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Lời mở đầu 

Trong sự phát triển của mỗi xã hội thì tri thức con người được xem như là 

yếu tố quan trọng có tính chất quyết định. Như Bác Hồ của chúng ta từng nói 

“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, cần phải diệt giặc dốt, nâng cao dân trí, 

đào tạo nhân tài để tạo ra sức mạnh cho cả dân tộc và điều này chỉ có thể thực 

hiện thông qua sự nghiệp giáo dục. Chỉ khi được giáo dục con người mới được 

phát triển toàn diện cả về mặt nhân cách và trình độ, được trang bị đầy đủ những 

kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển về mọi mặt. Giáo dục ngày nay 

không đơn thuần là quá trình giáo dục văn hoá tư tưởng, đạo đức, lối sống mà 

phải coi đây là một nguồn lực nội sinh, coi chiến lược phát triển con người là 

một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược phát triển kinh tế đảm bảo thực 

hiện thành công tiến trình CNH- HĐH cũng như sự phát triển chung của đất 

nước. 

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi giáo dục là 

quốc sách hàng đầu, dành mọi sự ưu tiên về nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. 

Luật giáo dục ban hành năm 1998 đã quy định rõ nguồn kinh phí đầu tư cho giáo 

dục hiện nay bao gồm nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh 

phí khác nhưng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước phải chiếm vị trí quan trọng, 

chiếm tỷ trọng lớn so với tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục. Vì vậy, hàng năm 

nguồn đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước là rất lớn và được tăng lên 

cùng với sự phát triển kinh tế đất nước. 

Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, nhu cầu chi cho 

mọi lĩnh vực ngày càng tăng thì việc quản lý các khoản chi như thế nào để đạt 

được hiệu quả cao nhất là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhằm để nâng cao chất 

lượng công tác quản lý nguồn chi từ ngân sách nhà nước cho giáo dục, sau một 

thời gian về thực tập tại Phòng tài chính- vật giá huyện Từ  Liêm, em đã đi sâu 

tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: 



 

 

“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên 

của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm trong điều kiện hiện nay”. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, Em có sử dụng một số phương pháp 

như: Phân tích, so sánh, đánh giá để từ đó tìm ra nguyên nhân, đưa ra những giải 

pháp mang tính thiết thực nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp giáo dục 

huyện Từ Liêm. 

Luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Sự nghiệp giáo dục và công tác quản lý chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sánh nhà nước 

cho sự nghiệp giáo dục (cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) ở huyện 

Từ liêm. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục (cấp Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở) ở huyện Từ  liêm. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, được sự hướng dẫn trực tiếp của 

thầy… cùng với sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong Phòng tài chính- vật 

giá, Phòng giáo dục huyện Từ Liêm đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu đê tài. 

Do trình độ hiểu biết còn hạn chế, thời gian thực tập chưa dài nên bản 

luận văn không tránh khỏi những thiếu xót, Em rất mong nhận được sự đóng 

góp ý kiến của các thầy cô giáo cũng như các bạn quan tâm đến đề tài này. 

Em xin chân thành biết ơn sự giúp đỡ của thầy… các thầy giáo cô giáo, 

các cô chú, anh chị trong Phòng tài chính- vật giá, Phòng giáo dục huyện Từ 

Liêm. 

 

 

 



 

 

Chương 1 

Sự nghiệp giáo dục và công tác quản lý chi thường xuyên  ngân sách 

nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

1.1Vai trò của nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế- xã hội 

1.1.1 Nhận thức chung về giáo dục 

Giáo dục là những hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch nhằm 

truyền cho những lớp người mới những kinh nghiệm đấu tranh và sản xuất, 

những tri thức về tự nhiên và xã hội, về tư duy để họ có đầy đủ những kinh 

nghiệm, năng lực tham gia vào lao động sản xuất và đời sống xã hội. Ở một góc 

độ hẹp hơn, giáo dục được hiểu là việc trang bị những kiến thức và hình thành 

nhân cánh con người. Có thể nói giáo dục là quá trình bồi dưỡng, nâng đỡ sự 

trưởng thành về nhận thức của con người, tạo ra những con người có đầy đủ 

kiến thức, năng lực hành vi, có khả năng sáng tạo. Giáo dục được xem như là 

quá trình tác động vào con người làm cho họ trở thành người có năng lực theo 

những tiêu chuẩn nhất dịnh. 

Ngay từ những lúc còn tiến hành sản xuất theo những phương pháp giản 

đơn, cổ xưa nhất, con người đã có ý thức phải tích luỹ và truyền dạy kinh 

nghiệm lao động nghĩa là đã nảy sinh những nhu cầu về hoạt động giáo dục. Còn 

trong xã hội ngày nay, khi thời đại thông tin, tri thức tràn ngập toàn cầu thì nhu 

cầu về giáo dục đào tạo càng trở nên quan trọng hơn nữa, hoạt động giáo dục 

được diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. 

Trong xã hội cổ xưa, thì giáo dục có thể chỉ dừng lại ở sự truyền dạy cách 

sống, kinh nghiệm đấu tranh và sản xuất ở phạm vi một bộ tộc, một bộ lạc… 

nhưng trong xã hội ngày nay, giáo dục được tổ chức thành một hệ thông hoàn 

chỉnh, với những cấp bậc và chương trình giảng dạy khác nhau. 

Ở nước ta theo luật giáo dục thì hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

- Giáo dục Mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo. 



 

 

- Giáo dục phổ thông có hai cấp bậc là bậc tiểu học và bậc trung học. Bậc 

trung học có hai cấp học là cấp trung hoc cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

- Giáo dục nghề nghiệp có trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

- Giáo dục Đại học đào tạo hai trình độ là trình độ Cao đẳng và trình độ 

Đại học, giáo dục sau đại học đào tạo hai trình độ là trình độ Thạc sĩ và trình độ 

Tiến sĩ. 

 Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo hiện nay rất đa dạng và toàn 

diện, ở nhiều cấp bậc ngành học với nhiều lĩnh vực khác nhau để nhằm mục tiêu 

đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, có sức khoẻ, 

thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, hình thành 

và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy sự nghiệp giáo dục và đào tạo có vai trò 

cực kỳ to lớn trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 

1.1.2. Vai trò của giáo dục đối với  quá trình phát triển kinh tế xã hội. 

Cả loài người đang bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21, sống trong một 

thời đại gọi là thời đại thông tin, đúng hơn là thời đại trí tuệ, thời đại của các 

nước trên thế giới ganh đua nhau để phát triển, để có vị trí, có cơ hội, có lợi thế 

cho mình trong quan hệ quốc tế. Thời đại ngày nay cũng là thời đại khu vực hoá, 

toàn cầu  hoá, mọi dân tộc trên thế giới nếu tụt hậu sẽ bị đào thải. Với tư tưởng 

xây dựng một xã hội học tập, coi việc học tập là thường xuyên, liên tục, suốt đời 

của mỗi người, lấy việc học là động lực quyết định hàng đầu để đưa xã hội tiến 

lên thì sự nghiệp giáo dục không chỉ của nước ta mà còn đối với các nước khác 

có vị trí quan trọng hàng đầu đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. Cụ thể : 

Sự nghiệp giáo dục góp phần cung cấp và phát triển nguồn nhân lực phục 

vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Để phát triển kinh tế thì cần phải có đầy đủ ba nhân tố: nguồn nhân lực, 

nguồn vật lực và nguồn tài lực trong đó phát triển nguồn nhân lực là một mục 



 

 

tiêu lớn cực kỳ quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước nhất 

là trong giai đoạn đẩy mạnh CNH- HĐH. Nói đến phát triển nguồn nhân lực 

chính là phát triển nhân tố con người về mặt số lượng và chất lượng để đảm bảo 

là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Ở nước ta hiện nay mặc 

dù nguồn lao động dồi dào song chỉ là lao động thô sơ, chưa qua đào tạo, trình 

độ không đáp ứng được nhu cầu đặt ra đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vì 

vậy một sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện sẽ góp phần tạo ra một đội ngũ 

lao động có đủ phẩm chất, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có năng lực để tiếp 

thu khoa học, công nghệ của nền sản xuất hiện đại. Từ đó góp phần nâng cao 

được chất lượng cũng như số lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu phát triển 

của nền kinh tế. 

Giáo dục tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ, 

một nhân tố quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước 

Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta coi khoa học và công 

nghệ là quốc sách hàng đầu, chọn khoa học, công nghệ là khâu đột phá trong 

chiến lược phát triển kinh tế. Đây là một hướng đi đúng phù hợp với một nước 

có nền kinh tế lạc hậu thực hiện tiến trình CNH- HĐH.  Bằng sự nghiệp giáo 

dục sẽ tạo ra được những con người có kiến thức, trình độ, có khả năng nghiên 

cứu , tìm tòi ra những cái mới có giá trị từ đó sáng tạo ra được những tư liệu sản 

xuất hiện đại, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển phục vụ cho sự phát triển 

kinh tế.  

Giáo dục nhằm phát triển nhân cách con người về mọi mặt.  

Qua giáo dục hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người, đào 

tạo con người có lòng yêu nước, tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp thu truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của loài người, có bản lĩnh vững vàng, 

có phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp. Giáo dục sẽ làm cho con người sống tốt 

và có ích hơn cho xã hội.        

Sự nghiệp giáo dục góp phần nâng cao dân chí, nhận thức của con người 

là cơ sở đưa xã hội phát triển tốt đẹp hơn 



 

 

Chỉ khi được giáo dục thì trình độ của mỗi người mới được nâng lên, có 

khả năng nhận thức đúng về các hành vi của mình, được tiếp xúc với những tri 

thức mới, tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc và nền văn hoá của các nước 

trên thế giới từ đó giúp nâng cao dân trí, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của 

con người, làm cho họ sống tốt và có ích hơn. Mặt khác sự nghiệp giáo dục phát 

triển sẽ làm cho dân giàu, nước mạnh,  xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 

con người và gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây chính là điều kiện đảm bảo đưa xã 

hội phát triển, cuộc sống văn minh, hiện đại hơn. 

 Xu hướng chung của kinh tế thế giới là toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế 

khu vực và quốc tế, với những tác dụng vật chất nhiều mặt và đa phương, đa 

dạng thì chúng ta lại càng cần giáo dục để giữ vững độc lập tự chủ, phát huy nội 

lực, vững vàng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

1.2. Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục và vai trò của chi ngân sách 

nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

1.2.1 Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục 

Nguồn vốn đầu tư cho giáo dục hiện nay bao gồm nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách 

Nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước là một quy tiền tệ tập trung lớn của Nhà nước dùng 

để chi cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó dành nhiều sự ưu tiên cho sự 

nghiệp giáo dục. Ngay trong những năm chiến tranh bằng nhiều nguồn tài chính 

khác nhau vẫn đảm bảo chi ngân sách tối thiểu cho sự nghiệp giáo dục, cả trong 

thời kỳ khó khăn vẫn chủ động duy trì, củng cố, ổn định và phát triển giáo dục, 

Nhà nước vẫn giành một một tỷ lệ ngân sách đáng kể cho giáo dục. Xu hướng 

chung là cứ năm sau chi tăng hơn năm trước. Theo khoản 1 điều 89 luật giáo 

dục ghi rõ” Nhà nước giành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, 

đảm bảo tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tăng dần theo yêu cầu phát 



 

 

triển của sự nghiệp giáo dục”. Đây là nguồn chi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

chi cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước bao gồm các 

khoản chi sau: 

- Chi đầu tư phát triển: Đây là những khoản chi mang tính chất không ổn 

định từ ngân sách nhà nước nhằm để xây dựng mới, cải tạo và mở rộng trang bị 

lại kỹ thuật tại các cơ sở thuộc toàn ngành giáo dục. 

Chi xây dựng mới bao gồm các khoản chi để xây dựng mới trường lớp, 

các cơ sở giáo dục kết quả là làm tăng thêm tài sản cố định, năng lực hoạt động 

cho toàn bộ ngành giáo dục. 

Chi đầu tư cải tạo mở rộng trang bị lại kỹ thuật bao gồm các khoản chi để 

mở rộng cải tạo lại những tài sản cố định hiện có nhằm tăng thêm công suất và 

hiện đại hoá tài sản cố định.    

- Chi thường xuyên: Đây là khoản chi mang tính chất thường xuyên, ổn 

định nhằm mục đích duy trì sự hoạt động bình thường của toàn bộ ngành giáo 

dục. Thuộc khoản chi này bao gồm chi cho con người, chi nghiệp vụ giảng dạy, 

chi quản lý hành chính và chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định. Đây là khoản 

chii mang tính chất tiêu dùng vì nó không tạo ra cơ sở vật chất mới và là một 

khoản chi lớn hàng năm từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

- Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục: 

Đây là những khoản chi nhằm hỗ trợ thực hiện các chính sách, chế độ mới do 

Nhà nước ban hành về sự nghịêp giáo dục mà chưa được bố trí trong dự toán 

ngân sách  năm, hỗ trợ các chương trình quốc gia về phát triển giáo dục và hỗ 

trợ một phần để xử lý khó khăn đột xuất, thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cấp 

bách khác.  

Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

 Nhằm thực hiện chủ chương xã hội hoá giáo dục với phương châm Nhà 

nước và nhân dân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, thì bên cạnh nguồn 

kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư còn huy động thêm các khoản đóng góp từ 

nhân dân để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chi của toàn ngành giáo dục.  



 

 

 - Thu từ học phí: Đây là khoản đóng góp của gia đình người học hoặc 

người học để góp phần bảo đảm cho các hoạt động giáo dục. Mỗi cấp học có 

một mức phí đóng góp khác nhau. Từ năm học 1990- 1991, theo quyết định của 

Quốc hội, tất cả học sinh tiểu học không phải đóng góp học phí. Số tiền thu từ 

học phí so với số tiền ngân sách nhà nước cấp cho các trường là một khoản tiền 

không nhỏ và được để lại nhà trường, một phần để tăng thu nhập cho các giáo 

viên, một phần chi mua sắm các thiết bị đồ dùng dạy học. 

 - Các khoản thu khác: Thuộc khoản thu này gồm thu xây dựng trường, vệ 

sinh nhà trường, bảo vệ trườn... Đây là khoản thu thường xuyên và ổn định, các 

trường tự thu và tự chi. So với học phí thì khoản thu này chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 

nhưng cũng góp phần giảm bớt gánh nặng của các nguồn chi từ ngân sách nhà 

nước. 

1.2.2. Vai trò của chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

Trong điều kiện nền kinh tế còn nghèo, thu nhập bình quân theo đầu 

người còn thấp thì những khoản huy thu ngoài ngân sách để đầu tư cho giáo dục 

còn rất hạn hẹp. Vì vậy nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn giữ một vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển giáo dục.  

Chi ngân sách nhà nước góp phần quan trọng, có tính chất quyết định đến 

sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà trường. Bằng việc chi ngân sách nhà 

nước, Nhà nước thực hiện việc cung cấp các phương tiện vật chất cần thiết đảm 

bảo việc trang trải những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và phát 

triển của bộ máy nhà trường, đảm bảo đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác giảng dạy và quản lý hành chính nhà trường chính là việc bù đắp và tái 

sản xuất sức lao động của họ. Nhà nước cần đảm bảo các khoản chi lương, phụ 

cấp lượng, các khoản phúc lợi tập thể và có chế độ khen thưởng phù hợp với 

từng đối tượng để nhằm nâng cao được đời sống vật chất đồng thời khuyến 

khích họ nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết với nghề. 



 

 

Chi ngân sách nhà nước là khoản chi lớn trong việc tạo ra cơ sơ vật chất, 

mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy. Hàng năm do quy mô giáo 

dục dược mở rộng, do nhu cầu hoạt động và sự xuống cấp tất yếu của các tài sản 

cố định nên thường phát sinh nhu cầu xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại 

hoá các trang thiết bị giảng dạy. Đây là khoản chi hết sức cần thiết nhằm tạo ra 

tài sản cố định, nâng cao công suất hoạt động của các tài sản hiện có và có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác giáo dục. Một cơ sở vật chất khang 

trang với những đồ dùng giảng dạy hiện đại sẽ là cơ sở quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng dạy và học. Chi cho khoản này được lấy một phần từ nguồn 

thu đóng góp xây dựng từ học sinh tuy nhiên chiếm tỷ lệ nhỏ và nguồn kinh phí 

từ ngân sách nhà nước, chiếm tỷ trọng rất lớn giữ vai trò quan trọng trong tổng 

nguồn vốn đầu tư. 

Chi ngân sách nhà nước là điều kiện quan trọng quyết định sự phát triển 

của toàn ngành giáo dục. Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu đối với quá 

trình phát triển kinh tế, do vậy phát triển sự nghiệp giáo dục được coi là mục 

tiêu, động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đòi hỏi phải có sự 

nỗ lực, cố gắng của toàn bộ xã hội.Tuy vậy hiện nay do nguồn thu ngoài ngân 

sách còn hạn chế thì kinh phí từ ngân sách nhà nước đóng một vai trò quan trọng 

trong việc hiện đại hoá cơ vật chất, thực hiện tốt các chủ trương chính sách về 

phát triển giáo dục của Nhà nước nói cách khác nguồn kinh phí từ ngân sách nhà 

nước có vai trò chủ yếu nhất trong việc đưa sự nghiệp giáo dục phát triển để đáp 

ứng được các nhu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay. 

Mặc dù ngân sách nhà nước hiện nay cũng còn hạn hẹp lại được sử dụng 

chi cho nhiều lĩnh vực khác nhau, song với tầm quan trọng của giáo dục hàng 

năm Nhà nước dành sự ưu tiên rất lớn đầu tư để phát huy vai trò quyết định của 

nó đến sự phát triển kinh tế của đất nước. 



