Giám sát. Cụ thể:

Về môi trường kiểm soát: Đơn
vị cần đề cao tính chính trực và các
giá trị đạo đức trong QLTCNS; ban
hành đầy đủ các quy định nhằm xử
lý các hành vi tiêu cực trong việc
QLTCNS; luôn chú trọng đến việc
xây dựng và phổ biến các quy tắc
ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức
nghề nghiệp của công chức, viên
chức trong QLTCNS; có tiến hành
xây dựng và ban hành bộ tiêu chuNn
về kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho từng nhiệm vụ đối với việc
QLTCNS; công chức, viên chức của
đơn vị luôn chấp hành tốt các quy
định của Nhà nước về quản lý thu,
chi ngân sách.

Về đánh giá rủi ro, đơn vị luôn
chú trọng đến công tác nhận diện và
ứng phó với các rủi ro trong
QLTCNS. Các quyết định liên quan
đến QLTCNS luôn được thực hiện
trên cơ sở tham khảo ý kiến của các
phòng chuyên môn nghiệp vụ. Đơn
vị thường xuyên hướng dẫn công
chức, viên chức trong đơn vị nhận
diện và ứng phó với các rủi ro phát
sinh trong QLTCNS.
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Hoạt động kiểm soát: Có sự
phân chia nhiệm vụ, quyền hạn và
trách nhiệm rõ ràng cho các
phòng/ban chức năng về các nội
dung QLTCNS; Các nghiệp vụ phát
sinh đều có chứng từ đầy đủ, đúng
quy định và thực hiện theo đúng
quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế
hoạt động tại đơn vị; Định kỳ, đơn
vị có tiến hành so sánh, đối chiếu
giữa thực hiện với kế hoạch
QLTCNS và tìm ra nguyên nhân
chênh lệch để kịp thời khắc phục.

Thông tin và truyền thông: Đơn
vị có đầy đủ các phương tiện truyền
thông để xử lý, ghi nhận và trình
bày các nghiệp vụ QLTCNS tại đơn
vị; Đơn vị thực hiện đối chiếu
thường xuyên số liệu trên máy và
trên chứng từ giấy; Thực hiện bảo
mật nghiêm ngặt việc truy cập vào
hệ thống máy tính; Đơn vị có sử
dụng phần mềm trong giải quyết
công việc và hệ thống thông tin kế
toán đáp ứng được yêu cầu quản lý
hiện tại.

Về giám sát, được đo lường bằng
hai nội dung, bao gồm: Việc giám
sát được thực hiện một cách thường
xuyên; Việc giám sát định kỳ cũng
như thực hiện các cuộc giám sát đột
xuất, khi xét thấy cần thiết.

2.3. Nhận xét các nghiên cứu
trước và hướng đi của nghiên cứu
này.

Nghiên cứu về KSNB và đo
lường mức độ vận dụng KSNB
trong các đơn vị là một trong những
chủ đề nhận được sự quan tâm đối
với nghiên cứu trong lĩnh vực kế
toán, dựa trên nền tảng công bố của
COSO (nếu khách thể nghiên cứu là
các DN), dựa vào công bố của IN-
TOSAI (nếu khách thể nghiên cứu
là các đơn vị công lập). Tại Việt
Nam, đa phần các nghiên cứu trước
đây đều hướng đến khách thể
nghiên cứu là các DN và phương
pháp nghiên cứu được sử dụng chủ
yếu là định tính, còn rất ít hướng
đến đo lường mức độ thực hiện
KSNB trong các đơn vị HCSN. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này
xác định mục tiêu đo lường mức độ
vận dụng KSNB với khách thể
nghiên cứu là các đơn vị HCSN
trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương. Thang đo mức độ
thực hiện KSNB được xây dựng
trên cơ sở tham chiếu các nguyên
tắc cho KSNB, đối với khu vực
công của INTOSAI.

