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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án  
Biên giới quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh 

(QP-AN), kinh tế, văn hóa, xã hội. Bảo đảm giữ vững QP-AN, ổn định chính trị, 

trật tự và an toàn xã hội dọc tuyến biên giới để phát triển kinh tế đất nước là nhiệm 

vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội là nòng 

cốt. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quân đội tham gia 

xây dựng và phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), củng cố QP-AN trên các địa bàn 

chiến lược, vùng đặc biệt khó khăn dọc theo tuyến biên giới, các Khu kinh tế quốc 

phòng (KTQP) đã được hình thành. Khu KTQP là một mô hình đặc biệt với nhiều 

mục tiêu đan xen như: phát triển KT-XH, ổn định chính trị, kết hợp chặt chẽ kinh 

tế- quốc phòng- an ninh… Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ Quốc phòng 

(BQP) thành lập các Đoàn KTQP đứng chân trong Khu KTQP, nhằm xây dựng 

các cụm dân cư tập trung tương đối phát triển về KT-XH, QP-AN dọc tuyến biên 

giới, tạo vành đai biên giới an toàn trong thế trận toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước và BQP, các Đoàn 

KTQP khu vực phía Bắc thuộc BQP Việt Nam đã được đầu tư xây dựng cơ bản 

(XDCB) với khối lượng lớn, bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, huấn luyện của bộ đội và 

được ngân sách nhà nước (NSNN) đầu tư xây dựng các công trình trạm, trường, 

đường... nhằm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân địa 

phương trong các Khu KTQP. 

Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP khu vực 

phía Bắc vẫn còn những tồn tại, hạn chế như tình trạng đầu tư XDCB còn phân tán, 

dàn trải, kém hiệu quả; một số đơn vị chưa chú trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư 

như việc lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; việc thẩm định, phê duyệt dự án; còn 

hiện tượng đề nghị cấp phát thanh toán chưa theo đúng khối lượng hoàn thành, 

nghiệm thu thanh toán chưa theo thực tế thi công; việc quyết toán vốn đầu tư các dự 

án hoàn thành chưa kịp về thời gian theo quy định. 

Để góp phần giải quyết các hạn chế trên nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư 

XDCB, đề tài luận án: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh 

tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam” là cần thiết, có ý nghĩa về lý luận và 

thực tiễn trong tình hình hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 

Trong thực tế, đã có một số đề tài, luận án nghiên cứu về lĩnh vực KTQP, Khu 

KTQP và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN. Mỗi công trình nghiên cứu đã tiếp cận 

dưới nhiều góc độ khác nhau và với các mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Những công 

trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án về lĩnh vực KTQP, Khu KTQP  cho thấy 

bức tranh chung về sự cần thiết và vai trò quan trọng của việc xây dựng và phát triển 
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Khu KTQP, quá trình hình thành các Đoàn KTQP. Những vấn đề được đề cập trong 

các công trình trên là nguồn tài liệu phong phú cho tác giả tiếp tục nghiên cứu và vận 

dụng. Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực KTQP, Khu KTQP, Đoàn KTQP ở nhiều 

góc độ và khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, các công trình trên còn thiếu và trống một 

mảng là nghiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. Bên cạnh 

đó hầu hết các công trình nghiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN được 

nhìn nhận từ phía những quy định của Nhà nước đối với hoạt động quản lý vốn đầu tư 

XDCB ở các Bộ, các ngành, các địa phương, chưa đi sâu nghiên cứu quản lý vốn đầu 

tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc thuộc BQP Việt Nam với các chủ 

thể quản lý vốn mang tính đặc thù cao trong lĩnh vực KTQP. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án 

* Mục tiêu tổng quát 
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đề ra các giải pháp tăng 

cường quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc Việt Nam. 

* Nhiệm vụ 
- Luận giải các vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư XDCB và quản lý vốn đầu 

tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB tại một số 

Đoàn KTQP, trên cơ sở đó đưa ra các hạn chế về quản lý vốn đầu tư XDCB đối với 

các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc Việt Nam. 

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

cường và hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực 

phía Bắc Việt Nam trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án 

* Đối tượng nghiên cứu 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các 

Đoàn KTQP Việt Nam. 

* Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về vốn đầu tư XDCB và quản lý vốn đầu tư 

XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc Việt Nam. 