 

 

1.3. Nội dung chi và quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước cho sự nghiệp giáo dục 

1.3.1. Nội dung chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho giáo 

dục 

Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục là quá trình phân phối, sử 

dụng vốn từ quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng các nhi cầu chi của toàn bộ 

ngành giáo dục nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra.  

Nếu phân chia nội dung chi theo các nhóm mục chi thì chi tường xuyên 

ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục bao gồm: 

- Chi cho con người 

- Chi cho công tác giảng dạy 

- Chi cho công tác quản lý hành chính. 

- Chi cho mua sắm tài sản, sửa chữa lớn tài sản cố định hoặc xây dựng 

nhỏ. 

* Chi cho con người 

Bao gồm những khoản chi nhằm để duy trì những hoạt động bình thường 

của toàn ngành giáo dục. Khoản chi này gồm chi lương, phụ cấp, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn… chủ yếu là các khoản chi để đảm bảo 

đời sống sinh hoạt của cán bộ, giáo viên giảng dạy trong ngành giáo dục. 

Trong quản lý chi thì khoản chi này được xác định như sau: 

CCN = MCN x SCN 

Trong đó: 

CCN:  Số CCVC dự kiến kỳ kế hoạch của ngân sách nhà nước cho ngành 

giáo dục. 

MCN: Mức chi bình quân một CCVC dự kiến kỳ kế hoạch của ngành giáo 

dục. 

SCN: Số CCVC bình quân dự kiến có mặt năm kế hoạch ngành giáo dục. 



 

 

MCN thường được xác định dựa vào mức chi thực tế của kỳ báo cáo đồng 

thời có tính đến những điều chỉnh có thể xảy ra về mức lương, phụ cấp và một 

số khoản mà Nhà nước dự kiến thay đổi. 

  

                    Số CCVC có mặt      Số CCVC dự kiến       Số CCVC dự kiến          

SCN  =           cuối năm báo cáo  +  tăng bình quân       -   giảm bình quân                        

                                                                  năm kế hoạch            năm kế hoạch 

 

 Số CCVC dự kiến   Số CCVC dự kiến  Số tháng 
tăng bình quân năm                     tuyển dụng  x  làm việc 
kế hoạch                      = 
         12 
 

Số CCVC dự kiến            Số CCVC dự kiến               Số thángkhông 

giảm bình quân      nghỉ theo chế độ         x      Làm việc 

năm kế hoạch = 

        12 

* Chi công tác giảng dạy 

Bao gồm những khoản chi để đảm bảo cho công tác giảng dạy, học tập 

như mua trang thiết bị, sách giáo khoa, các đồ vật thí nghiệm, in ấn tài liệu, 

những khoản chi để nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ 

giáo viên. 

Chi ngân sách nhà nước cho công tác giảng dạy của ngành giáo dục được 

tính như sau: 

 

 Số dự kiến chi     Số dự kiến chi       Số dự kiến chi      Số dự kiến 

Cnv =  dụng cụ cho    +  về NCKH hay  +   về đồng phục   +   chi về khoản 

 công tác giảng    thuê NCKH       trang phục      khác 

 dạy 

Trong đó: 



 

 

CNV: Chi nghiệp vụ giảng dạy của ngân sách nhà nước kỳ kế hoạch ngành 

giáo dục. 

* Chi cho quản lý hành chính. 

Các khoản chi này nhằm duy trì sự hoạt động bình thường của bộ máy 

quản lý tại mỗi cơ quan, đơn vị và toàn ngành giáo dục. Thuộc khoản chi này 

bao gồm: Chi tiền chè, nước tại cơ quan, chi trả tiền điện, tiền nước đã sử dụng 

tại văn phòng cơ quan, chi trả các dịch vụ về thông tin liên lạc, chi phí giao dịch, 

tiếp khách, chi hội nghị sơ kết, tổng kết, lễ tân, khánh tiết… Số kinh phí này 

được xác định là: 

CQL = MQL x S CN 

Trong đó: 

MQL: Mức chi quản lý hành chính bình quân một CCVC dự kiến kỳ kế 

hoạch thuộc ngành giáo dục. 

SCN: Số CCVC bình quân dự kiến có mặt trong năm kế hoạch thuộc ngành 

giáo dục. 

* Số chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ. 

Hàng năm do nhu cầu hoạt động, do sự xuống cấp tất yếu của các tài sản 

dùng cho hoạt động hành chính, giảng dạy tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành 

giáo dục nên thường phát sinh nhu cầu kinh phí cần có để mua sắm thêm trang 

thiết bị hoặc phục hồi lại giá trị sử dụng cho những tài sản đã bị xuống cấp tại 

các đơn vị. Vì vậy cần phải xác định nhu cầu kinh phí đáp ứng cho mua sắm, 

sửa chữa lớn hay xây dựng nhỏ trong dự toán kinh phí hàng năm của mỗi đơn vị 

để làm cơ sở lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

Chi cho mua sắm, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ được xác định bằng tỷ lệ 

phần trăm trên nguyên giá tài sản cố định hiện tại của ngành. 

CMS = NG x T  

Trong đó:  

CMS: Số chi mua sắm, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ của ngân sách nhà 

nước dự kiến kỳ kế hoạch cho ngành giáo dục. 



 

 

NG: Nguyên giá tài sản cố định hiện có ngành giáo dục. 

T: Tỷ lệ % áp dụng để xác định kinh phí dự kiến chi mua sắm, sửa chữa 

lớn, xây dựng nhỏ ngành giáo dục. 

Dựa vào số liệu đã xác định cho bốn  mục chi như trên, tổng hợp lại ta có: 

CGD =CCN + CNV + CQL+ CMS 

Trong đó: 

CGD :Số chi ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục. 

CCN: Số chi CCVC dự kiến kỳ kế hoạch. 

CNV: Số chi nghiệp vụ giảng dạy. 

CQL: Số chi quản lý hành chính. 

CMS: Chi mua sắm, sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ dự kiến kỳ kế hoạch. 

Các nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước cũng được huy động để đầu tư 

cho giáo dục. Chính  phủ sẽ quy định chế độ thu học phí, chính sách đóng phí 

đào tạo đối với các cơ sở sử dụng lao động. Các đoàn thể xã hội  khuyến khích 

xây dựng quỹ khuyến học. Các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 

đẳng… được phép lập các cơ sở sản xuất và dịch vụ khoa học. Chính phủ đồng ý 

vay vốn của Ngân hàng thế giới, nhận vốn từ quỹ viện trợ không hoàn lại cho 

giáo dục mà không khấu trừ vào ngân sách. Tất cả những việc làm đó là để tăng 

cường nguồn lực cho giáo dục. 

Nhưng trong điều kiện nền kinh tế còn nghèo, thu nhập bình quân theo 

đầu người còn thấp thì khả năng huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà 

nước cho giáo dục vẫn còn hạn chế ở một mức độ nhất định thì nguồn chi từ 

ngân sách nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ yếu có tính chất quyết định đến sự 

phát triển của sự nghiệp giáo dục.  



 

 

 1.3.2. Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự 

nghiệp giáo dục 

  1.3.2.1 Những nguyên tắc trong quản lý chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự  nghiệp giáo dục 

phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc của quản lý chi thường xuyên của ngân 

sách nhà nước. 

Nguyên tắc quản lý chi theo dự toán. 

Quản lý chi theo dự toán được coi là rất quan trọng đối với việc quản lý 

chi thường xuyên của ngân sách nhà nước nói chung và chi cho giáo dục nói 

riêng. Ngân sách nhà nước hàng năm được sử dụng để đầu tư cho nhiều lĩnh vực 

khác nhau, mức chi cho mỗi loại hoạt động được xác định theo đối tượng riêng, 

định mức riêng sẽ dẫn đến các mức chi từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động 

đó cũng có sự khác nhau. Mặt khác quản lý theo dự toán thì mới đảm bảo được 

cân đối ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành ngân sách, hạn chế 

tính tuỳ tiện trong quản lý và sử dụng kinh phí ở các đơn vị thụ hưởng ngân sách 

nhà nước. 

Sự tôn trọng nguyên tắc quản lý chi theo dự toán đối với các khoản chi 

thường xuyên của ngân sách nhà nước nói chung và chi cho sự nghiệp giáo dục 

nói riêng được nhìn nhận qua những giác độ sau: 

Mọi nhu cầu chi thường xuyên dự kiến trong năm kế hoạch nhất thiết phải 

được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ sở, thông qua các bước xét duyệt của 

các cơ quan thẩm quyền từ thấp đến cao. Đối với ngành giáo dục thì dự toán cho 

năm kế hoạch phải được lập từ các trường là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách 

sau đó gửi lên các cấp có thẩm quyền xét duyệt như là Phòng tài chính huyện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi thường xuyên, mỗi ngành, 

mỗi cấp phải căn cứ vào dự toán kinh phí đã được duyệt mà phân bổ và sử dụng 

cho các khoản chi và phải hạch toán theo đúng mục lục ngân sách. 



 

 

Định kỳ theo chế độ quyết toán kinh phí đã quy định, các ngành, các cấp, 

các đơn vị khi phân tích đánh giá kết quả thực hiện của kỳ báo cáo phải lấy dự 

toán làm căn cứ đối chiếu, so sánh. 

 Nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả. 

Có thể nói tiết kiệm, hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng 

hàng đầu của quản lý kinh tế tài chính vì nguồn lực thì luôn có giới hạn nhưng 

nhu cầu thì không có mức giới hạn nào cả. Do vậy, trong quá trình phân bổ và 

sử dụng các nguồn lực khan hiếm đó luôn phải tính sao cho chi phí ít nhất nhưng 

vẫn đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Hàng năm nguồn thu cho ngân sách nhà 

nước thì có hạn nhưng nhu cầu chi ngân sách nhà nước luôn tăng nhanh so với 

khả năng huy động được. Vì vậy tôn trọng nguyên tắc tiết kiệm hiệu qủa là cần 

thiết trong quản lý chi ngân sách nhà nước. 

Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc này 

chỉ khi xây dựng được các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp với tình hình 

thực tế của sự phát triển kinh tế nói chung và định hướng phát triển của ngành 

giáo dục nói riêng. Đồng thời phải thiết lập được các hình thức cấp phát phù hợp 

với  yêu cầu quản lý đối với ngành giáo dục. 

 Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc nhà nước. 

Một trong những chức năng quan trọng của Kho bạc nhà nước là quản lý 

qũy ngân sách nhà nước, vì vậy Kho bạc nhà nước vừa có quyền, vừa có trách 

nhiệm kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi thường xuyên. Để tăng cường vai trò 

của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước, hiện nay ở nước ta đã và đang thực hiện” Chi trực tiếp qua Kho bạc nhà 

nước”.   

Chi trực tiếp qua Kho bạc bạc nhà nước là phương thức thanh toán chi trả 

có sự tham gia của ba bên: Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà 

nước, tổ chức hoặc cá nhân được nhận các khoản tiền do đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước uỷ quyền Kho kho bạc nhà nước trích tiền tài khoản của mình để 



 

 

chuyển trả vào tài khoản cho người được hưởng ở một trung gian tài chính nào 

đó, nơi người hưởng tiền mở tài khoản giao dịch. 

Đối với các khoản chi cho sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nguyên tắc này 

thì: 

Tất cả các khoản chi cho sự nghiệp giáo dục phải được kiểm tra trước, 

trong và  sau quá trình cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán 

ngân sách nhà nước được duyệt, đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền quy định và phải được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước chuẩn chi. 

Tất cả các trường học, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chi cho sự 

nghiệp giáo dục phải mở tài khoản ở Kho bạc nhà nước, chịu sự kiểm tra, kiểm 

soát của cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước trong quá trình lập dự toán, phân 

bổ dự toán, cấp phát thanh toán, hạch toán và quyết toán ngân sách nhà nước. 

Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm xem xét dự toán ngân sách nhà 

nước của các trường học và các đơn vị cùng cấp có sử dụng nguồn  kinh phí chi 

cho sự nghiệp giáo dục. 

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, điều 

kiện chi và thực hiện cấp phát thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách nhà 

nước cho giáo dục theo đúng quy định. 

1.3.3.2.Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự 

nghiệp giáo dục. 

Quản lý chi ngân sách nhà nước nói chung và chi cho sự nghiệp giáo dục 

nói riêng là quản lý theo chu trình ngân sách, được thực hiện bằng công cụ kế 

hoạch thông qua ba khâu chủ yếu là: 

Lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

Đây kà khâu mở đầu của một chu trình ngân sách, nhằm mục đích để 

phân tích, đánh giá giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài  chính của nhà nước 



 

 

nhằm xác lập các chỉ tiêu thu chi ngân sách nhà nước hàng năm một cách đúng 

đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. 

 Căn cứ  lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục- đào 

tạo hàng năm. 

- Căn cứ vào các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung 

và kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo nói riêng của Nhà nước. 

 - Chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp 

giáo dục và khă năng nguồn kinh phí có thể đáp ứng được. 

- Căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 

triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dự toán ngân sách năm sau. Thông tư hướng 

dẫn của Bộ tài chính về việc lập dự toán ngân sách và văn bản hướng dẫn của 

Bộ ngành liên quan. 

-Tình hình thực hiện dự toán năm trước. 

 Quy trình lập dự toán: Theo phương pháp lập từ cơ sở lên, các  trường 

học ( đơn vị dự toán cấp ba) là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách có trách 

nhiệm tổng hợp, xác định nhu cầu chi để lập dự toán chi năm kế hoạch cho đơn 

vị mình  gửi lên cơ quan tài chính cùng cấp xét duyệt theo những căn cứ đã nêu 

ở trên. Trong quá trình tổng hợp, lập dự toán ngân sách, cơ quan tài chính có 

trách nhiệm làm việc với các đơn vị trực thuộc để điều chỉnh dự  toán  kinh phí  

mà các đơn vị lập. 

Cơ quan tài chính xem xét tính hợp lệ, đúng đắn của dự toán cho các đơn 

vị trực thuộc và trình Uỷ ban nhân dân đồng cấp phê duyệt, sau đó trình lên cơ 

quan tài chính cấp trên. Cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm xem xét 

dự toán kinh phí cho các cơ quan cùng cấp, Bộ tài chính có trách nhiệm lập dự 

toán ngân sách trung ương, tổng hợp ngân sách nhà nước trình Chính phủ xem 

xét sau đó chình Quốc hội phê duyệt. 

Dự toán sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và thông  qua, 

Phòng tài chính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện phân bổ, giao dự toán cho các 

trường, các đơn vị sử dụng kinh phí giáo dục. 



 

 

 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. 

Là khâu thứ hai trong chu trình quản lý ngân sách nhà nước, thời gian tổ 

chức chấp hành dự toán ngân sách nhà nước ở nước ta được tính từ ngày 01 

tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đó là quá trình sử dụng tổng 

hợp các biện pháp kinh tế- tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu- 

chi ghi trong kế hoạch ngân sách năm trở thành hiện thực. 

Mục tiêu cơ bản của việc tổ chức chấp hành kế hoạch chi thường xuyên 

của ngân sách nhà nước là đảm bảo phân phối, cấp phát và sử dụng nguồn vốn 

một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Vì vậy chấp hành dự toán chi ngân sách 

nhà nước cho sự nghiệp giáo dục cũng là việc cấp phát, kiểm tra, giám sát quá 

trình sử dụng số kinh phí tại các trường. 

Việc cấp phát cho các đơn vị thụ hưởng được Sở tài chính bổ sung cho 

Phòng tài chính huyện cấp phát qua hệ thống Kho bạc nhà nước. Các đơn vị thụ 

hưởng căn cứ vào giấy rút dự toán kinh phí đã được duyệt để đến Kho bạc nhà 

nước trực tiếp rút tiền. Kho bạc nhà nước thực hiện việc thanh toán chi trả khoản 

chi ngân sách nhà nước căn cứ vào dự toán được giao và có quyền từ chối thanh 

toán các khoản chi không đủ điều kiện. Các điều kiện là: 

- Đã có trong dự toán ngân sách được giao. 

- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định 

- Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ 

quyền quyết định chi. 

Cùng với việc cấp phát các nguồn kinh phí thì Sở tài chính phối hợp với 

Phòng tài chính- vật giá ở các Quận, Huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi 

tiêu và sử dụng ngân sách tại các trường. Trường hợp phát hiện các khoản chi 

vượt quá nguồn cho phép, sai chính sách, chế độ hoặc đơn vị không chấp hành 

chế độ báo cáo thì có quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán. 

 Quyết toán chi ngân sách nhà nước. 

Quyết toán là khâu cuối cùng của một chu trình ngân sách. Đó là việc 

tổng kết lại quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm, sau khi năm ngân sách 



 

 

kết thúc nhằm đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của một năm ngân sách, từ đó 

rút ra các ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm cho những chu  trình ngân 

sách tiếp theo. 

Việc xét duyệt quyết toán năm đối với những khoản chi cho sự nghiệp 

giáo dục phải được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Xét duyệt từng khoản phát sinh tại đơn vị 

- Các khoản chi phải đảm bảo đủ các điều kiện chi 

- Các khoản chi phải hạch toán theo đúng chế độ kế  toán, đúng mục lục 

ngân sách nhà nước và đúng niên độ ngân sách. 

- Các chứng từ chi phải hợp pháp. Sổ sách và báo cáo quyết toán phải 

khớp với chứng từ và khớp với số liệu của Kho bạc nhà nước. 

 Trình tự lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán. 

Đối với các đơn vị dự toán (các trường học), sau khi thực hiện xong công 

tác khoá sổ cuối ngày 31 tháng 12 hàng năm, số liệu trên sổ sách của mỗi đơn vị 

phải đảm bảo cân đối và khớp đúng với số liệu của Kho bạc cả về tổng số và chi 

tiết. Khi đó đơn vị mới được tiến hành lập báo cáo quyết toán năm để gửi xét 

duyệt. 