3. Phương pháp nghiên cứu và
thang đo

3.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tình huống được

thực hiện bằng phỏng vấn các
chuyên gia hiện công tác tại Phòng
Tài chính – Kế hoạch của huyện và
các đơn vị HCSN trên địa bàn
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu
giúp hoàn thiện thang đo đo lường

Bảng 01: Nội dung thang đo mức độ vận dụng KSNB đối với
QLTCNS
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mức độ thực hiện của KSNB trong
quản lý thu, chi ngân sách; tìm hiểu
những hạn chế về KSNB đối với
QLTCNS trong các đơn vị HCSN tại
địa bàn huyện. Phương pháp khảo sát
với đối tượng là phụ trách kế toán,
lãnh đạo đơn vị hoặc trưởng các bộ
phận khác (ngoài bộ phận kế toán)
hướng đến mục tiêu đánh giá và phân
tích mức độ thực hiện của KSNB các
khoản thu, chi NSNN trong các đơn
vị HCSN.

3.2. Thang đo
Thang đo mức độ vận dụng của

KSNB đối với QLTCNS của nghiên
cứu này được xây dựng căn cứ trên các thành phần
cấu thành KSNB của INTOSAI; Các thang đo từ
nghiên cứu trước; Ý kiến của các chuyên gia, cụ thể
như Bảng 1, trang 53.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
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đơn vị HCSN, trên địa bàn huyện Phú Giáo, Bình
Dương. Trong số này, có 62% là đơn vị sự nghiệp, 38%
là đơn vị hành chính. Về đối tượng khảo sát, 17% là
lãnh đạo đơn vị; 63% là phụ trách kế toán và 20% là
lãnh đạo các bộ phận tại đơn vị khảo sát (ngoại trừ lãnh
đạo bộ phận kế toán).

4.2. Phân tích chung về thực trạng KSNB trong
QLTCNS tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thực trạng KSNB được đo lường thông qua năm
thành phần cấu thành KSNB theo quan điểm của IN-
TOSAI, bao gồm: Môi trường kiểm soát (MTKS);
Đánh giá rủi ro (ĐGRR); Hoạt động kiểm soát
(HĐKS); Thông tin truyền thông (TTTT) và Giám sát
(GS). Kết quả phân tích giá trị của thực trạng mức độ
vận dụng KSNB trong QLTCNS tại huyện Phú Giáo,
tỉnh Bình Dương, được trình bày tại Sơ đồ 01.

Kết quả phân tích tại Sơ đồ 01 cho thấy, mức độ vận
dụng KSNB trong QLTCNS tại huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương được đánh giá ở mức độ có thể chấp nhận
được với điểm số là 3,6448 điểm. Trong 5 thành phần
cấu thành nên KSNB thì giá trị thành phần TTTT được
đánh giá ở mức độ cao nhất, với số điểm là 3,8409
điểm. Tiếp theo sau, thành phần GS và ĐGRR được
đánh giá ở mức độ chấp nhận được, với số điểm lần
lượt là 3,6869 và 3,6566 điểm. Thành phần HĐKS và
MTKS được đánh giá với số điểm thấp nhất là 3,4899
và 3,5498 điểm. Phân tích sâu thực trạng KSNB trong
QLTCNS tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thông
qua chi tiết các nội dung cấu thành nên các thành phần
KSNB, sẽ được trình bày tại các nội dung tiếp theo.

4.3. Đánh giá thực trạng KSNB trong QLTCNS tại
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo từng thành
phần cấu thành KSNB.

4.3.1. Môi trường kiểm soát
Kết quả phân tích tại Sơ đồ 02 cho thấy, trong 7 nội

dung dùng để đo lường việc thực hiện MTKS thì nội
dung MTKS5 được đánh giá ở mức khá cao, với số
điểm là 4,1441/5. Điều này cho thấy, đơn vị luôn tạo
điều kiện phát triển và đãi ngộ đối với các cá nhân có
năng lực trong việc lập báo cáo thu, chi ngân sách thông
qua việc thường xuyên cử nhân viên tham gia các lớp
đào tạo và bồi dưỡng cập nhật các chính sách có liên
quan đến kế toán, việc thực hiện các chế độ và chính
sách có liên quan đến người lao động được tiến hành
đúng quy định. Nội dung kế tiếp được đánh giá với kết
quả khả quan là nội dung MTKS2. 

Sơ đồ 01: Giá trị mức độ vận dụng KSNB trong QLTCNS tại huyện
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

GIÁ TRỊ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KSNB

THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

Sơ đồ 02: Môi trường kiểm soát trong QLTCNS
tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

(Nguồn: Dữ liệu khảo sát thực tế năm 2020)
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Kết quả khảo sát cho thấy, lãnh đạo tại đơn vị am
hiểu và thực hiện trách nhiệm giám sát thường xuyên
liên quan đến thu, chi ngân sách thông qua việc chú
trọng đến khai thác và quản lý tốt các nguồn thu ngân
sách, thực hiện chi ngân sách một cách hiệu quả và có
quan tâm đến chi đầu tư phát triển. 