Phạm vi về không gian và thời gian: Nghiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB đối 

với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc Việt Nam từ khi mới thành lập. Tập trung phân 

tích số liệu giai đoạn 2011-2015, giải pháp đề ra đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

5. Phương pháp nghiên cứu  
Trong quá trình nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp luận là phương 

pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Tùy từng nội dung cụ thể, luận án sử 

dụng kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác trên cơ sở kế thừa các kết quả 

nghiên cứu như: phương pháp tổng hợp phân tích, khảo sát, thống kê, so sánh, tổng 

kết thực tiễn. 
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6. Những điểm mới của luận án 
- Từ việc hệ thống hóa lý luận về kết hợp kinh tế với quốc phòng, Khu KTQP, 

vốn đầu tư XDCB, luận án đã đưa ra khái niệm về Đoàn KTQP, vốn đầu tư XDCB 

của Đoàn KTQP; khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB đối với 

Đoàn KTQP. Chỉ rõ các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu 

tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. 

- Luận án đã tổng hợp, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các 

Đoàn KTQP khu vực phía Bắc Việt Nam, từ đó chỉ rõ những hạn chế trong quản lý vốn 

đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc trong thời gian vừa qua. 

- Căn cứ vào lý luận và thực tiễn, luận án đã đưa ra tám giải pháp góp phần 

tăng cường và hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu 

vực phía Bắc trong thời gian tới.  

7. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về Đoàn kinh tế quốc phòng và quản lý vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng. 

Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn 

kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với 

các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam. 

 

Chương 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG VÀ VỐN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG  

1.1.1. Tổng quan về Khu kinh tế quốc phòng và Đoàn kinh tế quốc phòng  

1.1.1.1. Khu kinh tế quốc phòng 
Khu KTQP là một mô hình mới trong đường lối kết hợp kinh tế với quốc 

phòng và xây dựng thế trận QP-AN ở nước ta, đây là mô hình với nhiều mục tiêu đan 

xen. Có một số quan niệm về Khu KTQP: 

Theo từ điển Bách khoa quân sự do nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản 

năm 2004: “Khu KTQP là vùng lãnh thổ và dân cư thuộc các xã đặc biệt khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển, được đầu tư xây dựng 

phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh theo quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 

31/3/2000 của Thủ tướng chính phủ; do Quân đội đảm nhiệm, lấy đơn vị KTQP làm 

nòng cốt”. 
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Trong quy chế hoạt động của các Đoàn KTQP ban hành theo Quyết định số 
133/2004/QĐ-QP ngày 21/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa ra khái niệm: 
“Khu KTQP là tên gọi tắt của dự án Khu KTQP, do Bộ Quốc phòng làm chủ quản 
đầu tư hoặc khu vực được Bộ Quốc phòng xác định, có các Đoàn KTQP đứng chân, 
nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng 
xa, gắn với thế trận quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược biên giới”. 

1.1.1.2. Đoàn kinh tế quốc phòng 
Mục tiêu xây dựng các Khu KTQP là nhằm phát triển KT-XH, xoá đói, giảm 

nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kết 
hợp với bảo đảm QP-AN ở địa bàn chiến lược biên giới đất liền, biển đảo, trên cơ sở 
bố trí lại dân cư theo quy hoạch sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương 
vững mạnh, hình thành các làng xã biên giới, tạo vành đai biên giới vững chắc trong 
thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện được mục tiêu này, các 
đơn vị quân đội hoạt động trong Khu KTQP được thành lập. Đó là các Đoàn KTQP.  

Như vậy, có thể hiểu: “Đoàn kinh tế quốc phòng là một loại hình đơn vị quân 
đội đặc thù, do Bộ Quốc phòng thành lập để triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
của dự án Khu kinh tế quốc phòng”. 

Đoàn KTQP có tên gọi dưới dạng phiên hiệu quân sự, ký hiệu bằng “chữ số” 
do BQP quy định. 

1.1.1.3. Mối quan hệ giữa Khu kinh tế quốc phòng và Đoàn kinh tế quốc phòng 
Khu KTQP và Đoàn KTQP có mối quan hệ: 
- Về lực lượng: Trong Khu KTQP luôn tồn tại hai lực lượng cơ bản là lực lượng 

quân đội (cụ thể là Đoàn KTQP) và nhân dân địa phương. Đảng và Nhà nước đã giao 
cho quân đội triển khai xây dựng đề án khu KTQP thì quân đội mà trực tiếp là Đoàn 
KTQP chủ trì thực hiện việc đó, tuy nhiên không hạ thấp vai trò của chính quyền, đoàn 
thể, nhân dân địa phương và các lực lượng khác có liên quan. Cấp ủy đảng, chính 
quyền các xã là cơ quan lãnh đạo và quản lý nhà nước trên địa bàn Khu KTQP. 