Phòng tài chính huyện có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán thu, 

chi ngân sách cho toàn ngành giáo dục ở huyện Từ liêm trình UBND huyện xem 

xét để gửi Sở tài  chính- vật giá, đồng thời UBND huyện trình Hội đồng nhân 

dân Huyện phê duyệt. Sau khi Hội đồng nhân dân phê duyệt, báo cáo quyết toán 

năm được lập thành 4 bản gửi đén các cơ quan sau: 

-01 bản gửi Hội đồng nhân dân huyện 

- 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện 

- 01 bản gửi Sở tài chính- vật giá 

- 01 bản lưu lại Phòng tài chính huyện. 

Đồng thời gửi Kho bạc nhà nước huyện nghị quyết phê chuẩn quyết toán 

của Hội đồng nhân dân cấp Huyện . 



 

 

Trình tự lập, gửi, xét duyệt các báo cáo tài chính đã được quy định như 

trên vừa phản ánh một quy trình bắt buộc phải tuân thủ, vừa phản ánh yêu cầu 

cân phải tôn trọng về thời gian tại mỗi cấp, mỗi đơn vị. Chỉ có như vậy thì công 

tác quyết toán mới đảm bảo được tính kịp thời, chính xác, trung thực, khách 

quan. 



 

 

Chương 2 

Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự 

nghiệp giáo dục ở huyện Từ liêm 

2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục huyện 

Từ liêm 

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội của huyện Từ liêm 

Từ liêm là một huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội, miền đất có bề dày 

lịch sử hàng ngàn năm Thăng long- Đông đô Hà Nội. Là cửa ngõ phía tây của 

nội thành Hà Nội với những đầu mối giao thông, đường bộ, đường sắt, đường 

thuỷ và đường không rất quan trọng, Từ liêm rất thuận lợi trong việc thu nhận 

thông tin và trong giao tiếp, nắm bắt thị trường, tiếp nhận đầu tư công nghệ, tiền 

vốn của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. 

Là một trong những vùng đất cổ xưa của Hà Nội ít bị xáo trộn trong 

những cuộc chiến tranh, Từ liêm còn lại khá nhiều cảnh quan thiên nhiên và cấu 

trúc làng xóm mang tính truyền thống đặc sắc. Những địa điểm danh thắng và di 

tích văn hoá sẽ là những bảo tàng sống mang dấu ấn cội nguồn dân tộc. 

Từ liêm là huyện ngoại thành có diện tích và dân số nhỏ nhất so với các 
đơn vị khác của thủ đô Hà Nội. Từ liêm hiện nay có 1 thị trấn và 15 xã, với tổng 
diện tích tự nhiên là 75,5 km2, mật độ dân số thuộc loại cao nhất các vùng ngoại 
thành Hà Nội. 

Nằm trong vùng có vị trí địa lý thuận lợi, đất đai màu mỡ, có nhiều sông 
ngòi, khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho việc phát triển một nền nông 
nghiệp nhiệt đới. Mặt khác trong tiến trình thực hiện CNH- HĐH đất nước, Từ 
liêm đã và đang chuẩn bị những cơ sở vật chất  phát triển một nền công nghiệp 
bền vững và toàn diện. 

Sau nhiều lần thu hẹp địa giới hành chính, huyện Từ liêm đã mất đi hầu 
hết những khu vực đô thị, phần lớn những địa bàn công nghiệp, thương mại, 



 

 

dịch vụ hoạt động sôi nổi nhất thì nền kinh tế vẫn còn mang tính thuần nông. 
Không ít các xã còn tỷ trọng nông nghiệp chiếm tới trên 60% đến 70% trong 
hoạt động kinh tế. 

Trong những năm gần đây với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 
chung của đất nước để thực hiện CNH- HĐH, thì kinh tế huyện Từ liêm cũng 
đang từng bước được chuyển dịch để phù hợp với sự phát triển chung của đất 
nước. Xét theo địa lý- kinh tế- xã hội, huyện Từ liêm đã hình thành 3 vùng khá 
rõ: 

Vùng 1: Gồm thị trấn Cầu Diễn và 3 xã phía Đông bắc là Đông ngạc, 
Xuân đỉnh, Cổ nhuế và một xã phía Đông nam là xã Trung văn. 

Cơ cấu kinh tế của vùng này theo mô hình: Công nghiệp- Thương mại- 
Dịch vụ- Nông nghiệp. Đây là vùng tập trung nhiều cơ quan, xí nghiệp của trung 
ương và thành phố, đặc biệt có 2 khu công nghiệp tập trung của Hà Nội là khu 
Cầu diễn, Mai Dịch và khu Chèm. Cũng ở đây tập trung nhiều làng nghề cổ 
truyền đã và đang hoạt động mạnh mẽ. Đó là những làng nghề thêu den, dệt 
thảm, đan mây song, tre, lá cọ, trồng hoa của Đông ngạc, làng nghề may mặc 
xuất khẩu Cổ nhuế... Một số sản phẩm truyền thống có số lượng và chất lượng 
khá cao như bánh, mứt, kẹo, bột bánh... đã có thị phần khá lớn ở nội thành thủ 
đô cũng như nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc, thậm chí có mặt ở nước 
ngoài. 

Vùng 2: Bao gồm 6 xã phía Tây Bắc của huyện gồm Thượng Cát, Liên 
Mạc, Thuỵ Phương, Tây Tựu, Minh Khai và Phú Diễn. 

Đây là vùng tập trung chủ yếu của Huyện về cây ăn quả, rau và hoa. Vùng 
này có những nông sản đặc sắc, nổi tiếng như cam Canh- bưởi Diễn, những loại 
rau gia vị, rau cao cấp và nhiều loại hoa nhập nội mới lạ… 

Vùng 3: Gồm 5 xã nằm về phía Nam của huyện: Xuân Phương, Mỹ Đình, 
Tây Mỗ, Mễ Trì, Đại Mỗ. 

Đây là vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo và chăn nuôi của huyện. Sản 
phẩm đặc trưng của vùng là lúa đặc sản, thịt lợn, thịt gia cầm. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tạo công ăn việc làm, thúc đẩy nền 
kinh tế của Huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ đã và đang đảm bảo cho đời 



 

 

sống nhân dân ngày một được cải thiện dần. Dưới sự tác động của nền kinh tế 
thị trường, nền sản xuất nông nghiệp đơn thuần đã được chuyển sang nền sản 
xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là ngành trồng hoa chiếm tỷ trọng 
lớn đối với thu nhập người dân, phát huy thế mạnh của những đặc sản như Cam 
canh, Bưởi diễn, Hồng xiêm Xuân Đỉnh... Mở rộng quy mô phát triển các vườn 
cây ăn quả. Bên cạnh đó thương nghiệp- dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ gắn 
giữa sản xuất với tiêu thụ hàng hoá, sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông 
thôn mới theo hướng đô thị hoá. Kinh tế phát triển, thu nhập người dân trong 
huyện ngày càng cao đã góp phần nâng cao mức sống của người dân trên địa 
bàn huyện, hộ giàu tăng nhanh so với các huyện khác trong khu vực thành phố 
Hà Nội. 

Đời sống của nhân dân được từng bước cải thiện, lại được sự quan tâm 
của Đảng bộ, Uỷ ban nhân dân và các ban ngành, trong những năm gần đây 
huyện Từ liêm đã thúc đẩy các hoạt động văn hoá- xã hội phát triển phong phú, 
đa dạng. hoạt động văn hoá, thể thao của huyện thường xuyên giành được nhiều 
thành tích nổi trội và tạo được phong trào sôi động. Mặc dù do tách huyện, nhiều 
cơ sở vật chất có giá trị, có truyền thống phải nhường cho quân Cầu Giấy, nhưng 
Huyện đã sớm chấn chỉnh ổn định và đẩy mạnh phát triển phong trào hoạt động 
văn hoá, thể thao phù hợp với hoàn cảnh và tình hình mới. 

Huyện đã tập trung thực hiện các cuộc tuyên truyền, cổ động phục vụ các 
ngày lễ lớn, các đợt vận động chính trị bằng các hình thức phong phú sôi nổi. Tổ 
chức nhiều hội diễn ca- múa- nhạc, thu hút hàng chục ngàn người tham dự. 
Nhiều đội văn nghệ của Huyện đã tích cực tham gia hội diễn thành phố và đã 
dành được những phần thưởng đáng khích lệ, hàng năm đều nhân được từ 6 đên 
8 huy chương Vàng, huy chương Bạc.  

Song song với việc phát triển phong trào văn hoá, vui chơi giải trí lành 
mạnh, Huyện đã tích cực tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ giải 
trí văn hoá của tư nhân. Huyện đã củng cố, nâng cao chất lượng ban chỉ đạo vận 
động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá tới các xã và thường xuyên 
duy trì cuộc vận động này đạt kết quả. 



 

 

Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành giáo dục trong sự phát triển 
kinh tế của huyện, trong những năm gần đây mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó 
khăn nhưng ngành giáo dục  của huyện vẫn không ngừng được sự quan tâm đầu 
tư, tạo mọi điều kiện phát triển đồng bộ theo định hướng của Đảng uỷ, Uỷ ban 
nhân dân và các ban ngành, chức năng của huyện. 

Trong quá trình thực hiện CNH-HĐH, với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và việc hình thành những khu đô thị mới sẽ tạo nên một bước chuyển cấp lớn, 
nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư nói chung và tạo nên cảnh quan  mới văn 
minh, hiện đại hơn cho huyện Từ liêm. 

2.1.2. Tình hình sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm 

Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế của địa phương vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn, song với mục tiêu” Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, các cấp 
lãnh đạo huyện Từ liêm đã thường xuyên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 
Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nguồn kinh phí để cải, nâng cấp và xây 
dựng mới nhiều phòng học, trường cao tầng, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị 
nhằm phục tốt cho việc dạy và học. Vì vậy quy mô trường lớp cũng như chất 
lượng học tập ngày một được nâng cao, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu 
của ngành giáo dục huyện Từ liêm đề ra. 

2.1.2.1. Quy mô phát triển các ngành học. 

Thực hiện theo đúng chủ chương đường lối của Đảng về phát triển giáo 
dục, sự gnhiệp giáo dục huyện Từ liêm đã tạo ra một bước chuyển biến mới 
quan trọng thể hiện được vai trò nổi bật của mình trong sự nghiệp đổi mới kinh 
tế- xã hội của huyện. Quy mô giáo dục đã phát triển ở tất cả các vùng, các cấp 
học. Là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp giáo dục, quy mô về trường, lớp, 
số học sinh các khối Mầm non, Tiểu học, THCS cũng đã có nhiều thay đổi. Có 
thể thấy rõ điều này trong phản ánh báo cáo tổng kết năm học của các năm như 
sau: 

Bảng 1:Quy mô phát triển các ngành học sự nghiệp giáo dục 

 huyện Từ liêm giai đoạn 2002- 2004. 



 

 

  

                                                (Nguồn: Phòng giáo dục huyện Từ liêm) 

Các khối học thuộc sự nghiệp giáo dục trong hai năm học 2002- 2003 và 

2003- 2004 không có sự thay đổi lớn lắm về quy mô trường lớp và số học sinh. 

Khối Mầm non số trường vẫn dừng lại ở 27 trường trong đó 17 trường bán công, 

3 trường cơ quan, 7 trường tư thục với 238 lớp nhưng số học sinh đã tăng do đã 

vận động được đầy đủ các trẻ đến độ tuổi ra lớp.  Hàng năm số trẻ em đến tuổi 

ra lớp là không giống nhau, điều quan trọng là cần phải nắm được tình hình thực 

tế cũng như số lượng các em đến tuổi ra lớp để chuẩn bị những điều kiện cần 

thiết đảm bảo chất lượng của công tác nuôi dạy trẻ. 

Khối Tiểu học đã được đầu tư xây dựng mới trường Tây Tựu A nên làm 

cho tổng số trường tăng từ 19 lên 20 trường trong năm học 2003- 2004, cùng với 

đó là số học sinh cũng tăng lên rõ dệt do đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi ra 

lớp 1 và không có trẻ bỏ học. Số trường, lớp tăng lên sẽ đảm bảo cho chất lượng 

dạy và học tốt hơn, đáp ứng được việc học 2 buổi/ ngày của học sinh khồi Tiểu 

học và tình trạng phải học nhà cấp bốn đã giảm. Trong thời gian tới một số 

trường thuộc khối Tiểu học sẽ được đầu tư xây dựng mới như: Trường Mễ Trì 

B, Xuân Phương… 

Cũng như khối Mầm non, khối THCS vẫn giữ nguyên về quy mô trường 

lớp ở con số 16 trường và 336 lớp nhưng số học sinh trong hai năm học 2002- 

2003 và 2003- 2004 giảm 86 học sinh. 

Chỉ tiêu Số trường Số lớp Số học sinh 

 Nămhọc 

Ngành học 

02-03 03-04 02-03 03-04 02-03 03-04 

Mầm non 27 27 328 328 6195 6290 

Tiểu học 19 20 426 450 13066 13353 

THCS 16 16 336 336 12136 12050 



 

 

Có thể nói trong các năm qua về quy mô trường lớp đã đáp ứng được nhu 

cầu giảng dạy và học tập. Song trong thời gian tới với mục tiêu phấn đấu mở 

rộng số các trường đạt Chuẩn quốc gia thì ngoài việc nâng cao chất lượng giáo 

dục đạo đức, văn hoá, việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường sẽ 

được thoả đáng hơn phục tốt công tác giảng dạy cũng như các điều kiện học tập 

cho cả 3 khối: Mầm non, Tiểu học, THCS. 

2.1.2.2. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học. 

Cùng với sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Nhà nước cũng như của 

Đảng uỷ huyện Từ liêm, cùng với sự nỗ lực cố gắng của thầy trò các trường 

trong huyện, chất lượng công tác giáo dục huyện Từ liêm đã đạt được những 

thành tựu đáng kể. 

Đối với khối học Mầm non: Theo đánh giá tổng kết năm học 2003- 2004 

và trong nửa năm học 2004- 2005 thì đã đạt được nhiều kết quả khá tốt. Với đặc 

trưng là địa bàn nông thôn nên các trường Mầm non đã tích cực động viên cha 

mẹ cho các cháu ăn, ngủ tại lớp. Cho đến nay số cháu nhà trẻ ăn ngủ tại lớp đạt 

tỷ lệ 98,5 %, mẫu giáo đạt 83%. Các trường đã quan tâm đến việc công khai 

thực đơn, công khai tài chính và bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cháu suy dinh 

dưỡng đã được nhà trường quan tâm tư vấn giúp chăm sóc trẻ, 100% các trường 

Mầm non đã có hợp đồng mua rau sạch đảm bảo an toàn vệ sinh cho các cháu. 

Các trường đã phối kết hợp với y tế xã và y tế huyện để tuyên truyền vệ sinh, 

phòng chống suy dinh dưỡng  cho trẻ, phòng ngừa các bệnh về mùa đông và 

mùa hè, 100% các nhà trường đã tổ chức khám sức khoẻ cho cô giáo và học 

sinh. Số cháu mẫu giáo kênh A đạt 91,5 %, kênh B, kênh C chỉ còn 8,5 %. Số 

cháu được khám sức khoẻ đạt tỷ lệ 98%. 

Đối với ngành học phổ thông: 100% các trường Tiểu học đã tham gia 

đăng ký phấn đấu trở thành trường tiên tiến, các trường đã thực hiện tốt các tiết 

dạy đạo đức nội khoá và ngoại khoá, 100 % các trường biết vận dụng các giờ 

chào cờ, sinh hoạt lớp và các buổi sinh hoạt truyền thống tham quan du lịch để 



 

 

giáo dục đạo đức cho học sinh. Đối với khối trung học cơ sở, công tác giáo dục 

đạo đức có những bước chuyển biến  mới.  

Về kết  quả chất lượng giáo dục đạo đức bước đầu đã đạt được nhiều kết 

quả tốt, thể hiện qua bảng sau: 

 

 

Bảng 2: Chất lượng giáo dục đạo đức các ngành học phổ thông 

huyện Từ liêm. 

         Ngành học 

 

                 Năm học 

Chỉ tiêu 

Tiểu học THCS 

02- 03 03 - 04 02- 03 03- 04 

Tốt 93,5

% 

94,6

% 

58% 6

2% 

Khá 6,5

% 

5,4

% 

37% 3

2% 

Trung bình 0% 0% 4% 5,

6% 

Yếu, kém 0% 0% 1% 0,

4% 

Cần cố gắng 0% 0% 0% 0

% 

  

(Nguồn: Phòng giáo dục huyện Từ liêm) 

 Nhìn vào bảng trên có thể thấy công tác giáo dục đào tạo ở các trường 

khối Tiểu học và THCS đã đạt được những kết quả khá cao. Trong năm học 

2002- 2003 và 2003-2004 ở khối Tiểu học các hoc sinh đều đạt kết quả Khá và 

Tốt không có học sinh nào xếp loại trung bình, yếu, kém. Còn ở khối THCS thì 

tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức Tốt cũng tăng và tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém 



 

 

từng bước giảm( từ 1% xuống còn 0,4%). Với kết quả đó thấy được sự nỗ lực rất 

lớn của công tác giáo dục huyện Từ liêm. Nhưng qua bảng xếp loại trên cho 

thấy thì tỷ lệ xếp loại Khá, Tốt tăng trong các năm vẫn chưa cao, ở khối THCS 

vẫn còn học sinh xếp loại Yếu, Kém, điều này cần phải sớm được khắc phục để 

nâng cao chất lượng đạo đức hơn nữa. 