Nội dung cho kết quả khảo sát đáng quan ngại nhất
là MTKS7, với số điểm rất thấp là 2,5657 điểm. Điều
này cho thấy, mặc dù đội ngũ lãnh đạo tại đơn vị luôn
luôn tạo điều kiện phát triển và đãi ngộ đối với các cá
nhân có năng lực trong công việc, tuy nhiên giữa ý
tưởng và thực tế lại có sự khác biệt khá lớn. Điều này
được lý giải là chính sách tiền lương hiện hành trong
khu vực công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tạo
được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm
việc của cán bộ, công chức, viên chức.

4.3.2. Đánh giá rủi ro
Kết quả phân tích tại Sơ đồ 03 cho thấy, trong 3 nội

dung dùng để đo lường việc thực hiện ĐGRR thì nội
dung ĐGRR3 được đánh giá ở mức khả quan nhất với
số điểm là 3,7980/5 điểm. Điều này cho thấy, các đơn
vị thực sự chú trọng đến công tác nhận diện và ứng phó
với các rủi ro trong QLTCNS. Mặc dù, việc nhận diện
các rủi ro trong QLTCNS được nhận diện khá đầy đủ,
tuy nhiên việc đối phó với nó chưa thật sự được thực
hiện một cách có hiệu quả do giá trị của biến quan sát
ĐGRR1 là thấp nhất trong thành phần này, với số điểm
là 3,5657/5 điểm. Thực tế tại các đơn vị cho thấy, việc
triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong
hoạt động nghiệp vụ như tổ chức tập huấn các quy trình
nghiệp vụ, tổ chức hội nghị cảnh báo rủi ro chưa được
tiến hành một cách thường xuyên và hiệu quả. Bên cạnh
đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, luôn có
những tác động, ảnh hưởng gây ra những rủi ro do
nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như từ quy
trình nghiệp vụ; cơ chế chính sách; năng lực trình độ
chuyên môn của nhân viên khi thực hiện công việc
kiểm soát. 

4.3.3. Hoạt động kiểm soát
Sơ đồ 04 cho thấy, trong 3 nội dung dùng để đo

lường việc thực hiện ĐGRR thì nội dung HĐKS2 được
đánh giá ở mức khả quan nhất, với số điểm là 3,8687/5
điểm. Điều này cho thấy, các đơn vị thực sự chú trọng
đến việc xây dựng và thực hiện tương đối đầy đủ quy
trình chứng từ, quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng
và cập nhật. Việc thực hiện thu chi được thực hiện trên
cơ sở tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính
đã được ban hành. Giá trị của biến quan sát HĐKS4
được đánh giá ở số điểm rất thấp là 2,8283/5 điểm.
Thực tế tại các đơn vị cho thấy, mặc dù việc tiến hành
so sánh, đối chiếu giữa thực hiện với kế hoạch

QLTCNS được tiến hành đầy đủ, tuy nhiên việc phân
tích tìm nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch giữa
thực hiện với kế hoạch thu chi chưa được chú trọng và
thực hiện có hiệu quả. Việc lập dự toán chưa được tiến
hành trên cơ sở chính sách, chế độ, định mức chi
NSNN; dự toán chưa bảo đảm chi tiết theo từng nội

Sơ đồ 03: Đánh giá rủi ro trong QLTCNS tại
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

(Nguồn: Dữ liệu khảo sát thực tế năm 2020)

Sơ đồ 04: Hoạt động kiểm soát trong QLTCNS tại
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ RỦI RO

THÀNH PHẦN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
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dung chi và chưa thuyết minh rõ cơ sở căn cứ tính toán
từng nội dung chi theo đúng chế độ, tiêu chuNn, định
mức quy định.