- Về tư cách pháp nhân: Đoàn KTQP có tư cách pháp nhân trong việc tiếp nhận, 
quản lý, sử dụng và quyết toán một bộ phận vốn đầu tư XDCB đầu tư vào Khu KTQP. 
Khu KTQP là khu vực được đầu tư vốn, không có tư cách pháp nhân trong việc tiếp 
nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư XDCB. Vốn đầu tư XDCB vào Khu 
KTQP, ngoài Đoàn KTQP còn có các lực lượng khác tiếp nhận, quản lý, sử dụng và 
quyết toán. 

Như vậy, Khu KTQP và Đoàn KTQP có quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB.    

1.1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Đoàn Kinh tế quốc phòng 
 1.1.2.1. Khái niệm 

Vốn đầu tư XDCB của Đoàn KTQP là toàn bộ chi phí hợp pháp để tạo ra các 
công trình XDCB trong Khu KTQP, bao gồm chi phí cho việc khảo sát quy hoạch 
xây dựng, chuẩn bị đầu tư, chi phí về thiết kế và xây dựng; chi phí mua sắm và lắp 
đặt thiết bị và các chi phí khác theo dự án đầu tư xây dựng Khu KTQP. 
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 1.1.2.2. Đặc điểm 
- Vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP thường được đánh giá là không có khả 

năng thu hồi trực tiếp, có tác dụng chung cho sự phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên gới, hải đảo, vì vậy các thành phần kinh tế 

khác ít có khả năng đầu tư hoặc không muốn tham gia đầu tư. 

- Vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP cơ bản được hình thành từ các nguồn: 

(i) Nguồn vốn XDCB quốc phòng thường xuyên. (ii) Nguồn vốn thuộc NSNN giao 

cho BQP và nguồn vốn khác. 

- Vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách, 

được cấp phát không hoàn lại, dùng để đầu tư các dự án vùng sâu, vùng xa, phần lớn 

các dự án sau khi hoàn thành được bàn giao cho địa phương quản lý, nên đây là 

nguồn vốn dễ bị thất thoát, lãng phí, cần phải được quản lý chặt chẽ. 

 1.1.2.3. Nội dung và phương pháp xác định 
Nội dung vốn đầu tư XDCB của Đoàn KTQP được thể hiện ở tổng mức đầu tư 

xây dựng và cơ cấu vốn trong thực hiện dự án đầu tư XBCB của Đoàn KTQP. 

- Tổng mức đầu tư xây dựng là chi phí dự tính của DA Khu KTQP được xác 

định theo quy định. Tổng mức đầu tư là cơ sở để Đoàn KTQP lập kế hoạch và quản 

lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí 

xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.  

- Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Đoàn KTQP: một DA đầu tư xây 

dựng Khu KTQP bao giờ cũng có một cơ cấu vốn bao gồm các loại vốn chủ yếu: vốn 

cho xây dựng; vốn thiết bị; vốn về chi phí dự phòng; vốn XDCB khác. 

1.1.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Đoàn kinh tế 

quốc phòng 

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các Đoàn KTQP được xem xét trên hai 

phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả KT-XH, sau đó sử dụng các chỉ tiêu như: 

Hiệu suất vốn đầu tư; Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; Hệ số huy động vốn đầu tư 

để tiến hành phân tích.  

- Hiệu quả tài chính vốn đầu tư của các Đoàn KTQP là rất thấp, thậm chí bằng 

không vì khả năng phát triển kinh tế từ các công trình, dự án vùng sâu, vùng xa, miền 

núi là rất khó khăn.  

- Hiệu quả KT-XH vốn đầu tư của các Đoàn KTQP được đánh giá thông qua 

chất lượng phục vụ cuộc sống; tình hình phát triển văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, 

bảo đảm AN-QP mà dự án mang lại cho khu vực KTQP và cho toàn xã hội.  