Bên cạnh việc giáo dục đạo đức cho học sinh thì việc giáo dục văn hoá để 

cho mỗi học sinh trở thành người có ích trong xã hội là rất quan trọng. Trong 

những năm gần đây cùng với việc đầu tư trang bị kỹ thuật các phòng học, phòng 

thí nghiệm, đồ dùng học tập là việc đào tạo nâng cao trình độ của giáo viên để 

có thể đáp ứng được những thay mới trong giáo dục 

Bảng 2: Chất lượng giáo dục văn hoa các ngành học phổ thông  

ở huyện Từ liêm.         

 Ngành học 

    Năm học 

Chỉ tiêu 

Tiểu học THCS 

02- 03 03- 

04 

02- 03 03- 

04 

Giỏi 29,4% 33,7

% 

12,8% 14,

9% 

Khá 49,2% 45,9

% 

42% 33,

2% 

Trung bình 21,2% 19,4

% 

26,5% 36

% 

Yếu 0,2% 1% 14,2% 11,

2% 

Kém 0% 0% 4,5% 4,7

% 

                              (Nguồn: Phòng giáo dục huyện Từ iêm) 

Nhìn chung khối Tiểu học về kết quả xếp loại văn hoá tăng giảm rất đồng 

đều trong đó học sinh giỏi đã tăng lên từ 29,4% đến 33,7% trong hai năm học, 

đây là một kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên số học sinh Khá lại giảm trong khi 



 

 

số học sinh Yếu lại tăng, đây là một hạn chế mà các trường cần phải sớm khắc 

phục để các trường không còn học sinh Yếu, tiến tới phấn đấu đạt 100% học 

sinh Khá, Giỏi. 

Đối với khối THCS, tỷ lệ học sinh giỏi tăng lên rất chậm từ 12,8% đến 

14,9% trong khi đó tỷ lệ học sinh xếp loại Khá lại giảm và vẫn còn tồn tại một tỷ 

lệ rất lớn học sinh Yếu, Kém. Trong hai năm học 2002- 2003 và 2003- 2004 

mặc dù tỷ lệ học sinh Yếu có giảm song tỷ lệ học sinh Kém lại tăng từ 4,5% đến 

4,7%. Qua bảng số liệu trên thì  thấy chất lượng học sinh chưa đồng đều, tỷ lệ 

giỏi chưa cao nhưng tỷ lệ học sinh xếp loại Trung bình, Yếu, Kém đang còn ở 

mức độ rất cao.  Hạn chế này cần được khắc phục sớm trong thời gian tới.   

2.1.2.3. Xây dựng các điều kiện củng có phát triển sự nghiệp giáo dục. 

Yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục là đội 

ngũ giáo viên và điều kiện về cơ sở vật chất. Một cơ sở vật chất khang trang có 

đầy đủ các phương tiện dạy và học, một đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên 

môn giỏi, có nhiệt huyết với nghề sẽ đảm bao cho sự phát triển của ngành giáo 

dục. 

Theo đánh giá gần đây nhất năm học 2003- 2004 công tác xây dựng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị các trường có bước chuyển biến mạnh, đáp ứng việc học 2 

buổi/ ngày của học sinh khối Tiểu học và THCS. Nhiều phòng học cấp bốn đã 

được xoá từ kinh phí xây dựng tạo cho các nhà trường khung cảnh sư phạm 

khang trang, sạch sẽ hơn. 

Số trường xây dựng mới năm học 2003- 2004: Trường THCS Mễ Trì, tiểu 

học Tây Tựu A. Số phòng học được xây mới là 107 phòng ở các trường Mầm 

non là Tây Tựu A, THCS và trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong năm học 

2004- 2005 tới đây, Phòng giáo dục huyện đã tham mưu với Uỷ ban nhân dân 

huyện tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học. Cụ thể là : 

* Xây mới: 

- Khối Mầm non: Đông Ngạc, Phú Diễn, Minh Khai, Mễ Trì, Cổ Nhuế 



 

 

- Khối Tiểu học: Xuân Đỉnh, Đông Ngạc A, Mễ Trì B, Xuân Phương… 

- Khối THCS: Cổ Nhuế, Phú Diễn, Minh Khai, Trung Văn, Phú Đô, Đại 

Mỗ… 

* Cải tạo và mở rộng 

- Khối Mầm non: Mỹ Đình, Tây Mỗ, Xuân Đỉnh B, Đại Mỗ, Liên Mạc, 

Tây Tựu… 

- Khối Tiểu học: Cổ Nhuế B, Thượng Cát, Đại Mỗ… 

- Khối THCS: Xuân Đỉnh. 

Việc xây dựng mới cũng  như cải tạo mở rộng quy mô các trường đã cho 

thấy sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện cho sự nghiệp giáo dục.  

Trong những năm qua, công tác đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ 

giáo viên trong toàn ngành giáo dục rất được coi trọng, phong trào học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phát triển mạnh mẽ trong các nhà trường. 

Tổng số các giáo viên đang theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ là 358 đồng chí. 

Tính đến tháng 12/2004, trình độ giáo viên ở các bậc học như sau: 

- Bậc Mầm non: Đạt chuẩn 99,4%, trên chuẩn 49% 

- Bậc Tiểu học: Đạt chuẩn 99,6%, trên chuẩn 58,3% 

- Bậc THCS: Đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn đạt 50,2% 

Về đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường trong huyện đều đã đủ theo quy 

định, hiện nay ngành chỉ thiếu giáo viên ở một số môn chuyên biệt như: Nhạc( 

thiếu 14 giáo viên), Mỹ thuật( thiếu 21 giáo viên),Thể dục (thiếu 18 giáo viên), 

Tổng phụ trách (thiếu 11 giáo viên). Đặc biệt đội ngũ giáo viên thí nghiệm và 

thư viện rất mỏng, toàn Huyện mới có 5 giáo viên thí nghiệm và 4 giáo viên thư  

viện. 

Riêng ngành học Mầm non nếu thực hiện đề án” Chuyển trường Mầm non 

nông thôn sang mô hình trường Mầm non bán công” thì sẽ cần phải bổ sung 

thêm 17 đồng chí vào Ban giám hiệu, 23 giáo viên nhà trẻ, 112 giáo viên Mẫu 

giáo, 27 cán bộ Thủ quỹ, kế toán, 28 cô nuôi và 45 bảo vệ cho các trường Mần 

non trên địa bàn Huyện. 



 

 

Tiếp tục sắp xếp có hiệu quả đội ngũ giáo viên về chất lượng (đặc biệt là 

đủ chủng loại) ở các trường Chuẩn quốc gia và cận Chuẩn quốc gia, bên cạnh 

những mặt đã đạt được trong công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên, thì ngành giáo dục huyện Từ liêm cũng nên có các biện pháp để sớm 

khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn nhằm nâng cao chất lượng 

học tập, phát triển toàn diện cho học sinh. 

2.2. Thực trạng chi và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước 

cho sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm.    

 2.2.1. Tình hình đầu tư cho giáo dục ở huyện Từ liêm 

` 2.2.1.1. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Đây là khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư cho giáo dục, 

khoản này được lấy từ nguồn ngân sách Huyện và kinh phí bổ sung của ngân 

sách thành phố. Hàng năm ngân sách nhà nước đã giành một khoản rất lớn để 

đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trường lớp, mua sắm thêm các trang 

thiết bị vật chất tạo điều kiện cho việc giảng dạy và học tập, hàng năm tổng chi 

cho sự nghiệp giáo dục chiếm khoảng hơn 30% so với tổng  chi ngân sách 

Huyện.Tỷ lệ đầu tư ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, sẽ 

đảm bảo cho ngành giáo dục huyện thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra. 

2.2.1.2. Đầu tư từ nguồn vốn khác 

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước nói chung cũng như tình hình ngân 

sách nói riêng còn rất khó khăn thì nguồn đầu tư từ ngân sách mặc dù chiếm tỷ 

trọng lớn song không thể đáp ứng hết các nhu cầu của ngành giáo dục. Trong 

điều 12 của luật giáo dục quy định ngoài nguồn ngân sách đầu tư còn được khai 

thác các nguồn đầu tư khác trong nền kinh tế để hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục 

huyện có điều kiện phát triển cũng như giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước. 

 Tình hình thu học phí 



 

 

Học phí mà học sinh đóng góp là khoản đóng góp của gia đình để cùng 

Nhà nước đảm bảo hoạt động giáo dục. Đây chính là nghĩa vụ của người đi học 

nhằm thực hiện phương châm”Nhà nước và nhân dân cùng làm” và thực hiện 

chủ chương của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục. Việc thu học phí được áp 

dụng đối với khối THCS, còn khối Mầm non và Tiểu học thì được Nhà nước 

miễn không phải đóng học phí. Tiền thu được từ học phí nhằm để lại các trường 

tự chi tiêu để tự tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và học tập, bổ sung 

kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp, hỗ trợ lực lượng giảng dạy và công tác 

quản lý. Khoản này được hạch toán ghi thu ngân sách Nhà nước. 

Khoản thu học phí trong các năm của khối THCS cũng tăng cụ thể: năm 

2003 đạt 1.682.700.000đ, năm 2004 là 1.771.187.800. Đây là một khoản thu 

không lớn nhưng lại rất ổn định đóng góp quan trọng cho sự phát triển của 

ngành giáo dục huyện. 

Tình hình thu đóng góp xây dựng và thu khác. 

Thuộc nhóm này gồm các khoản thu về tiền đóng góp xây dựng, các 

khoản thu từ hoạt động tư vấn, kinh doanh dịch vụ của các cơ sở giáo dục, các 

khoản tài trợ của các tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài theo quy định 

của pháp luật. 

Bảng3: Tình hình thu đóng góp xây dựng và thu khác thuộc sự nghiệp 

giáo dục huyện Từ liêm. 

                                                                                   Đơn vị: nghìn 

đồng 

           Ngành học 

Năm  

 Tiểu 

học 

THCS Tổng 

số 

Năm 2003 7.337.7

00 

2.445.1

00 

9.782.

800 

Năm 2004 8.252.4

83 

2.750.8

27 

11.330

.310 

 



 

 

  (Nguồn: Phòng tài chính huyện Từ liêm) 

Đây là khoản thu không mang tính ổn định tuy nhiên trong hai năm đã có 

sự tăng lên khá lớn. Nguồn lực trong nhân dân còn rất lớn, nếu huy động được 

các khoản đóng góp từ nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân ngày càng lớn 

sẽ góp phần không nhỏ đáp ứng các nhu cầu chi cho toàn ngành giáo dục. 

Như vậy nguồn chi ngân sách nhà nước tuy đóng vai trò quyết định đến 

sự phát triển của ngành giáo dục huyện song các nguồn thu được từ học phí, các 

khoản đóng góp xây dựng và thu khác lại đóng một vai trò quan trọng, cùng với 

ngân sách nhà nước thoả mãn cao nhất các nhu cầu chi cho toàn ngành giáo dục. 

Trong những năn tới đây cần có biện pháp khai thác triệt để hơn nữa các nguồn 

thu này. 

2.2.2. Mô hình quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho 

nghiệp giáo dục. 

Một mô hình quản lý gọn nhẹ, có hiệu quả sẽ là một nhân tố quan trọng 

quyết định chất lượng của công tác quản lý chi ngân sách.  

Mô hình quản lý ngân sách giáo dục trên địa bàn huyện Từ liêm có thể 

biểu diễn qua sơ đồ sau: 

Phòng tài chính- vật giá của huyện đảm nhân chi toàn bộ  cho ngành học 

Mầm non, Tiểu học, THCS Huyện quản lý.  

      Phòng tài chính 

 

Mầm 

non 

 THCS Tiểu học 
Phòng 

GD- 



 

 

3a 

Công tác quản lý cấp phát vốn ngân sách  nhà nước được thực hiện như 

sau: 

Phòng tài chính huyện Từ liêm nhận kinh phí bổ sung theo chương trình 

mục tiêu từ Sở tài chính- vật giá Hà Nội về chi thường xuyên: 

- Chi cho khối Mầm non khu vực nông nghiệp 

- Chi thường xuyên về sự nghiệp giáo dục Tiểu học. 

- Chi thường xuyên về sự nghiệp giáo dục Trung học cơ sở. 

(1). Chi từ nguồn ngân sách Huyện 

(2). Chi theo chương trình mục tiêu do ngân sách thành phố bổ sung cho 

ngân sách Huyện. 

* Mô hình cấp phát vốn. 

   

Giải thích mô hình cấp phát: 

 

(3a) 

Phòng tài chính- vật giá  

       huyện Từ liêm 

Phòng giáo dục 

Kho bạc nhà 

nước 

   Khối  

Mầm 

  Khối 

Tiểu học 

  Khối 

 THCS 

(2) 
(3) 

(3b) (3c)  

(2a)

) 

(1) 



 

 

(1). Phòng tài – vật giá thông báo dự toán kinh phí của từng trường cho 

Kho bạc nhà nước huyện trích chuyển trả dự toán đó sang tài khoản của từng 

trường 

 (2). Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm thông báo dự toán kinh phí 

cho Phòng giáo dục huyện. 

(3). Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm thông báo dự toán kinh phí 

cho từng trường. 

(2a). Khi có nhu cầu chi tiêu, Phòng giáo dục huyện Từ liêm lập giấy rút 

dự toán kinh phí sau đó gửi sang Kho bạc huyện để rút tiền. 

(3a). Khi có nhu cầu chi tiêu thì từng đơn vị thuộc khối Mầm non đi 

 rút tiền tại Kho bạc nhà nước huyện ( Khoản 01: giáo dục Mầm non)   

(3b). Khi có nhu cầu chi tiêu, từng đơn vị thuộc khối Tiểu học đi rút tiền 

tại Kho bạc nhà nước huyện (Khoản 02: giáo dục Tiểu học) . 

(3c). Khi có nhu cầu chi tiêu thì từng đơn vị thuộc khối Trung học cơ sở 

đi rút tiền tại  Kho bạc nhà nước huyện (Khoản 03: giáo dục THCS). 

Cấp phát dự toán kinh phí thì các trường phải ghi rõ giấy rút dự toán kinh 

phí sau đó Phòng tài chính chi ngân sách cho giáo dục theo chương 022 loại 14 

khoản 01, 02, 03. 

Trong quá trình cấp phát kinh phí, Phòng tài chính kết hợp chặt chẽ với 

Uỷ ban nhân dân  huyện và Phòng giáo dục để tăng cường công tác quản lý đạt 

kết quả cao. 

2.2.3. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

huyện Từ liêm. 

Lập dự  toán  là một trong những khâu quan trọng của công tác quản lý 

chi, bất kỳ một cơ quan Nhà nước nào cũng phải dùng dự toán làm công cụ quản 

lý. Một dự toán khi lập thể hiện được tính khoa học, kịp thời, chính xác, gần với 

thực tế thì sẽ có tính thực hiện cao. 

Hàng năm căn cứ vào 



 

 

- Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, trên tinh thần nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân huyện. 

- Các nghị  quyết, nghị định hoặc thông tư hướng dẫn chi theo định 

mức, chi phụ cấp cho ngành giáo dục. 

- Tình hình thực hiện chi ngân sách cho giáo dục các năm trước. 

- Sự ảnh hưởng của các nhân tố thị trường đến ngành giáo dục. 

Các trường (đơnvị dự toán cấp ba) là đơn vị trực tiếp thụ hưởng ngân sách 

có trách nhiệm xây dựng dự toán năm kế hoạch của mình gửi lên Phòng tài 

chính- vật giá xem xét tính hợp lý, hợp lệ của dự toán để lập dự toán cho toàn 

ngành giáo dục và trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt sau đó trình lên Sở tài 

chính thành phố. 

Sở tài chính- vật giá kết hợp với Sở kế hoạch và đầu tư, Sở lao động, Sở 

giáo dục xem xét phê duyệt. Khi dự toán chi ngân sách của Huyện được  chủ 

tịch thành phố duyệt, thì Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện 

phê duyệt, Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định cho Phòng tài chính- vật giá 

thông báo dự toán kinh phí cho các trường, tài khoản của các trường tại Kho bạc 

nhà nước huyện lúc này đều có số tiền theo dự toán được duyệt.  

Bảng 4: Dự toán ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

 huyện Từ liêm 

                                                                               Đơn vị: nghìn đồng    

 

                               (Nguồn: Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm) 

Tên đơn vị Dự toán    

chi 2003 

Dự toán 

chi 2004 

Dự toán 

chi 2005 

1. Mầm non 50.000 62.000 74.000 

2. Tiểu học 9.879.000 10.329.000 10.779.000 

3.THCS 10.166.000 11.459.000 12.752.000 

Tổng số 20.095.000 21.850.000 23.605.000 



 

 

Nhìn vào bảng dự toán các năm cho thấy dự toán chi cho từng khối học 

tăng rất đồng đều phù hợp với chủ chương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là 

phát triển một nền giáo dục toàn diện. 

Nội dung lập dự toán chi ngân sách cho giáo dục bao gồm 2 phần: 

- Đánh giá tình hình thực hiện chi năm trước 

          - Lập dự toán chi ngân sách năm kế hoặc theo mục lục ngân sách hiện 

hành. 

Đánh giá đúng tình hình thực hiện chi năm trước là cơ sở thực tế rất quan 

trọng để đưa ra các định mức chi cho năm kế hoạch. Việc lập kế hoạch chi cho 

từng khoản chi  thường xuyên được xác định căn cứ theo từng đối tượng chi, 

định mức chi cho từng đối tượng và thời gian chi. 

Đối với những khoản mua sắm phải có kế hoạch cho những đối tượng cụ 

thể và đơn giá thực hiện. Cơ quan tài chính khi xác định kế hoạch chi mua sắm, 

sửa chữa phải dựa vào thực trạng tài sản đang sử dụng tại các cơ sở giáo dục và 

khả năng nguồn ngân sách dự kiến có thể huy động được giành cho khoản chi 

này. Đối với các khoản thu được sử dụng một phần số thu để chi theo chế độ 

quy định hoặc được hỗ trợ một phần kinh phí, các cơ sở giáo dục cũng phải lập 

dự toán đầy đủ các khoản thu- chi của đơn vị mình và mức đề nghị ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ. 