4.3.4. Thông tin và truyền thông
Kết quả phân tích tại Sơ đồ 05 cho thấy, trong 4 nội

dung dùng để đo lường việc thực hiện thông tin và
truyền thông thì nội dung TTTT3 được đánh giá ở mức
cao nhất, với số điểm là 3,9899/5 điểm. Điều này cho
thấy, thông tin liên lạc cho phép và hỗ trợ sự hiểu biết
và thực hiện các mục tiêu, quy trình KSNB và trách
nhiệm cá nhân ở tất cả các cấp của tổ chức. Bên cạnh
đó, hoạt động trao đổi, gắn kết giữa các bộ phận trong
đơn vị và với các đối tượng bên ngoài như Kho bạc Nhà
nước luôn được chú trọng và đạt được hiệu quả. Biến
TTTT1 là nội dung kế tiếp đạt được kết quả rất tốt, với
số điểm là 3,8409/5 điểm.  Điều này cho thấy, thông tin
thích hợp trong quản lý và thực hiện thu, chi ngân sách
được xác định, thu thập, sử dụng ở tất cả các cấp của
đơn vị. Thực trạng tại các đơn vị cho thấy, thông tin cần
thiết được nhận dạng, thu thập và trao đổi trong đơn vị
dưới hình thức và thời gian thích hợp, giúp cho mọi
người trong đơn vị thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Mặc dù đạt số điểm khả quan là 3,6768/5 điểm, biến
TTTT4 đạt kết quả thấp nhất trong các biến đo lường
thành phần thông tin và truyền thông. Điều này cho
thấy, các vấn đề ảnh hưởng đến việc đạt được các mục
tiêu ngân sách chưa được thường xuyên trao đổi và
phản ánh trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nội dung công
khai dự toán thu, chi ngân sách theo quy định hiện hành
của các cấp ngân sách từ huyện đến xã, thị trấn, các đơn
vị HCSN mặc dù được triển khai nhưng chưa triệt để. 

4.3.5. Giám sát
Sơ đồ 06 cho thấy, trong 4 nội dung dùng để đo

lường việc thực hiện giám sát thì nội dung GS3 được
đánh giá ở mức cao nhất, với số điểm là 3,9091/5 điểm.
Điều này cho thấy, các báo cáo cung cấp thông tin về
hoạt động và sự tuân thủ đối với quy trình thu, chi ngân
sách tại đơn vị được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó,
trong các cuộc họp giao ban tại đơn vị, các báo cáo liên
quan đến việc cung cấp thông tin về hoạt động và sự
tuân thủ đối với quy trình thu, chi ngân sách tại đơn vị
luôn được trình cho Ban Lãnh đạo tại đơn vị xem xét
và ý kiến. Mặc dù các báo cáo cung cấp thông tin về
hoạt động và sự tuân thủ đối với quy trình thu, chi ngân
sách tại đơn vị được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên việc
xác định các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và phân
tích và chỉnh sửa kịp thời đối với các khiếm khuyết
trong KSNB chưa được chú trọng tại các đơn vị. Điều
này đã làm cho mức đánh giá đối với nội dung các
khiếm khuyết trong KSNB được phân tích và chỉnh sửa
kịp thời, chỉ đạt được số điểm thấp là 3,4242 điểm.
Tương tự vậy, việc hạn chế khi xác định cụ thể trách

nhiệm của các cá nhân và bộ phận để xảy ra khiếm
khuyết trong quá trình giám sát QLTCNS đã làm cho
mức đánh giá đối với nội dung GS2 còn chưa cao, chỉ
ở mức 3,7273 điểm.

Sơ đồ 05: Thông tin truyền thông trong QLTCNS
tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Sơ đồ 06: Giám sát trong QLTCNS tại huyện Phú
Giáo, tỉnh Bình Dương 

(Nguồn: Dữ liệu khảo sát thực tế năm 2020)
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5. Kết luận và hàm ý chính
sách

Một cách tổng quan, với số điểm
3,6446/5, kết quả nghiên cứu cho
thấy mức độ vận dụng KSNB trong
QLTCNS trong các đơn vị HCSN
tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương ở mức độ chấp nhận được.
Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với
ý kiến của các chuyên gia, nghiên
cứu kết luận như sau:

Thông tin và truyền thông đảm
bảo tương đối việc phủ sóng tới mọi
bộ phận, phòng ban và các cá nhân
trong đơn vị tại địa bàn huyện, từ đó
giúp tổ chức đạt được các mục tiêu
của mình để tồn tại và phát triển. 