- Vận dụng một số chỉ tiêu để phân tích hiệu quả vốn đầu tư: Để phân tích hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư của Đoàn KTQP có thể sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư như: Hiệu suất vốn đầu tư; Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư; Hệ số huy động vốn đầu tư. 



 6 

1.2. QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN 

KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các 

Đoàn kinh tế quốc phòng 

1.2.1.1. Khái niệm 

Quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP là tổng thể các biện pháp, 

cách thức mà chủ thể tham gia vào hoạt động đầu tư XDCB các công trình, dự án 

Khu KTQP tác động vào quá trình phân bổ, cấp phát, sử dụng vốn đầu tư của Nhà 

nước để tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đạt được mục tiêu phát triển KT-XH, 

xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo QP-AN vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, 

hải đảo. 

Khái niệm trên cho thấy quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP là 

một bộ phận của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB trong Quân đội, có chủ thể quản 

lý, đối tượng quản lý và mục tiêu quản lý. 

1.2.1.2. Đặc điểm 

 - Đặc điểm về chủ thể quản lý: Các chủ thể quản lý vốn đầu tư XDCB đối với 

các Đoàn KTQP bao gồm các cơ quan chức năng BQP; Bộ tư lệnh (BTL) các Quân 

khu; Đoàn KTQP và các cơ quan chức năng của Nhà nước. Mỗi cơ quan, đơn vị chức 

năng thực hiện quản lý ở từng khâu trong quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB. 

- Đặc điểm về đối tượng quản lý: vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP được 

cấp phát, quản lý theo kế hoạch với một quy trình chặt chẽ, là một nội dung trong 

quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN. Tuy nhiên, nó có tính chất đặc thù, phức tạp của 

quá trình đầu tư XDCB trong Quân đội. 

 - Đặc điểm về mục tiêu quản lý: Khác với quá trình quản lý vốn đầu tư vào 

hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn 

KTQP không vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà vì mục tiêu đảm bảo cho hoạt động 

đầu tư XDCB trong các Khu KTQP phát huy hiệu quả, hướng tới tạo ra cơ sở vật 

chất kỹ thuật góp phần phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo QP-AN 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. 

1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh 

tế quốc phòng 

Quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP là sự tác động có mục đích 

của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý để điều khiển đối tượng quản lý nhằm sử 

dụng vốn đầu XDCB của Nhà nước có hiệu quả. 

Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP bao gồm rất 

nhiều các nội dung, các công việc diễn ra đồng thời và liên quan đến nhiều cấp, nhiều 

ngành, nhiều cơ quan, đơn vị. Các nội dung cơ bản trong quản lý vốn đầu tư đối với 

các Đoàn KTQP bao gồm:  
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1.2.2.1. Kế hoạch hóa đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Khi kế hoạch hóa hoạt động đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu tư, Bộ Quốc 

phòng căn cứ vào Quyết định số 277/2000/QĐ-TTg ngày 31/3/2000, Quyết định số 

43/2002/QĐ-TTg ngày 21/3/2002 và Quyết định số 1391/QĐ-TTg ngày 09/8/2010 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu 

KTQP đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, căn cứ vào các văn bản quy định về 

quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB của Nhà nước để: 

- Xây dựng quy trình quy hoạch dự án đầu tư Khu KTQP. 

- Áp dụng các phương pháp quy hoạch lập dự án đầu tư vào Khu KTQP 

- Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn đầu tư, quản lý vốn đầu tư XDCB vào 

dự án Khu KTQP để các Đoàn KTQP và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

1.2.2.2. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 

- Lập dự án đầu tư: Dự án đầu tư được phân loại theo nhiều tiêu thức khác 

nhau, dựa vào tính chất của ngành cần đầu tư và số vốn đầu tư của một dự án, các dự 

án đầu tư được chia ra: Dự án quan trọng quốc gia; Dự án nhóm A; Dự án nhóm B; 

Dự án nhóm C. Dựa vào nguồn vốn đầu tư, các dự án được chia thành dự án đầu tư 

bằng nguồn vốn NSNN, nguồn vốn NSQP. Dựa vào phân cấp quản lý, các dự án đầu 

tư được chia thành dự án do Bộ Quốc phòng quản lý, dự án do địa phương các tỉnh 

trong Khu KTQP quản lý. Nội dung cơ bản của dự án đầu tư bao gồm: Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.  

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng BQP hoặc BTL Quân khu nếu được ủy quyền. 