Nhìn chung tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Từ liêm đều đã 

nắm được cách lập dự toán chi cho đơn vị mình song vẫn còn rải rác một số 

trường do bộ phận kế toán còn yếu kém về trình độ nghiệp vụ chuyên môn nên 

dẫn đến việc lập dự toán không đúng căn cứ , quy định. Vì vậy trong thời gian 

tới để nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu lập dự toán đảm bảo là cơ sở cho 

khâu chấp hành ngân sách thì  huyện Từ liêm cần có những biện pháp, khoá học 

nhằm nâng cao nghiệp vụ kế toán cho các trường để sớm khắc phục tình trạng 

như hiện nay. 



 

 

2.2.4. Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo 

dục. 

Chấp hành dự toán chi là khâu rất quan trọng nhằm kiểm định lại các mục 

chi trong dự toán được xác định gần với thực tế và nhu cầu chi của các đơn vị 

giáo dục như thế nào, xem xét cơ cấu phân chia các khoản chi đã hợp lý chưa từ 

đó làm cơ sở thực tế cho quá trình lập dự toán tiếp theo. Trong quá trình chấp 

hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục, thực hiện chi theo cơ 

cấu bốn nhóm mục chi: Chi cho con người, chi nghiệp vụ giảng dạy, chi quản lý 

hành chính, chi mua sắm sửa chữa.   

2.2.4.1. Chi cho con người. 

Đây là khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy nhà 

trường và đảm bảo đời sống vật chất của các cán bộ giáo viên. Nhóm chi này 

bao gồm: Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 

đoàn và tiền công. 



 

 

Bảng 5: Tình hình chi cho con người thuộc sự nghiệp giáo dục huyện Từ 

liêm. 

                                              

                                    (Nguồn : Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm) 

Nhìn vào bảng chi cho con người thuộc sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm 

qua các năm ta thấy: 

Trong khoản chi cho con người thì chi lương vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 

và đạt liên tục khoảng 63% trong các năm, mặc dù về đối tuyệt không giống 

nhau. Năm 2003 về số tuyệt đối thì chi tiền lương tăng so với năm 2002 là 

5.115.563đ. Lương chính là khoản thu nhập chủ yếu của cán bộ giáo viên, nhằm 

đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, để tái tạo lại sức 

lao động hao phí  nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng  giáo dục. Thực 

tế cho thấy, nhiều cán bộ giáo viên đã từ bỏ nghề hoặc thiếu nhiệt huyết với 

công tác giảng dạy chỉ vì mức lương quá thấp không đáp ứng được các nhu cầu 

cuộc sống hàng ngày của họ. Thấy rõ được lương chính là động lực thúc đẩy các 

cán bộ giáo viên nâng cao lòng yêu nghề và để họ yên tâm công tác, Đảng và 

Nhà nước ta đã có nhiều chủ chương chính sách nhằm nâng cao mức lương cho 

cán bộ nhân viên trong toàn ngành giáo dục. Đối với huyện Từ liêm so với năm 

2002, thì năm 2003 và năm 2004 tỷ lệ chi cho con người trong tổng chi ngân 

Mục chi Thực hiện 2002 Thực hiện2003 Thực hiện 2004 

STĐ TT STĐ TT STĐ TT 

1. Chi lương 9.521.070 63,7% 14.636.633,71 63% 14.447.400 63% 
2. Chi phụ cấp 3.550.317 23,8% 5.369.877 23% 5.218.364,7 22,8% 

3. Chi bảo hiểm và KPCĐ 1.649.370 11% 2.845.200,5 12% 2.778.434 12% 
4. Chi tiền công 220.683,3 2% 479.629,4 2% 496.969,9 2,2% 

Tổng chi cho con người 14.941.440 100% 23.331.339 100% 22.941.167 100% 

Tỷ trọng trong tổng chi 
cho giáo dục 

 38%  40,3%  40% 



 

 

sách cho giáo dục đã không ngừng tăng và sẽ con tăng nữa trong thời gian tới 

cùng với đó mức sống của cán bộ, giáo viên sẽ từng bước được cải thiện hơn.. 

Ngoài khoản  lương các giáo viên còn được hưởng phụ cấp lương. Đây là 

khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai và tương đối ổn định trong các năm 2002 đến 

2004 khoảng 23%. Khoản này nhằm hỗ trợ thêm nguồn thu nhập từ lương của 

giáo viên để có thể đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vật chất hàng ngày của họ. 

Trong thời gian tới khoản này sẽ có chiều hướng gia tăng nhằm góp  phần nâng 

cao thu nhập cho cán bộ giáo viên. 

Khoản chi BHXH, BHYT, KPCĐ là các khoản chi nhằm mục đích ổn 

định cuộc sống giáo viên khi đau ốm, khi gặp phải những khó khăn đột xuất và 

đảm bảo cuộc sống của họ khi hết tuổi lao động.  Khoản chi này là cần thiết và 

phụ thuộc vào mức lương của cán bộ giáo viên. 

Trong khoản chi cho con người thì chi trả tiền công là chiếm tỷ lệ nhỏ 

nhất qua các năm. Đây là khoản chi không thường xuyên và không ổn định. 

Nhìn chung nhóm mục chi cho con người có tăng qua các năm song chỉ 

một phần nào đáp ứng được đời sống vật chất của đội ngũ giáo viên chứ chưa 

thực sự đảm bảo được chất lượng cuộc sống của họ và giúp họ chuyên tâm với 

nghề. 

2..2,4.2. Tình hình chi cho giảng dạy học tập. 

Thuộc nhóm này bao gồm các khoản chi về văn phòng phẩm, đồ dùng thí 

nghiệm, tài liệu giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của 

đội ngũ giáo viên. 



 

 

Bảng 7: Tình hình chi giảng dạy học tập cho sự nghiệp giáo dục 

 huyện Từ liêm. 

   Đơn vị: nghìn đồng

  

Mục chi Thực hiện 2002 Thực hiện 2003 Thực hiện 2004 

STĐ TT STĐ TT STĐ TT 

1. Chi văn phòng 

phẩm 

303.088,2 15,7% 187.448,3 9% 196.237,8 6,5% 

2. Chi giảng dạy, 

học tập 

1.627.771,2 84,3% 1.880.809,4 91% 2.836.086,5 93,5% 

Tổng chi cho giảng 

dạy và học tập 

1.930.859,4 100% 2.068.257,7 100% 3.032.310,3 100% 

Tỷ trọng trong tổng 

chi cho giáo dục  

 2,85%  3,57%  5,37% 

 

                                       (Nguồn: Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm) 

Nhìn vào bảng đánh giá thì ta thấy khoản chi cho giảng dạy, học tập vẫn 

tiếp tục tăng qua các năm so với tổng chi ngân sách nhà  nước cho ngành giáo 

dục huyện. Tỷ lệ chi ngày càng phù hợp hơn, chi cho mua sắm văn phòng phẩm 

giảm dần trong khi đó chi cho nghiệp vụ chuyên môn từng bước được tăng lên. 

Nếu so sánh giữa các năm thì: Tỷ lệ chi mua sắm văn phòng phẩm giảm 

từ 15,7% năm 2002 xuống còn 9% năm 2003 và 6,5% năm 2004. Trái lại tỷ lệ 

chi cho nghiệp vụ chuyên môn tăng từ 84,3% năm 2002 lên 91% năm 2003 và 

93,5% năm 2004. 

Trong xu hướng cải cách giáo dục hiện nay, số môn học được đưa vào 

ngày càng nhiều, đặc biệt là nhu cầu học tin học và ngoại ngữ trở nên khá phổ 

biến ở khối Tiểu học và Trung học cơ sở làm cho nhu cầu chi nghiệp vụ giảng 

dạy và học tập  gia tăng. Nhu cầu mua sắm trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 

cũng như nhu cầu đổi mới các trang thiết bị lạc hậu ngày càng cấp thiết hơn. 



 

 

Đối với khối giáo dục Mầm non, do nhu cầu đòi hỏi của các bậc phụ 

huynh ngày càng cao nên việc cải tiến phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ 

diễn ra mạnh mẽ, các hình thức giáo dục, trò chơi cho trẻ đã có nhiều thay đổi. 

Những đồ chơi mới hiện đại và công dụng đã dần dần thay thế những đồ chơi cũ 

kỹ lạc hậu. 

Đối với ngành học phổ thông, thì việc đáp ứng nhu cầu về sách tham  

khảo và đồ dùng thí nghiệm để thực hiện chủ chương học đi đôi với hành là vấn 

đề bức thiết đặt ra. Mặt khác trên thực tế do tình hình giá cả luôn biến động, đồ 

dùng học tập và đồ dùng thí nghiệm được cải tiến trong thời gian ngắn đã đòi 

hỏi nhu cầu chi cho khoản này là rất lớn và thường xuyên thay đổi. 

Đây là khoản chi không thể thiếu được nhằm nâng cao chất lượng của 

ngành giáo dục tuy nhiên lại rất dễ lãng phí. Vì vậy cần phải căn cứ vào nhu cầu 

thực tế phát sinh của từng trường và giá cả để đưa ra các định mức chi hợp lý 

đảm bảo được tiết kiệm và hiệu quả từng đồng vốn khi sử dụng. 

Thuộc các khoản chi văn phòng phẩm tại các cơ sở giáo dục chủ yếu là 

chi mua sắm các loại sách báo, tài liêu, công cụ giảng dạy cho giáo viên. So 

sánh số liệu giữa các năm từ năm 2002 đến năm 2004 thì chi văn phòng phẩm có 

xu hướng giảm, điều này không có nghĩa là nhu cầu chi mua sắm văn phòng 

phẩm giảm mà có thể nhận thấy khoản chi này ngày càng được sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả hơn. Đây là một điều đáng được khích lệ trong công tác quản lý 

chi. 

Chi cho văn phòng phẩm là khoản chi không lớn nhưng đáp ứng kịp thời 

nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí này sẽ góp nâng cao chât lượng giảng dạy và 

học tập. 

2.2.4.3. Tình hình chi quản lý  hành chính. 

Đây là các khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy 

quản lý hành chính tại các cơ sở giáo dục. Thuộc nhóm chi này bao gồm: Chi về 



 

 

công tác phí, hội nghị phí, thanh toán các dịch vụ công cộng như tiền sách báo 

tạp chí, tiền điện thoại, tiền nước. 

Tuy đây không phải là khoản chi có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

công tác giáo dục song đây lại là khoản chi không thể thiếu được để duy trì sự 

hoạt động của công tác quản lý. Thuộc nhóm chi này hàng hoá sử dụng chủ yếu 

là hàng hoá dịch vụ nên việc đánh giá cũng như xác định nhu cầu chi tiêu và 

công tác quản lý khoản chi này luôn là vấn đề rất khó khăn, phức tạp và gay 

nhiều tranh luận. 

Bảng 7: Tình hình chi quản lý hành chính cho sự nghiệp giáo dục 

 huyện Từ liêm. 

               Đơn vị: nghìn đồng 

 

Mục chi 
Thực hiện năm 2002 

Thực hiện năm 

2003 

Thực hiện năm 

2004 

STĐ TT STĐ TT STĐ TT 

1. Chi công tác 

phí 

32.249 7% 46.428,3 6,2% 55.427 7,2% 

2. Chi hội nghị 

phí 

109.091,2 24% 119.081,3 15,8% 145.372 18,8% 

3. Thanh toán 

dịch vụ công 

cộng 

222.706,8 49% 42.308,4 58,7% 379.448,1 49% 

4. Thông tin 

liên lạc 

90.238,3 20% 144.376,9 19,2% 131.166,8 25% 

Tổng chi quản 

lý hành chính 

454.285,3  752.194,9  711.413,8  

Tỷ trọng với 

tổng chi ngân 

sách huyện 

cho giáo dục. 

 1,27%  1,37%  1,3% 



 

 

                                         (Nguồn: Phòng tài chính- vật giá huyện Từ 

liêm) 

Chi công tác phí có chiều hướng tăng từ 7% năm 2002 đến 7,2% năm 

2004 số tuyệt đối là 23.178.000đ. Khoản chi này dùng để chi trả tiền tàu xe, ăn ở 

của cán bộ giáo viên khi di công tác. Đây là khoản chi rất khó quản lý bởi vì nó 

chịu ảnh hưởng lớn của giá cả thị trường và điều kiện của từng nơi công tác. 

Đây là khoản phát sinh không thường xuyên, song nếu không có biện pháp quản 

lý tốt thì có thể gây rất nhiều lãng phí nguồn chi ngân sách vì đây là khoản chi 

khó xác định chính xác nhu cầu chi thực tế. Hàng năm khoản chi này rất khó xác 

định kế hoạch vốn ttrước và có thể tăng giảm trong năm. 

Đối với khoản chi hội nghị phí: Đây là các khoản chi phát sinh trong năm 

như hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề... khoản 

chi này có xu hướng giảm  trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2004. 

Điều này thì cũng không có nghĩa là nhu cầu chi giảm mà cho thấy công tác 

quản lý đã có phần chặt chẽ hơn, tập trung chi chủ yếu cho các buổi hội nghị 

chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Đây là một hướng đi 

đúng song luôn cần có sự kiểm tra giám sát cách sử dụng vốn ở các trường để 

nâng chất lượng sử dụng vốn ngân sách. 

Đối với các khoản chi thanh toán dịch vụ công cộng như thanh toán tiền 

điện, nước, tiền vệ sinh... đây khoản chi chiếm tỷ trọng lớn  nhất trong tổng chi 

cho quản lý hành chính. Nếu so sánh với năm 2002 thì trong năm 2003 tỷ lệ 

khoản chi này tăng 9,8% về số tuyệt đối là: 219.601.000đ và năm 2004 

là:379.448.016đ. Đây là các khoản chi thiết yếu tuy nhiên quản lý không chặt 

chẽ sẽ gây thất thoát rất lớn. Để đảm bảo quản lý được tốt các khoản chi này, thì 

trong thời gian tới cần phải có biện pháp chi dựa theo tình hình thực tế tại các cơ 

sở giáo dục để lập dự toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong các khoản chi. 

So với năm 2002 thì chi cho thông tin tuyên truyền liên lạc năm 2003 và 

năm 2004 đã tăng lên đáng kể. Từ 90.238.300đ lên tới 144.376.900 năm 2003 và 

131.166.800đ năm 2004, về số tương đối thì  khoản chi này vẫn chiếm tỷ lệ lớn 



 

 

trong tổng chi cho quản lý hành chính. Nhu cầu chi cho thông tin liên lạc hiện 

nay là không thể thiếu và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố thị trường. Đây là 

khoản mục thường xuyên thay đổi và khó có kế hoạch cụ thể vì vậy quản lý  

khoản chi này tiết kiệm và hiệu quả là rất khó đối với ngành tài chính. 

Chi cho quản lý hành chính là cần thiết, tuy nhiên trong thời gian tới  khi 

thực hiện chủ chương tinh giản biên chế và thực hiện khoán chi hành chính đối 

với đơn vị có thu thì khoản chi này sẽ có chiều hướng giảm. Khoản chi này bao 

gồm nhiều mục chi rất khó quản lý và xác định được đúng nhu cầu chi chính xác 

vì vậy Phòng tài chính huyện Từ liêm cũng cần phải có biện pháp  trong việc 

cấp phát nguồn kinh phí này để đạt được tính tiết kiệm và hiệu quả cao nhất, cần 

phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát xao trong quá trình sử dụng vốn để 

tránh tình trạng lãng phí không đảm bảo nhu cầu hoặc sử dụng sai mục đích. 

2.2.4.4. Tình hình chi mua sắm, sửa chữa. 

Đầu tư trang thiết bị, xây mới, nâng cấp, sửa chữa các trường lớp thuộc sự 

nghiệp giáo dục huyện Từ liêm là việc làm không thể thiếu được. Hàng năm do 

nhu cầu hoạt động, do sự xuống cấp tất yếu của các tài sản dùng cho hoạt động 

giảng dạy và học tập, quản lý hành chính nên thường xuyên phát sinh nhu cầu 

kinh phí cần để mua sắm thêm trang thiết bị mới hoặc phục hồi giá trị sử dụng 

cho những tài sản đã bị xuống cấp ở những trường học. Nguồn kinh phí dùng 

cho các hoạt động này ở huyện Từ liêm thể hiện trong các năm qua bảng sau: 

Bảng 8:Tình hình chi mua sắm, sửa chữa thuộc sự nghiệp giáo dục  

huyện Từ liêm. 

                       Đơn vị: nghìn 

đồng 

Mục chi Thực hiện năm 2002 Thực hiện năm 2003 Thực hiện năm 2004 
STĐ TT STĐ TT STĐ TT 

1.Mua sắm 616.516,6 45% 1.042.616,5 64% 1.942.409,3 54,6% 



 

 

2. Sửa chữa 772.295,1 55% 576.425,1 36% 1.614.168,1 45,4% 

Tổng chi cho 
mua sắm, sửa 
chữa 

1.338.811,7 100% 1.619.041,6 100% 3.556.577.4 100% 

Tỷ 
trọng so với 
tổng chi ngân 
sách huyện 
cho sự nghiệp 
giáo dục 

 3,5%  2,7%  6,3% 

  

                                        (Nguồn: Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm) 

Nền kinh tế đang trên đà phát triển, đòi hỏi nhu cầu giáo dục của các bậc 

phụ huynh đối với con em họ là rất cao. Một cơ sở vật chất nghèo nàn, trang 

thiết bị lạc hậu sẽ không đáp ứng được chất lượng giáo dục đặt ra. Vì thế trước 

những đòi hỏi của sự nghiệp cải cách giáo dục, các mục chi  cho mua sắm, sửa 

chữa đều tăng qua các năm.      