Các đơn vị trên địa bàn huyện có
chú trọng đến việc giám sát quá
trình đánh giá chất lượng của hệ
thống KSNB theo thời gian, xem
xét KSNB có vận hành đúng như
thiết kế hay không và sửa đổi chúng
cho phù hợp với hoạt động thu chi
NSNN trong từng giai đoạn phát
triển của đơn vị. Chú trọng đến việc
nhận diện rủi ro và phân tích tác
động của nó đến hoạt động quản lý
thu chi NSNN tại đơn vị, góp phần
phòng tránh các nguy cơ xấu tác
động đến các mục tiêu kế hoạch đối
với thu chi NSNN tại đơn vị. 

Thành phần MTKS được đánh
giá với số điểm khá khiêm tốn là
3,5498 điểm, cho thấy các chính
sách và thủ tục thu chi NSNN nhằm
đảm bảo thực thi các quy định của
nhà quản lý chưa được thực hiện
đầy đủ, chưa góp phần thực thi
những hành động cần thiết để giảm
thiểu những rủi ro, tạo điều kiện cho
các mục tiêu việc thực hiện các mục
tiêu thu chi NSNN tại đơn vị. 

Thành phần HĐKS được đánh
giá với số điểm thấy nhất là 3,489
điểm cho thấy, thái độ cư xử chuNn
mực trong thực hiện nhiệm vụ, chức
trách được giao; thái độ, cá tính, tư
cách của nhà lãnh đạo khi điều hành
hoạt động tại đơn vị; nhận thức về
vai trò của mỗi cá nhân trong hệ
thống KSNB chưa được chú trọng;

sự phân chia trách nhiệm, quyền
hạn giữa các bộ phận chưa được
hợp lý.

Xét ở góc độ chi tiết, có khá
nhiều nội dung thuộc vận dụng
KSNB trong QLTCNS được đánh
giá hạn chế (MTKS7 với số điểm là
2,5657 điểm; ĐGRR1 với 3,5657
điểm; HĐKS4 với 2,8283 điểm;
TTTT4 với 3,6768; GS1 với
3,4242. Vì vậy, để nâng cao mức độ
vận dụng KSNB trong QLTCNS,
góp phần gia tăng hiệu quả hoạt
động của các đơn vị HCSN tại
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương,
tác giả đề xuất các giải pháp sau:

Về phía Nhà Nước, cần đNy
mạnh việc triển khai thực hiện cải
cách chính sách tiền lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức theo
Nghị quyết số 27-NQ/TW trên cơ
sở phát huy được quyền, trách
nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn
vị trong việc đánh giá và trả lương,
thưởng, gắn với năng suất lao động,
chất lượng, hiệu quả công tác của
cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động.

Cần chú trọng thực hiện các biện
pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong
hoạt động nghiệp vụ QLTCNS tại
đơn vị  như tổ chức tập huấn các
quy trình nghiệp vụ, tổ chức hội
nghị cảnh báo rủi ro chưa được tiến
hành một cách thường xuyên và
hiệu quả.

Các đơn vị cần chủ động phân
tích tìm nguyên nhân làm phát sinh
chênh lệch giữa thực hiện với kế
hoạch thu chi một cách xác đáng.
Việc lập dự toán cần được tiến hành
trên cơ sở chính sách, chế độ, định
mức chi NSNN và cần bảo đảm chi
tiết theo từng nội dung chi kèm
theo thuyết minh rõ cơ sở căn cứ
tính toán từng nội dung chi theo
đúng chế độ, tiêu chuNn, định mức
quy định. 

Các vấn đề ảnh hưởng đến việc
đạt được các mục tiêu ngân sách
cần thường xuyên được trao đổi và
phản ánh trong nội bộ đơn vị lẫn

cấp trên. Cần thực hiện công khai
mua sắm tài sản, phương tiện đi lại,
phê duyệt vốn đầu tư hàng năm,
quyết toán dự án hoàn thành tại hội
nghị tổng kết năm và thực hiện
niêm yết tại trụ sở cơ quan đơn vị,
trên cổng thông tin điện tử, để tạo
điều kiện thuận lợi trong việc theo
dõi và kiểm tra giám sát.

Cần thực hiện việc xác định các
cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm
và phân tích và chỉnh sửa kịp thời
đối với các khiếm khuyết trong
KSNB QLTCNS tại đơn vị.
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