1.2.2.3. Lập dự toán và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

- Lập dự toán vốn đầu tư: Hàng năm, căn cứ vào tiến độ và mục tiêu thực hiện 

dự án trong đề án tổng thể xây dựng các Khu KTQP đã được phê duyệt, chủ đầu tư 

lập dự toán vốn đầu tư của dự án gửi cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng 

hợp vào dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Các dự án 

do Đoàn KTQP làm chủ đầu tư thì Đoàn KTQP lập dự toán vốn đầu tư của dự án gửi 

Bộ tư lệnh Quân khu trực thuộc để Quân khu tổng hợp vào dự toán ngân sách báo 

cáo BQP hoặc cơ quan quyết định đầu tư. 

- Phân bổ vốn đầu tư: Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn đầu tư XDCB 

quốc phòng thường xuyên: Cục Tài chính- BQP chủ trì phối hợp với các cơ quan 

chức năng của BQP xem xét, báo cáo BQP dự kiến số phân bổ để tổng hợp chung 

vào dự toán ngân sách năm của BQP báo cáo Nhà nước. Đối với các dự án đầu tư sử 

dụng nguồn ngân sách đầu tư tập trung của Nhà nước cấp qua kho bạc: Cục Kế hoạch 

và Đầu tư- BQP chủ trì phối hợp với Cục Tài chính- BQP và các cơ quan chức năng 

của BQP xem xét, báo cáo BQP dự kiến số phân bổ để tổng hợp báo cáo Nhà nước. 
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1.2.2.4. Quản lý chi phí và thực hiện dự án đầu tư 
Đoàn KTQP chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn 

chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 
dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt gồm cả trường hợp 
tổng mức đầu tư được điều chỉnh. Đoàn KTQP được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn 
quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quản lý và 
thực hiện chi phí dự án đầu tư được biểu thị bằng chỉ tiêu tổng mức đầu tư, tổng dự 
toán xây dựng. 

1.2.2.5. Cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
- Điều kiện để được cấp phát vốn: có đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng; được 

ghi kế hoạch vốn đầu tư XDCB; quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; hợp đồng 
kinh tế giữa Đoàn KTQP với nhà thầu; có khối lượng XDCB hoàn thành đủ điều kiện 
được cấp vốn thanh toán hoặc đủ điều kiện được cấp vốn tạm ứng theo quy định của 
Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 

- Thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công 
việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây 
dựng khác phải căn cứ theo giá trị khối lượng thực hiện theo giai đoạn và nội dung 
phương thức thanh toàn trong hợp đồng đã ký kết. 

1.2.2.6. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
- Nội dung quyết toán vốn đầu tư XDCB: Đoàn KTQP có trách nhiệm lập Hồ 

sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây 
dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình BTL 
Quân khu và BQP phê duyệt chậm nhất là 9 tháng đối với các dự án quan trọng quốc 
gia và dự án nhóm A, 6 tháng đối với dự án nhóm B và 3 tháng đối với dự án nhóm C 
kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. 

- Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB: Đối với các dự án quan 
trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng quyết định đầu tư do Thủ 
tướng phê duyệt quyết toán, ủy quyền cho BQP phê duyệt quyết toán các dự án thành 
phần theo quy định; đối với các dự án do BQP quyết định đầu tư do Bộ trưởng BQP 
phê duyệt quyết toán, ủy quyền cho BTL các Quân khu phê duyệt quyết toán các dự 
án thành phần theo quy định; đối với các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, người quyết 
định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 

1.2.2.7. Kiểm tra, kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
- Mục đích của kiểm tra, kiểm soát vốn đầu tư XDCB nhằm đảm bảo cho các 

công trình, dự án hoàn thành với chất lượng tốt nhất, chi phí thấp và tiến độ nhanh. 
Ngoài ra, các dự án Khu KTQP phải đạt được mục tiêu cụ thể của từng dự án, trong 
đó cần chú ý đến hiệu quả KT-XH mà vốn đầu tư dự án mang lại. 

- Nội dung cơ bản kiểm tra, kiểm soát quy trình quản lý vốn đầu tư đối với các 
Đoàn KTQP bao gồm: Kiểm tra, kiểm soát trong lập, phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự 
toán của các dự án Khu KTQP; trong khâu lựa chọn nhà thầu xây dựng; các chi phí 
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trong quá trình thực hiện dự án và kiểm tra, kiểm soát công tác thanh, quyết toán vốn 
đầu tư. 