   Tình hình mua sắm thêm các trang thiết bị tài sản cố định và đồ dùng 

giảng dạy và học tập ngày càng tăng. Nếu xét theo số tuyệt đối thì năm 2003 

tăng là: 426.099.000đ, năm 2004 tăng lên : 1.325.892.700đ so với năm 2002. 

Đây là con số khá lớn để đầu tư hiện đại hoá các cơ sở vật chất cho công tác 

giảmg dạy tại các trường. 

  Chi cho sửa chữa các tài sản cố định là khoản chi chiếm tỷ trọng khá lớn, 

nhưng lại là khoản chi không thường xuyên và khó xác định kế hoạch nguồn 

kinh phí. Hàng năm trong quá trình sử dụng không thể tránh được sự xuống cấp 

của các tài sản, đồ dùng chuyên dụng vì vậy phát sinh nhu cầu sửa chữa, xây 

dựng mới. 

Trong năm 2004 thì khoản chi này được đầu tư khá mạnh là 

1.614.168.000đ tăng hơn hẳn so với năm 2002 là 772.295.100đ và năm 2003 là 

576.425.100đ. Tỷ lệ đầu tư mạnh song kết quả đạt được cũng rất khả quan. Theo 

báo cáo tổng kết năm học 2003- 2004 công tác xây dựng, sửa chữa các cơ sở  



 

 

vật chất, trang thiết bị trong các nhà trường có bước chuyển mạnh, đáp ứng được 

việc học 2 buổi/ngày của học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Nhiều 

phòng học cấp  bốn đã được xoá, tạo cho các nhà trường khung cảnh sư phạm 

khang trang, sạch đẹp hơn. Cải tạo và mở rộng được một số trường thuộc khối 

Mầm non (Đông Ngạc, Phú Diễn…), khối Tiểu học( Cổ Nhuế B, Thượng Cát, 

Đại Mỗ...), khối Trung học cơ sở (Xuân Đỉnh...). Kết quả này cũng cho thấy 

việc sử dụng và quản lý nguồn kinh phí cho mua sắm, sửa chữa đã sát xao, chặt 

chẽ hơn và bước đầu đã gắn được tính hiệu quả vào mỗi đồng vốn bỏ ra. Tuy 

vậy công tác quản lý các khoản chi này không lúc nào được lơ là vì nhu cầu sửa 

chữa không thể xác định chính xác và không thể phân bổ đồng đều trong từng 

năm, mặt khác lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: Phụ thuộc vào tính chất 

công việc, thời gian sửa chữa, giá cả các nguyên vật liệu… nên rất khó quản lý. 

Trong thời gian tới Phòng tài chính huyện Từ liêm cần phải giám sát để chi 

khoản này đúng mục đích, đảm bảo chi tiết kiệm hiệu quả. Cần có sự tìm hiểu 

thực tế từng cơ sở giáo dục để xác định thứ tự ưu tiên và số vốn đầu tư phù hợp, 

tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Yếu tố giá cả cũng cần phải xem xét cho phù 

hợp với giá cả thị trường từng giai đoạn cụ thể, tránh tình trạng cắt xén trong 

khâu mua sắm trang thiết bị giảng dạy học cũng như mua nguyên vật liệu phục 

vụ nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất. 

Nếu phân theo nhóm mục chi thì có thể coi chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước bao gồm bốn nhóm mục chi chính, song còn các khoản chi khác phát 

sinh không thường xuyên, mang tính chất nhỏ lẻ không được xếp vào bốn nhóm 

mục chi đó. Nhìn chung qua quá trình chấp hành, tỷ lệ chi cho bốn nhóm mục 

chi là hợp lý, chi cho con người và nghiệp vụ chuyên môn vẫn được dành ưu 

tiên hàng đầu tiếp đó chi mua sắm sửa chữa cũng chiếm tỷ lệ hợp lý. Chi quản lý 

hành chính là rất cần thiết và hiện nay cũng chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong cơ cấu 

chi tuy nhiên tỷ lệ này vẫn cần phải giảm xuống để thực hiện chi tiêu tiết kiệm 

và hiệu quả hơn.  



 

 

2.2.5. Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 

huyện Từ liêm. 

Quyết toán là khâu cuối cùng của chu trình quản lý ngân sách nhằm phản 

ánh, đánh giá lại tình hình thực hiện dự toán chi của các đơn vị. Báo cáo quyết 

toán chi là căn cứ để đơn vị, cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan tài chính 

kiểm tra việc lập dự  toán chi và phân tích tình hình chấp hành chi ngân sách của 

các đơn vị từ đó có thể thấy được các mặt đạt được và tồn tại trong quá trình lập 

dự toán tiếp theo, đồng thừi giúp cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan tài 

chính tổng hợp quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm đầy đủ và chính 

xác. 

*Trong quá trình lập báo cáo quyết toán các trường và Phòng tài chính  đã 

tuân thủ tốt  các nguyên tắc sau: 

-  Số liệu trong báo cáo phải đảm bảo chính xác, trung thực. Nội dung các 

báo cáo tài chính phải theo đúng các nội dung chi trong dự toán được duyệt và 

theo đúng mục lục ngân sách nhà  nước đã quy định (Chương 022, loại 14, 

khoản 01, 02, 03- Nhóm- Tiểu nhóm- Mục- Tiểu mục ). 

- Báo cáo quyết toán năm của các trường gửi Phòng tài chính huyện được 

gửi kèm theo thông báo sau: 

+ Bảng cân đối tài khoản cuối ngày 31/12 

+ Báo cáo thuyết minh quyết toán năm, giải trình phải nói rõ nguyên nhân 

đạt, không đạt hoặc vươt dự toán được giao. 

- Báo cáo quyết toán năm, trước khi gửi cho cấp có thẩm quyền xét duyệt 

phải có xác nhận của Kho bạc. 

- Báo cáo quyết toán năm của các trường không được quyết toán Chi lớn 

hơn Thu 

- Phòng tài chính quyết toán các khoản kinh phí bổ sụng của ngân sách 

thành phố vào quyết toán ngân sách huyện. 

* Trình tự lập, gửi, xét duyệt báo cáo thu chi ngân sách nhà nước năm đối 

với các trường quy định như sau: 



 

 

Sau khi thực hiện xong công tác khoá sổ ngày 31/12, số liệu trên các sổ 

sách kế toán đã đảm bảo cân đối khớp đúng với số liệu của Phòng tài chính và 

Kho bạc nhà nước huyện. 

Các trường lập báo cáo quyết toán chi năm gửi Phòng tài chính để xét 

duyệt và thông báo kết quả xét duyệt chi năm cho các trường trong thời gian tối 

đa là 10 ngày. Sau 10 ngày kể từ khi các trường nhận được thông báo duyệt 

quyết toán năm của Phòng tài chính, các trường không có ý kiến khác thì coi 

như đã chấp nhân thi hành. 

Trình tự lập phê chuẩn và gửi báo cáo thu chi ngân sách nhà nước hàng 

năm của ngân sách Huyện như sau: 

Phòng tài chính có trách nhiệm thẩm tra báo cáo quyết toán thu, chi ngân 

sách cho ngành giáo dục của Huyện trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét để 

gửi Sở tài chính- vật giá, đồng thời Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân 

dân huyện phê duyệt. Báo cáo quyết toán được lập thành 4 bản: 

- 01 bản gửi Hội đồng nhân dân huyện. 

- 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện. 

          - 01 bản gửi Sở tài chính- vật giá Hà  

 - 01 bản lưu lại Phòng tài chính huyện Từ liêm.     

* Thời gian gửi báo cáo kế toán quý, báo cáo quyết toán năm quy định 

như sau: 

- Báo cáo quyết toán quý. 

+ Các trường gửi Phòng tài chính chậm nhất là 25 ngày sau khi kết 

thúc quý. 

+ Phòng tài chính huyện lập gửi Sở tài chính- vật giá chậm nhất 30 

ngày sau khi kết thúc quý. 

- Báo cáo quyết toán chi năm 

Báo cáo quyết toán chi năm gửi Phòng tài chính chậm nhất là ngày 15/2 

năm sau đối với các trường. 



 

 

 Quyết toán là khâu cuối cùng của chu trình quản lý ngân sách song có 

một vai trò rất quan trọng nhằm giúp cho các đơn vị thấy được những mặt đạt 

được, những mặt còn tồn tại, những nguyên nhân thực tế dẫn đến việc sai lệch 

trong quá trình thực hiện dự toán so với kế hoạch đã đặt ra. Trong những năm 

qua, công tác phê duyệt quyết toán và việc lập báo cáo quyết toán chi của các 

trường đều đã đạt nhiều kết quả. Mặc dù đội ngũ kế toán ở các trường vẫn còn 

hạn chế về trình độ chuyên môn, nên vẫn còn nhiều sai xót sảy ra, tuy nhiên đã 

sớm được điều chỉnh kịp thời để đảm bảo nộp báo cáo quyết toán về Phòng tài 

chính đúng thời gian và nội dung quyết toán đúng các khoản mục như trong dự 

toán đã được phê duyệt. Trong những năm gần đây chưa có trường hợp nào bị 

Phòng tài chính- vật giá huyện Từ liêm tạm đình chỉ cấp phát kinh phí do việc 

gửi báo cáo kế toán hàng quí và quyết toán năm chậm thời gian quy định. 

Phòng tài chính huyện trong những năm qua cũng đã có nhiều cố gắng 

trong quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên công 

tác kiểm tra việc sử dụng kinh phí lại chủ yếu tập trung vào lúc duyệt quyết toán 

nên việc đánh giá hiệu quả kinh phí giáo dục sử dụng không được khách quan, 

toàn diện và chính xác với tình hình thực tế. Để việc sử dụng nguồn kinh phí 

được tiết kiệm, hiệu quả thì ngay trong quá trình chấp hành ngân sách, quá trình 

cấp phát cần phải có sự kiểm tra, theo dõi để xem các khoản cấp ra có được sử 

dụng đúng mục đích tiết kiệm và hiệu quả chưa. Có như vậy thì công tác quản lý 

chi ngân sách nhà nước cho giáo dục của huyện Từ liêm mới được toàn diện và 

triệt để hơn.  

Tóm lại quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục huyện Từ liêm cần 

phải được thực hiện tốt ở cả 3 khâu: Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết 

toán ngân sách nhà nước. Làm tốt mỗi khâu là căn cứ để thực hiện tốt khâu tiếp 

theo và làm cho cả chu trình được vận hành  thông suốt hơn. 



 

 

2.3. Đánh giá chung thực trạng chi và quản lý chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước cho sự nghiệp giáo huyện Từ liêm 

2.3.1. Ưu điểm 

Chi  thường xuyên ngân sách Huyện hàng năm cho nhiều lĩnh vực khác 

nhau trong đó chi cho sự nghiệp giáo dục chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách 

Huyện. Tỷ lệ này cũng đã phần nào tương xứng với vị trí quan trọng của nó đối 

với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Về cơ cấu chi cũng đã có sự hợp lý hơn. 

Chi cho con người và chi nghiệp vụ chuyên môn chiếm tỷ lệ cao, còn chi quản 

lý hành chính và chi mua sắm, sửa chữa ngày càng nhỏ do sử dụng tiết kiệm và 

hiệu quả hơn nguồn kinh phí được cấp. 

Công tác quản lý các khoản chi này bước đầu cũng đã đạt được những kết 

quả đáng kể. Lập dự toán đã bám sát được tình hình thực tế của các trường nên 

các chỉ tiêu đưa ra ngày càng phù hợp với nhu cầu chi hơn. Qúa trình cấp phát 

vốn diễn ra nhanh gọn, đảm bảo cấp theo đúng dự toán đã được duyệt, đúng tiến 

độ kế hoạch vốn và đảm bảo tuân thủ đầy đủ những điều kiện cấp phát để đáp 

ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các cơ sở giáo dục. Trong khâu quyết toán đã 

tuân thủ theo đúng các nguyên tắc về trình tự xét duyệt theo luật ngân sách ban 

hành, đảm bảo xét duyệt đúng nộidung các khoản trong dự toán đã được duyệt. 

Nhìn chung công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Từ 

liêm cho sự nghiệp giáo dục đã có nhiều chuyển biến, song không vì vậy mà 

được lơ là, buông lỏng công tác quản lý để nhằm nâng cao hơn nữa hiệu qủa sử 

dụng nguồn vốn ngân sách. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục thì vẫn còn tồn tại một số vấn 

đề bất cập ở cả ba khâu trong quá trình quản lý cần sớm được khắc phục. 

Lập dự toán chi cho toàn ngành giáo dục của Huyện hiện nay theo phương 

pháp lập từ cơ sở lên. Mặc dù phương pháp này còn khá thích hợp với điều kiện 



 

 

ngân sách nhà nước còn nhiều biến động, trình độ quản lý điều hành ngân sách ở 

mức độ nhất định và phát huy được khả năng tự chủ tại các cơ sở nhưng việc lập 

theo phương pháp này sẽ tốn nhiều công sức và thời gian, khối lượng công việc 

nhiều, phải qua nhiều bước thực hiện... Trong khâu dự toán điều quan trọng là 

phải đưa ra được các định mức chi hợp lý dựa trên đầy đủ những căn cứ cần 

thiết, nhưng hiện nay ở các trường trong Huyện lập các chỉ tiêu chủ yếu dựa vào 

tình hình thực hiện ngân sách của năm trước rồi xác định khoảng dự kiến chi 

cho năm kế hoạch theo các mục. Đây là căn cứ thực tế quan trọng song chưa đầy 

đủ vì nhu cầu chi hàng năm của sự nghiệp giáo dục còn bị ảnh hưởng rất lớn của 

các nhân tố của nền kinh tế thị trường đặc biệt là tình hình giá cả. Làm như vậy 

sẽ không lường hết những biến động sảy ra và sẽ không bảo vệ được dự toán đề 

ra khi thực hiện. Mặt khác do khả năng phân tích, dự đoán còn kém nên ở các 

trường trong khi lập dự toán, các chỉ tiêu đưa ra chưa thật hợp lý thừa ở mục 

này, thiếu ở mục khác và như vậy trong công tác tổng hợp quyết toán nếu không 

phát hiện ra thì khi chấp hành ngân sách sẽ bị  hẫng hụt 

Trong quá trình chấp hành, việc cấp phát vốn  nhiều khi chưa đảm bảo kịp 

thời tiến độ chi tiêu của các trường,  các thủ tục cấp phát còn rườm rà làm cho 

các trường khi đi rút tiền còn gặp nhiều khó khăn. Điều này là do sự phối hợp 

giữa Kho bạc và phòng Tài chính- vật giá chưa được đồng bộ, nhịp nhàng trong 

việc quản lý cấp phát kinh phí. Mặt khác công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử 

dụng các khoản vốn cấp ra cho các đơn vị chưa được tiến hành đều đặn, thường 

xuyên đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. 

Trong quá trình quyết toán, hầu hết các trường đều nộp quyết toán kịp 

thời gian tuy nhiên rải rác một số trường vẫn còn chậm, trong báo cáo quyết toán 

vẫn còn một số mục lập sai chương, loại, khoản, mục. Điều này là do trình độ 

nghiệp vụ kế toán của các cơ sở giáo dục chưa tốt, chủ yếu là trình độ trung cấp, 

chưa nắm kịp thời các chính sách chế độ mới về công tác quyết toán nên còn 

lúng túng trong việc lập báo cáo quyết toán. Một phần thuộc về trách nhiệm 

quản lý của phòng tài chính Huyện trong việc hướng dẫn thực hiện các chủ 



 

 

trương chính sách mới về quyết toán của nhà nước cũng như việc đôn đốc các 

trường trong quá trình thực hiện.   

         

      

 

                   

 

    

   

 

 

 

 

 



 

 

Chương 3 

Một số giải  pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự  nghiệp giáo dục huyện Từ liêm 

3.2.  Phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm. 

Giáo dục với vai trò là quốc sách hàng đầu, chiếm vị trí quan trọng trong 

tiến trình thực hiện CNH- HĐH cũng như sự phát triển chung của đất nước, đã 

và đang được nhà nước đầu tư khá lớn. Cũng như các huyện khác, hàng năm sự 

nghiệp giáo dục huyện Từ liêm nhận được một nguồn kinh phí lớn từ ngân sách 

nhà nước để mở rộng quy mô trường lớp, mua sắm thêm trang thiét bị nhờ đó 

mà chất lượng học tập, giảng dạy ngày một được nâng cao hoàn thành tốt các 

mục tiêu đề ra. Trong năm học 2004- 2005, căn cứ vào chương trình hành động 

của ngành giáo dục- đào tạo Hà Nội, thực hiện kết luận hội nghị lần thứ sáu 

BCHTW Đảng khoá IX, căn cứ vào quy hoạch phát triển giáo dục và quy hoạch 

phát triển mạng lưới của Hà Nội từ nay đến năm 2010, căn cứ vào chỉ thị 

40CT/TW của Ban bí thư TW Đảng ngày 15/6/2004 và thông tư 22 của Bộ giáo 

dục và đào tạo ngày 28/7/2004, căn cứ vào tình hình thức tế của huyện Từ liêm, 

Phòng giáo dục huyện đã đề ra phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục 

huyện Từ liêm như sau: 

Đối với ngành học Mầm non: Tổng số trường là 27 trong đó phấn đấu một 

trường đạt Chuẩn quốc gia (xây dựng trường Mầm non Xuân Đỉnh A). Huy 

động 32,5% các cháu ra nhà trẻ trong độ tuổi ra lớp, 82,5% cháu mẫu giáo trong 

độ tuổi ra lớp. Về chất lượng của khối giáo dục Mầm non cần phải đạt được là: 

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thức ăn, 

nước uống trong trường, 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỷ lệ trẻ suy 

dinh dưỡng so với năm học trước từ 1 đến 2%, không có trẻ kênh D, 100% số 

cháu nhà trẻ và 85% trẻ mẫu giáo được tổ ăn tại trường., 100% số trẻ được cân 

và theo dõi biểu đồ tăng trưởng, 98% số trẻ được khám sức khoẻ 2 lần/ năm. 



 

 

80% trường lớp đạt Xanh- Sạch - Đẹp, 100% trường có nước sạch dùng cho trẻ, 

85% trường có khu vệ sinh đạt yêu cầu, 95% lớp đạt yêu cầu vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 100% số lớp 5 tuổi thực hiện theo chương trình đổi mới, 100% 

trường thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học 

và làm quen với chữ viết năm thứ ba. Thực hiện đánh giá trẻ 5 tuổi theo đổi mới, 

nâng cao chất lượng giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp thành phố, 

giáo viên đạt lao động giỏi ở trường. 

Đối với khối Tiểu học:Tổng số trường là 20 trong đó xây dựng thêm 5 

trường đạt Chuẩn quốc gia( trường Tây Mỗ, Mễ trì, Tây tựu A, Xuân Đỉnh, Liên 

Mạc). Huy động trẻ vào học lớp 1 đúng độ tuổi là 99% đến 100%, không để học 

sinh đi học trước tuổi, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ không lên lớp dưới 1%. 

Đồng thời triển khai thực hiện tốt việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa 

lớp 3, củng cố lớp 1, 2 và chuẩn bị thay sách lớp 4 trong năm tới. 

Trong năm học 2004- 2005, khối Tiểu học cần đạt được các chỉ tiêu sau 

-   Xếp loại đức:  

+ Khối 1, 2, 3: Loại  thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh là 

98,7%, loại thực hiện chưa đầy dủ 4 nhiệm vụ của học sinh là 1,3% 

+ Khối 4,5: Tốt 92,8%, Khá tốt 7,2%. 

- Xếp loại văn hoá: 

+ Khối 1, 2, 3: Giỏi 40%, Tiên tiến 42%, Khen từng mặt 12%, chưa được 

khen 6% 

+ Khối 4,5: Gỉỏi 29,5%, Khá 54%, TB 16,45%, Yếu 0,05%. 

Cần nâng cao số lượng học sinh giỏi cấp trường, huyện, thành phố so với 

các năm học trước. Tổ chức thi học sinh giỏi từ lớp 2 đến lớp 4 cấp Huyện đạt 

kết quả, nghiêm túc thực chất trong đánh giá. Tổ chức thanh tra chuyên môn đạt 

25% số giáo viên trở lên, kiểm tra các hoạt động giáo dục ở 100% số trường đặc 

biệt là trường lớp học 2 buổi/ ngày. 

Đối với khối Trung học cơ sở:Tổng số trường là 18 trong đó 17 trường 

công lập, 1 trường bán công, xây dựng 1 trường đạt Chuẩn quốc gia( trường 



 

 

Đông Ngạc). Huy động học sinh tốt nghiệp lớp 5 ra học lớp 6 đạt 100%, tỷ lệ 

học sinh bỏ học dưới 0,01%, nâng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày là 40%. 

Về chất lượng giáo dục khối THCS cần phải đạt được các chỉ tiêu sau: 

- Xếp loại đạo đức: Tốt 64%, Khá 31%, TB 4,9%, Yếu 0,1% 

- Xếp loại văn hoá: Giỏi 17%, Khá 40%, TB 38%,Yếu 4,5%, Kém 0,5%. 

Đổi mới và thực hiện có hiệu quả việc thay sách giáo khoa lớp 8, củng cố 

lớp 6, lớp 7, nâng tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt 95% trở lên, tỷ lệ lưu ban dưới 1%. 

Nâng số lượng và chất lượng học sinh giỏi Thành phố về văn hoá, giữ vững số 

lượng và chất lượng học sinh giỏi Thành phố về thi nghề, phấn đấu đạt 25 học 

sinh giỏi cấp Thành phố. Tổ chức hội diễn văn nghệ cấp trường, cấp huyện và 

cấp Thành phố có hiệu quả, 100% các trường có khung cảnh sư phạm xanh, 

sạch, đẹp. Đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với tâm sinh lý và 

nguyện vọng, lứa tuổi, nhất là học sinh lớp 8, lớp 9 như thi tìm hiểu lịch sử địa 

phương, lịch sử nhà trường… nâng cao chất lượng sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới 

cờ, công tác đoàn đội, coi việc lựa chọn và bồi dưỡng phương pháp giáo dục cho 

đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức thi TDTH các cấp đạt hiệu quả. Triển 

khai hiệu quả học 2 buổi/ngày phấn đấu đạt 40% số học sinh học 2 buổi/ ngày 

trở lên (trong đó 50% học sinh lớp 6 được học 2 buổi/ngày). 

Trong năm học 2004- 2005 về các điều kiện thiết yếu phục vụ cho học tập 

và giảng dạy như đào tạo giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học 

phải đạt được các mục tiêu sau: 

 Chỉ tiêu đào tạo giáo viên: Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên, 

bồi dưỡng giáo viên Tiểu học dạy đủ môn, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn 

cho giáo viên các ngành học, cấp học, bồi dưỡng  việc đổi mới chương trình và 

sách giáo khoa lớp3, lớp 8. Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn đầu năm, 

kiến thực tập rút kinh nghiệm theo chuyên đề ở tất cả các bộ môn ở các ngành 

học, cấp học. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, người tốt việc tốt ở cơ 

sở, nâng chất lượng giáo viên dạy giỏi, tổ lao động giỏi, trường tiên tiến cấp 

huyện, nâng số lượng và chất lượng các danh hiệu thi đua cấp Thành phố trở lên. 



 

 

Đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm với nghề 

nghiệp, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Sắp xếp có hiệu quả đội ngũ giáo viên về chất lượng (đặc biệt là đủ 

chủng loại) ở các trường Chuẩn quốc gia và cận Chuẩn quốc gia. 

  - Chỉ tiêu về cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học. 

Về xây dựng mới: 

+ Khối THCS: Cổ Nhuế, Phú Diễn, Minh Khai, Trung Văn, Phú 

Đô, Đại  Mỗ... 

+ Khối Tiểu học: Xuân Đỉnh, Đông Ngạc A, Mễ Trì B, Xuân 

Phương... 

+ Khối Mầm non: Đông Ngạc, Phú Diễn, Minh Khai, Mễ Trì, Cổ 

Nhuế. 

Về cải tạo và mở rộng: 

+ Khối THCS : Tường Xuân Đỉnh 

+ Khối Tiểu học: Cổ Nhuế B, Thượng Cát, Đại Mỗ, Tây Tựu, Thuỵ 

Phương. 

+ Khối Mầm non: Mỹ Đình, Tây Mỗ, Xuân Đỉnh B, Đại Mỗ, Tây 

Mỗ, Liên Mạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Thuỵ Phương, Thượng Cát. 

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm. 

3.2.1.Biện pháp kế hoạch hoá nguồn vốn cho giáo dục. 

Theo định hướng phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước và kế hoạch 

11/KH- HU của Huyện Từ liêm về công tác giáo dục là tiếp tục nâng cao chất 

lượng dạy và học của các ngành học, các cấp học, đa dạng hoá các mô hình 

trường lớp thì bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cần phải 

huy động tích cực nguồn vốn đầu tư cho giáo dục từ các nguồn ngoài ngân sách. 

Thực tế cho thấy nguồn vốn ngân sách rất hạn hẹp nhưng nhu cầu chi cho các 



 

 

ngành kinh tế quốc dân đều có xu hướng tăng. Vì vậy ngành giáo dục huyện Từ 

liêm không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn  ngân sách mà phải linh 

hoạt trong việc huy động các nguồn vốn khác. 

3.2.1.1.  Nguồn kinh phí từ ngân sách Huyện. 

Đây là nguồn kinh phí chủ yếu chiếm vị trí quan trọng trong quá trình 

phát triển sự nghiệp giáo dục  nhằm thực hiện được các mục tiêu của Đảng cũng 

như kế hoạch của huyện Từ liêm đề ra. Trong năm 2003, 2004  ngân sách 

Huyện đầu tư cho giáo dục tăng lên đáng kể, năm sau cao hơn năm trước, con số 

này tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế của Huyện và có khả năng tăng tiếp 

trong thời gian tới. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao thì 

nhu cầu về giáo dục càng trở nên cấp thiết, trong những năm qua được sự quan 

tâm của Đảng bộ và UBND huyện cùng các ban ngành nên nguồn kinh phí từ 

ngân sách nhà nước phần nào cũng đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của ngành 

giáo dục. Do đặc trưng của các đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn 

huyện vẫn còn hạn chế các khoản thu ngoài ngân sách, vì vậy trong tiến trình 

thực hiện CNH- HĐH ở nước ta thì ngân sách Huyện vẫn giành ưu tiên hàng đầu 

về kinh phí cho giáo dục, đảm bảo tỷ lệ ngân sách chi cho giáo dục tăng dần 

theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Từ liêm. 

Nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hiện nay được cấp cho các 

trường theo định mức học sinh. Trên thực tế cho thấy việc cấp phát theo đầu học 

sinh nhìn chung là hợp lý vì số học sinh càng đông thì nhu cầu chi càng lớn. Tuy 

nhiên lại bộc lộ nhiều bất cập là: Trên địa bàn huyện có một số trường ven đô thì 

học sinh rất đông nhưng một số trường cách xa thành phố thì học sinh ít trong 

khi đó cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học lại còn khó khăn sẽ dẫn đến sự 

chênh lệch về câp phát kinh phí, nơi khó khăn thì nguồn kinh phí đầu tư thấp từ 

đó tạo nên sự không công bằng và đầu tư không hiệu quả. Để khắc phục được 

hạn chế này thì khi xây dựng dịnh mức chi cho ngành giáo dục cần phải xem xét 



 

 

đến các trường thuộc những vùng khó khăn để từ đó phân bổ nguồn kinh phí đạt 

hiệu quả cao. 

3.2.1.2.  Nguồn kinh phí khác. 

Theo điều 88 luật giáo dục quy định về các nguồn tài chính đầu tư cho 

giáo dục thì ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước còn bao gồm các nguồn kinh 

phí khác: Học phí, tiền đóng góp xây dựng trường lớp, các khoản thu từ hoạt 

động tư vấn, sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các cơ sở giáo dục, các khoản tài 

trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy dịnh của pháp luật. 

Đây cũng là chủ chương để thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục của Đảng 

và Nhà nước ta. Huyện Từ liêm đang từng ngày đổi mới, đời sống của nhân dân 

ngày một được nâng cao, đây có thể coi là một điều kiện thuận lợi để tăng nguồn 

kinh phí cho giáo dục. Muốn huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách thì cần 

thực hiện các hình thức sau đây: 

- Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục trên địa bàn Huyện 

bằng cách tiếp tục đa dạng hoá các loại hình giáo dục, phát triển các trường Bán 

công và dân lập, các lớp học bán trú để vừa đáp ứng được các nhu cầu học tập 

của học sinh vừa huy động được các nguồn vốn đóng góp của các tầng lớp dân 

cư. Thông qua việc đa dạng hoá các loại hình giáo dục này góp phần đa dạng 

hoá các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục. 

- Các cơ sở giáo dục có thể thực hiện việc cho thuê các cơ sở vật chất cho 

các lớp học ngoại ngữ buổi tối và học trong hè, cho các trường Đại học, Cao 

đẳng thuê để tuyển sinh. Để huy động các khoản thu này thì các trường cần nhạy 

bén trong việc năm bắt thông tin để tìm đến những nơi có nhu cầu thuê cơ sở vật 

chất. 

- Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục, các khoản thu của quỹ này bao 

gồm: Thu từ sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện, các cá nhân, 

tổ chức kinh tế xã hội trong nước và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. 

3.3.2. Bố trí hợp lý cơ cấu chi tiêu hợp lý  



 

 

Xây dựng một cơ cấu chi tiêu hợp lý sẽ gắn được tính tiết kiệm, hiệu quả 

trong việc sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp  giáo dục. 

Chi cho con người:Đây là khoản chi được xem là chiếm tỷ trọng lớn nhất 

so với tổng chi thực tế cho ngành giáo dục của huyện. Năm 2004 chi cho con 

người chiếm 40% bao gồm các khoản chi: Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, 

KPCĐ và tiền công. Kinh tế phát triển nhu cầu về đảm bảo cuộc sống vật chất 

của các cán bộ giáo viên ngày càng tăng sẽ làm cho tỷ trọng của khoản chi này 

tăng liên tiếp trong thời gian tới. Chi cho con người tăng thể hiện tính hợp lý 

trong cơ cấu chi cho giáo dục vì trong  cơ chế kinh tế thị trường, nếu thu nhập từ 

công việc giảng dạy không đáp ứng được các nhu cầu chi tiêu tối thiểu của các 

cán bộ giáo viên thì họ sẽ tìm mọi cách để có thêm thu nhập từ các nghề khác. 

Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lòng nhiệt huyết và tinh thần  trách nhiệm 

với nghề. Vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục. Thời  gian tới 

tỷ lệ này sẽ có thể đạt 45% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. 

 Chi cho giảng dạy học tập: Đây là khoản chi nhằm mua sắm các đồ dùng, 

trang thiết bị, đồ dùng học tập phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và học 

tập. Tuy nhiên năm 2004 thì tỷ lệ chi mới chỉ đạt 5,37% có cao hơn so với các 

năm 2002 là 2,85% và năm 2003 là 3,57% song tỷ lệ đầu tư này vẫn chưa được 

coi là thoả đáng, tương xứng với tầm quan trọng của nó. Với mục đích cải cách 

giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì tỷ lệ này cần phải được nâng 

lên khoảng 7,5% trong những năm tới. 

Chi quản lý hành chính: Tuy không trực tiếp tác động đến kết quả giáo 

dục song chi quản lý hành chính lại rất cần thiết nhằm duy trì sự hoạt động bình 

thường của bộ máy quản lý nhà trường. Trong năm 2004 tỷ lệ chi chiếm 1,3% 

trong tổng chi cho giáo dục. Đây là tỷ trọng không cao, tuy vậy nếu thực hiện 

chủ chương của nhà nước về tinh giàm biên chế trong các trường, giảm bớt sự 

kồng kềnh trong bộ máy quản lý thì khoản chi này sẽ có xu hướng giảm. Mặt 

khác chi tiêu trong lĩnh vực này hiện nay còn nhiều lãng phí. Vì vậy để cơ cấu 



 

 

chi được hợp lý hơn thì cần phải giảm tỷ trọng khoản chi này để chi cho khoản 

khác và thực hiện chi tiêu tiết kiệm hơn. 

Chi cho mua sắm sửa chữa: Trong những năm qua tỷ trọng chi cho mua 

sắm sửa chửa tăng đáng kể. Năm 2002 là 3,5%, năm 2003 là 2,7% và năm 2004 

là 6,3%. Đây là một hướng đầu tư đúng đắn vì nhu cầu học tập hiện nay ở cả 3 

khối ( Mầm non, Tiểu học và THCS đều tăng). Tuy vậy tăng tỷ lệ chi thì cũng 

không có nghĩa là đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi cho giáo dục mà còn phải xem xét 

đến tính hiệu quả khi sử dụng các khoản chi đó ra sao. Nếu tiếp tục tăng tỷ lệ 

khoản chi thì Phòng tài chính với tư cách là đơn vị cấp phát phải thường xuyên 

phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách là các trường để kiểm tra, theo dõi 

trong quá trình sử dụng nguồn kinh phí tránh tình trạng sử dụng trái mục đích 

gây lãng phí. 

3.2.3. Khâu lập dự toán ngân sách nhà nước. 

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm 

phải tuân theo một chu trình và lập dự toán chi là khâu mở đầu của chu trình đó. 

Đây là khâu vô cùng quan trọng nhằm phân tích đánh giá giữa khả năng 

và nhu cầu chi của ngân sách Huyện cho giáo dục từ đó xác lập được các chỉ 

tiêu một cách đúng đắn có căn cứ khoa học phù hợp với thực trạng kinh tế cũng 

như nhằm mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Dự toán chi là cơ sở 

để kiểm tra theo dõi quá trình chấp hành và quyết toán ngân sách có đúng nội 

dung không.  

Đối với các khoản chi thường xuyên nói chung của ngân sách nhà nước 

khi lập dự toán chi thí căn cứ vào phương hướng, chủ chương, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước trong năm kế 

hoạch và những năm tiếp theo. Là một bộ phận trong dự toán chi của ngân sách 

nhà nước khi lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện 

Từ liêm phải tuân theo các căn cứ cụ thể sau: 

- Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyệnTừ liêm. 



 

 

- Những chủ chương chính sách về phát triển ngành giáo dục của Đảng 

,Nhà nước và Đảng uỷ huyện Từ liêm. 

- Căn cứ vào nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn có thể 

huy động được cho giáo dục. 

- Căn cứ vào tình hình chấp hành ngân sách của các năm trước. 