1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KINH TẾ 
QUỐC PHÒNG 

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với 
các Đoàn kinh tế quốc phòng  

- Sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, gồm các chỉ tiêu đánh giá: Vốn đầu tư 
thực hiện theo kế hoạch; mức độ thực hiện mục tiêu kế hoạch hiện vật và giá trị; mức 
độ thực hiện mục tiêu theo nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đánh giá hoạt động đầu tư theo định hướng 

- Hệ số huy động tài sản cố định, là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ quản 
lý và sử dụng vốn đầu tư được tập trung hay phân tán. Hệ số huy động TSCĐ cao 
phản ánh mức độ đầu tư được tập trung cao, thực hiện đầu tư dứt điểm, bám sát tiến 
độ xây dựng dự án Khu KTQP, rút ngắn thời gian xây dựng, giảm chi phí quản lý 
trong thi công công trình dự án Khu KTQP. 

- Chỉ tiêu cơ cấu thành phần của vốn đầu tư XDCB, sử dụng chỉ tiêu này để 
phân tích mức độ an toàn trong quản lý vốn đầu tư XDCB, xem xét tỷ trọng từng 
thành phần vốn đầu tư thực hiện trong tổng vốn đầu tư. Qua đó phân tích xu hướng 
sử dụng vốn đầu tư của từng thành phần theo hướng tích cực hay tiêu cực để tìm 
nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

- Chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả kinh tế- xã hội, là tiêu chí đánh giá hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư mà các dự án Khu KTQP mang lại về mặt tạo ra cơ sở vật chất kỹ 
thuật nhằm phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường củng cố QP-AN 
trong khu KTQP nói riêng và toàn lãng thổ. 

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối 
với các Đoàn kinh tế quốc phòng 

1.3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan 
- Cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, các quy định về 

quản lý vốn đầu tư XDCB của BQP, thông qua các Nghị định của Chính phủ; Thông 
tư của BQP đã có những tác động thuận lợi và khó khăn đến công tác quản lý vốn 
đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. 

- Sự tiến bộ của khoa học công nghệ, có ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn 
đầu tư, buộc chủ đầu tư phải tính đến thành tựu của khoa học, công nghệ để xác định 
quy mô, cách thức đầu tư về trang thiết bị, quy trình kỹ thuật, cơ cấu vốn đầu tư 
XDCB, tỷ trọng vốn giành cho mua sắm thiết bị trong tổng số vốn đầu tư phải ngày 
càng tăng nhằm đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá cơ sở vật chất cho các Đoàn KTQP và 
các công trình XDCB trong Khu KTQP. 

- Điều kiện tự nhiên, tình hình KT-XH khu vực KTQP, các khu vực KTQP là 

những khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
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tình hình KT-XH kém phát triển, phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc còn 

lạc hậu, trình độ dân trí thấp, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội không ổn định 

làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư xây dựng, phần nào ảnh hưởng đến công tác 

quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. 

1.3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 
* Năng lực quản lý của các Đoàn KTQP, được thể hiện trong các công việc tổ 

chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình; tổ chức 

và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu và kết quả đấu 

thầu; ký kết hợp đồng với các nhà thầu; thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp 

đồng, nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng. Các Đoàn KTQP 

có năng lực tốt thực hiện các công việc trên là yếu tố quan trọng quyết định đến chất 

lượng, hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB. 

* Nhân tố con người tham gia quy hoạch, quản lý vốn đầu tư: nhân tố con 

người là nhân tố vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý vốn đầu tư, bởi vì cho 

dù khi đã có cơ chế chính sách đúng, môi trường đầu tư thuận lợi nhưng năng lực 

quản lý đầu tư xây dựng yếu kém, luôn có xu hướng tìm kẽ hở trong chính sách để 

tham nhũng thì công tác quản lý vốn sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. 