Trong quá trình lập dự toán cần phải xây dựng định mức chi phù hợp có 

căn cứ khoa học và tính thực tiễn cao, dự toán phải đảm bảo tính công khai cho 

từng trường về khoản chi thường xuyên nhờ đó mà Phòng tài chính mới có căn 

cứ để lập các phương án phân bổ ngân sách, kiểm tra giám sát quá trình chấp 

hành, thẩm tra phê duyệt kinh phí của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

Dựa trên tính chất của các khoản chi thường xuyên để lập định mức chi 

của tài chính nhà nước: 

 Các khoản chi ít biến động  

Đó là các khoản chi cho con người gồm chi lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp, đây được xem như nguồn thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống vật 

chất của các cán bộ giáo viên. Thuộc khoản chi ít biến động song lại phụ thuộc 

rất lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung của huyện Từ liêm nói 

riêng. Xây dựng dự toán cho khoản chi này cần phải bám sát vào định mưc chi 

được xác định như sau: 

Định mức chi được tính phải dựa vào số học sinh của từng trường trong 

năm kế hoạch ( nghìn đồng/ học sinh/ năm) theo quy định đối với từng cấp học, 

bên cạnh đó cần phải dựa vào tình hình kinh tế của huyện và tốc độ lạm phát của 

đồng tiền trong năm báo cáo. Cụ thể là: 

Ngành Mầm non: Trong những  năm gần đây ngành học Mầm non đã 

được   chú trọng quan tâm rất lớn, các cô giáo dạy ở các lớp thuộc xã quản lý 

hàng tháng được nhận khoản trợ cấp từ ngân sách nhà nước là 350.000đ/ tháng . 

Tuy vậy trong tình hình nền kinh tế hiện nay, khoản trợ cấp này vẫn còn nhỏ đối 

với một cô giáo thuộc ngành học quan trọng trong hệ thống giáo dục của nước 

ta. Thực tế cho thấy đối với các xã nghèo thì khoản viện trợ cũng hạn hẹp và 



 

 

thay đổi tuỳ thuộc vào nguồn thu ngân sách xã hàng năm vì vậy sẽ khó bảo đảm 

cuộ sống gia đình mình nếu chỉ lây nguồn thu từ các khoản trợ cấp. Nhằm đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu về đời sống của các đối tượng này để từ đó nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, trình độ giảng dạy và lòng nhiệt huyết với nghề thì cần phải 

nâng khoản trợ cấp lên 450.000đ/ tháng đối với các trường Mầm non thuộc xã 

quản lý. Các cô giáo thuộc khối Mầm non, bên cạnh việc hưởng lương theo cấp 

bậc thì các cô giáo thuộc khối xí nghiệp còn được hưởng mức trợ cấp là 50% 

lương, cần phải tăng phụ cấp lương lên tới 57% lương đồng thời phải  thường 

xuyên kiểm tra trình độ sư phạm. 

Đối với khối Tiểu học : Hiện nay ở huyện Từ liêm, số lượng các trường 

Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia ngày càng cao, cùng với đó thì việc đầu tư kinh phí 

từ ngân sách nhà nước cho khối Tiểu học cũng được tăng lên. Trong năm 2004 

định mức chi bình quân cho mỗi học sinh là 620.000đ/ học sinh/ năm. Tiến tới 

định mức này cần phải được nâng lên 700.000/ học sinh/ năm. Đây là một con 

số chưa phải là lớn song sẽ cải thiện được phần nào cuộc sống vật chất so với 

điều kiện trước đây. Ngoài ra phải tăng mức trợ cấp lương từ 35% lên 45% 

nhằm nâng cao thu nhập hàng tháng đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu trong 

đời sống các cán  bộ giáo viên. 

Đối với khối THCS: Trong năm 2004 định mức  chi bình quân cho khối 

học này đạt khoảng 680.000đ tháng/ học sinh/ năm. Định mức chi này vẫn được 

xem là ở mức thấp vì trên thực tế cho thấy rằng đối với cấp THCS công việc 

giảng dạy của các thầy cô giáo là rất vất vả, lượng tri thức bỏ ra lớn. Vì vậy 

trong thời gian tới định mức này cần được nâng lên khoảng 750.000đ tháng/ học 

sinh/ năm. Phụ cấp làm tăng thu nhập đáng kể cho nguồn thu nhập hàng tháng 

của cán bộ giáo viên vì vậy cũng cần phải nâng khoản này từ 40% lên 45%. Làm 

được điều đó thì sẽ khuyến khích được các thầy cô giáo nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, lòng nhiệt huyết cũng như trình độ chuyên môn với nghề. 

Trong xu thế đi lên chung của đất nước, nhu cầu cuộc sống vật chất của 

mọi người nói chung của cán bộ giáo viên ngành giáo dục nói riêng đòi hỏi ngày 



 

 

càng cao thì việc đưa ra định mức chi năm sau cao hơn năm trước là rất phù hợp. 

Thực hiện được các định mức này sẽ đáp ứng được nhu cầu cho đời sống của 

giáo viên, giúp họ yên tâm với công tác giảng dạy hơn và có thời gian để nâng 

cao trình độ chuyên môn mà không phải làm thêm công việc khác để nâng cao 

thu nhập cho gia dình. 

Các khoản chi biến động 

 Chi quản lý hành chính, chi mua sắm sửa chữa. Sở dĩ các khoản chi này 

thường xuyên dao động vì phụ thuộc vào nhiều yếu của nền kinh tế thị trường, 

kế hoạch vốn hàng năm rất khó xác định. Nguồn vốn đảm bảo cho khoản chi 

này một phần được lấy từ ngân sách nhà nước, ngoài ra còn được đầu tư bởi 

nguồn kinh phí ngoài ngân sách. Cách tính này được xác định là phần ít dao 

động nhân với hệ số phù hợp đối với từng trường. 

Tóm lại định mức chi ngân sách nhà nước sẽ tổng hợp hai phần, phần cố 

định và phần giao động. Cách tính như trên thì mọi yếu tố liên quan đến đều 

được xem xét một cách toàn diện phù hợp với tình hình kinh tế của từng xã 

trong Huyện. Đây là cơ sở giúp cho việc lập dự toán ở các trường chính xác và 

có tính thực tế cao. 

3.2.4. Chấp hành ngân sách nhà nước. 

Trên cơ sở quyết toán đã được duyệt và các chính sách chế độ chi ngân 

sách nhà nước cho giáo dục hiện hành, Phòng tài chính phải hướng dẫn một 

cách cụ thể, rõ ràng các khoản mục chi cho các trường để nhằm thực hiện chi 

đúng chi đủ tránh chi sai mục đích gây lãng phí nguồn vốn. 

Trong quá trình cấp phát thì đối với các khoản chi theo định kỳ phải 

 được bố trí kinh phí đều trong năm để chi, các khoản chi có tính chất thời vụ    

hoặc mua sắm lớn được bố trí trong dự toán chi quý thực hiện. 

Phòng tài chính- vật giá cần hướng dẫn các trường thực hiện tốt chế độ kế 

toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp để sao cho quá trình nhận và sử dụng 



 

 

nguồn kinh phí đều phải được hạch toán đúng, đủ, chính xác và kịp thời. Trên cơ 

sở đó mà đảm bảo cho việc quyết toán được nhanh và chính xác. 

Trong quá trình chấp hành dự toán, Phòng tài chính- vật giá phải thường 

xuyên xem xét nhu cầu nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho nhu cầu giáo 

dục từ đó có biện pháp điều chỉnh lại dự toán của các trường một cách kịp thời, 

có quyền tạm dừng các khoản chi vượt nguồn cho phép hoặc sai chính sách chế 

độ tiêu chuẩn để đảm bảo thực hiện ngân sách theo đúng mục tiêu, chế độ quy 

định. 

Phòng tài chính- vật giá phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

nhận và sử dụng kinh phí tại các trường sao cho mỗi khoản chi tiêu kinh phí vừa 

phải đảm bảo theo đúng dự toán, đúng định mức tiêu chuẩn của chế độ chi ngân 

sách nhà nước cho giáo dục hiện hành mà  phải góp phần nâng cao tính tiết kiệm 

và hiệu quả trong quản lý. 

Việc kiểm tra, giám  sát đòi hỏi phải được tiến hành một cách liên tục và 

có hệ thống thông qua các hình thức khác nhau: 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng ngày qua mỗi nghiệp vụ cấp phát kinh 

phí cho nhu cầu chi cho giáo dục. Hình thức này do chính các cán bộ có trách 

nhiệm kiểm soát trước khi xuất quỹ của kho bạc nhà nước huyện Từ liêm thực 

hiện. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ bằng việc thẩm định các báo 

cáo tài chính hàng quý của các trường. Hình thức này do Phòng tài chính- vật 

giá phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện Từ liêm thực hiện. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát một cách đột xuất tại các trường bằng việc 

tổ chức thanh tra tài chính. Hình thức này sẽ do cơ quan chuyên trách của ngành 

giáo dục hoặc của Nhà nước thực hiện mỗi khi phát hiện thấy có dấu hiệu không 

lành mạnh trong quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục Huyện. 

Thực hiện được đồng bộ các biện pháp kể trên thì công tác quản lý chi 

ngân sách cho giáo dục của Huyện trong quá trình chấp hành dự toán mới đạt 

hiệu quả một cách cao nhất. 



 

 

3.2.5. Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. 

Đây là quá trình nhằm kiểm tra, rà soát, chỉnh lý lại các số liệu đã được 

phản ánh sau một kỳ chấp hành dự toán để phân tích, đánh giá kết quả chấp 

hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục của Huyện, rút ra 

những kinh nghiệm và bài học cần thiết cho kỳ chấp hành dự toán tiếp theo. Bởi 

vậy trong quá trình quyết toán các khoản chi, Phòng tài chính cần yêu cầu các 

trường lập đầy đủ các báo cáo tài chính và gửi kịp thời các loại báo cáo đó về 

Phòng để xét duyệt theo đúng chế độ quy định, số liệu trong các báo cáo phải 

đảm bảo chính xác, trung thực. Nội dung các báo cáo tài chính phải theo đúng 

các nội dung nghi trong dự toán được duyệt theo đúng mục lục ngân sách đã quy 

định. Ngoài ra báo cáo quyết toán của các trường không được để xảy ra tình 

trạng quyết toán chi lớn hơn thu. 

Chỉ khi các yêu cầu trên được tôn trọng đầy đủ thì công tác quyết toán các 

khoản chi ngân sách nàh nước cho giáo dục huyện Từ liêm mới được tiến hành 

thuận lợi đồng thời nó mới tạo cơ sở vững chắc cho việc phân tích, đánh giá quá 

trình chấp hành dự toán một cách chính xác và khách quan. 

3.2.6. Thực hiện khoán chi đối với các đơn vị có thu. 

Khái niệm: Khoán chi là việc chuyển đổi phương thức quản lý cấp phát và 

thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với các đơn vị nhận khoán. 

Lý do đề ra giải pháp:  

Hiện nay, theo quy dịnh thì việc phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước cho 

các đơn vị sự nghiệp có thu còn mang tính chất bình  quân căn cứ vào đầu biên 

chế và định mức kinh phí được xác định cho từng đơn vị. Mặt khác cơ chế cấp 

phát hiện nay còn mang nặng tính “ Xin- Cho”. Chính cơ chế này dẫn đến nhiều 

đơn vị do chất lượng lập dự toán kém hoặc không lường hết được những biến 

động xảy ra dẫn tới hiện tượng thừa dự toán kinh phí ở mục này nhưng lại thiếu 

ở mục khác. Nhiều đơn vị phải cố gắng sử dụng hết trong năm gây ra tình trạng 

lãng phí, không hiệu quả ngân sách nhà nước mà còn tạo tâm lý muốn xin thêm 



 

 

biên chế để được tăng kinh phí cấp. Bên cạnh đó nhiều tiêu chuẩn, định mức, chỉ 

tiêu đã không còn phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Điều này sẽ dẫn 

đến lập dự toán chi không đáp ứng dúng dủ các nhu cầu chi. Bởi vậy thực hiện 

khoán chi sẽ nâng cao được chất lượng trong việc quản lý sử dụng nguồn kinh 

phí ngân sách nhà nước. 

Mục đích của việc thực  hiện khoán chi là: 

- Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao chất lượng 

công việc tại các đơn vị. 

-  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính. 

- Nâng cao hiệu quả lao động, sử dụng kinh phí trong các cơ quan đơn vị, 

tăng thu nhập của các cán bộ công chức. 

Để đạt được các mục đích đó thì thực hiện khoán chi phải tuân theo các 

nguyên tắc sau: 

- Bảo đảm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. 

- Không tăng biên chế và tổng kinh phí của các khoản chi nhận khoán so 

với trước khi nhận khoán. 

- Thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán 

bộ, công chức. 

Thời gian thực hiện khoán được ổn định trong 3 năm kể từ khi nhận 

khoán. 

Nội dung khoán chi: 

Khoán chi thực hiện với các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà 

nước cho các dơn vị sự nghiệp có thu, không thực hiện khoán chi đối với các 

khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản cố định, chi đoàn ra, 

đoàn vào và chi đào tạo cán bộ công chức. Đối với các khoản chi thường xuyên, 

thực hiện khoán chi lương, các khoản có tính chất lương, khoản chi cho công tác 

nghiệp vụ chuyên môn và khoản chi quản lý hành chính. Riêng khoản chi sửa 

chữa lớn tài sản cố định phục vụ chuyên môn và các cơ sở hạ tầng thì không tiến 



 

 

hành khoán chi vì nhu cầu chi thuộc khoản này là không giống nhau giữa các 

đơn vị. 

Mức kinh phí giao khoán đối với các nội dung chi thực hiện khoán được 

xác định căn cứ vào: 

- Hệ thống định mức tiêu chuẩn, chế độ sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên của ngân sách theo quy định. 

- Tình hình thực tế sử dụng kinh phí trong 3 năm liền kề trước năm thực 

hiện khoán, có xem xét đến các yếu tố tăng giảm đột biến. 

Như vậy khoán chi đối với các đơn vị sự nghiệp có thu sẽ góp phần khắc 

phục được những hạn chế của cơ chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí hiện 

hành, tăng tính tự chủ cho các đơnvị. Nhờ đó mà các nguồn kinh phí cấp phát sẽ 

được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. 

3.3. Điều kiện thực hiện hiệu quả các giải pháp. 

3.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý ngân sách giáo dục. 

Hàng năm vốn đầu tư cho giáo dục từ ngân sách là rất lớn, bên cạnh đó 

còn có cả nguồn vốn ngoài ngân sách. Việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn 

đó như thế nào để đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo 

dục trong những năm tới là điều cực kỳ quan trọng.  

Trong các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý 

và sử dụng nguồn vốn ngân sách thì nhân tố giữ vai trò quyết định thuộc về con 

người. Chính trình độ năng lực, ý thức của người quản lý sẽ có ảnh hưởng trực 

tiếp. Vì vậy hàng năm phải tiến hành kiểm tra trình độ quản lý, trình độ kế toán 

của các cán bộ phòng tài chính, cán bộ trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

vốn, sử dụng đồng vốn cấp ra đúng mục đích. Bên cạnh đó phải tiến hành tổ 

chức các lớp học về kế toán hành chính sự nghiệp cho kế toán các trường bởi vì 

hầu hết kế toán các trường hiện nay đều mới ở trình độ trung cấp hoặc một số kế 

toán khác thì đang học tại chức nên thường không đap ứngđược các nhu cầu 

thực tế hiện nay khi mà các chính sách, chế độ kế toán mới ban hành. Việc kiểm 



 

 

tra trình độ quản lý, kế toán của các cán bộ phải tiến hành đều đặn, liên tục, một 

mặt giúp mắm vững dược trình độ thực tế của đội ngũ cán bộ để từ đó có hướng 

đào tạo lại phù hợp, mặt khác qua những đợt kiểm tra thì mỗi cán bộ sẽ có ý 

thức phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác đào tạo, 

tuyển chọn đội ngũ các cán bộ kế cận thì cần phải lựa chọn những người có đủ 

năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, được đào tạo chính quy tránh tình 

trạng ưu tiên con em của các cán bộ trong ngành mà không đáp ứng được về 

trình độ chuyên môn. Trong quá trình tuyển dụng cần quan tâm đến trình độ 

thực tế chứ không chỉ là bằng cấp vì nhiều khi trình độ thực tế lại không tương 

xứng với trình độ đạt được trên bằng cấp. Cùng với đào tạo nâng cao trình độ 

nghiệp  chuyên môn thì cần đẩy mạnh công tác giáo dục về tư tưởng để làm 

trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, có tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc. 

Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyện môn cùng với việc nâng cao ý thức 

trách nhiệm làm việc của mỗi cán bộ sẽ làm cho cả hệ thống bộ máy quản lý 

được vận hành tốt hơn là điều kiện chắc chắn đảm bảo cho việc quản lý cấp phát 

kinh phí của ngành tài chính cũng như việc quản lý sử dụng các khoản chi tại 

các trường ở huyện Từ liêm trong thời gian tới đạt kết quả cao. 

3.3.2. Sự quan tâm của huyện uỷ, UBND huyện đối với sự nghiệp giáo 

dục. 

Sự quan tâm của huyện uỷ, UBND huyện đối với sự nghiệp giáo dục được 

thể hiện trong đường lối, chiến lược phát triển giáo dục của huyện, mức độ đầu 

tư nguồn vốn đối với sự nghiệp giáo dục nhiều hay ít. Cụ thể là: 

Những nghị quyết, chỉ thị phát triển giáo dục của Huyện phải được triển 

khai đầy đủ, phổ biến đến tận các xã để tăng cường phát triển giáo dục từ các 

cấp cơ sở tạo nên sự phát triển đồng bộ và toàn diện đối với ngành giáo dục của 

huyện. 



 

 

3.3.3. Chế độ chính sách đối với giáo dục được ban hành kịp thời để 

đảm bảo điều kiện cho phát triển sự nghiệp giáo dục. 

- Phải có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với giáo viên 

- Phải quy định các mức chi cho hoạt động, xây dựng định mức chi phù hợp. 

3.3.4. Bộ tài chính và Bộ giáo dục phải có hướng dẫn về việc quản lý 

thu chi và hạch toán tốt các nguồn vốn ngoài ngân sách cho giáo dục để 

phát huy hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến quản lý nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

 

      

 



 

 

  

 