* Khả năng tài chính đảm bảo cho hoạt động đầu tư XDCB: 

Được đảm bảo tài chính cơ bản từ NSNN là điều kiện thuận lợi để các Đoàn 

KTQP thực hiện được mục tiêu xây dựng các Khu KTQP. Nguồn vốn đầu tư của các 

Đoàn KTQP chủ yếu do ngân sách cấp, chi đầu tư XDCB gói gọn trong chỉ tiêu kế 

hoạch được phân bổ, vốn tự cân đối của các Đoàn KTQP chiếm tỷ trọng rất ít vì vậy 

tính chủ động chưa cao. 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG KHU VỰC 

PHÍA BẮC VIỆT NAM 

2.1.1. Đặc điểm, hệ thống tổ chức và kết quả hoạt động của các Đoàn kinh 

tế quốc phòng khu vực phía Bắc 
Các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc thuộc địa bàn từ Quân khu 4 trở ra phía 

Bắc lấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với tổ chức lại dân cư, giúp dân phát 

triển sản xuất, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh. Đặc điểm này có liên 

quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB. 

Hệ thống tổ chức các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc do 4 Quân khu phía Bắc 

thuộc BQP quản lý. 

Kết quả hoạt động của các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc được thể hiện trên 

một số chỉ tiêu về xây dựng các công trình doanh trại bộ đội, xây dựng cơ sở hạ tầng 
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thông qua các công trình XDCB bàn giao cho các cấp chính quyền và nhân dân địa 

phương trong Khu KTQP; các chỉ tiêu về phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; 

các chỉ tiêu về bảo vệ và phát triển rừng. 

2.1.2. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các Đoàn kinh tế 

quốc phòng khu vực phía Bắc giai đoạn 2011-2015 

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 BQP tiếp tục thực hiện xây dựng và 

đưa vào sử dụng 13 dự án Khu KTQP- tương ứng với 13 Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc với tổng giá trị đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành là 

862.759 triệu đồng. Các dự án đầu tư XDCB Khu KTQP khu vực phía Bắc của BQP 

được triển khai tại 12 tỉnh biên giới phía Tây, phía Bắc của Tổ quốc, trên địa bàn bốn 

Quân khu: từ Quân khu 1 đến Quân khu 4. 

Trong phạm vi đề tài luận án và phương pháp nghiên cứu tác giả đã khảo sát và 

phân tích 4 dự án nổi bật đại diện cho 4 khu vực theo địa bàn 4 Quân khu phía Bắc 

thuộc BQP, trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2011 đến 2015. Quân khu 1: Đoàn 

KTQP 338 - Khu KTQP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quân khu 2: Đoàn KTQP 379 - 

Khu KTQP Mường Trà, tỉnh Điện Biên, Lai Châu; Quân khu 3: Đoàn KTQP 327 - 

Khu KTQP Bình Liêu- Hà Quảng- Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Quân khu 4: Đoàn 

KTQP 337 - Khu KTQP Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. 

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯ BẢN ĐỐI 

VỚI CÁC ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG KHU VỰC PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 

2011-2015 

2.2.1. Thực trạng lập kế hoạch đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản  

Để đánh giá thực trạng việc lập kế hoạch đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu 

tư XDCB, tác giả đã khảo sát thực tế công tác kế hoạch đầu tư và phân cấp quản lý 

vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc: 

Các đơn vị cơ quan chức năng tham gia trong kế hoạch đầu tư và quản lý vốn 

đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc gồm: Các BTL Quân khu 1; 

BTL Quân khu 2; BTL Quân khu 3; BTL Quân khu 4; Cục Kinh tế- BQP; Cục Kế 

hoạch và Đầu tư- BQP; Cục Tài chính- BQP; Đoàn KTQP và các cơ quan, đơn vị 

liên quan. Trong đó Đoàn KTQP có nhiệm vụ: Lập quy hoạch trình Thủ trưởng Quân 

khu phê duyệt, lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn xây dựng khảo sát, lập dự 

án đầu tư khi được thông báo danh mục dự án mở mới trình BQP và Quân khu phê 

duyệt, hồ sơ thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu theo phân cấp; tổ chức 

đấu thầu, quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công, mua sắm 

thiết bị với nhà thầu; tổ chức triển khai thực hiện các dự án, quản lý chi phí và chất 

lượng xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng đề nghị KBNN (đối với các dự án 

thanh toán qua KBNN) và Phòng Tài chính Quân khu (đối với dự án thanh toán qua 
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Phòng Tài chính) tạm ứng, thanh toán với các nhà thầu; tổ chức nghiệm thu bàn giao 

công trình đưa vào sử dụng; lập báo cáo quyết toán công trình để trình BTL Quân 

khu kiểm tra, thẩm định và phê duyệt quyết toán. 

2.2.2. Thực trạng công tác lập, thẩm định dự án đầu tư 

 Thực tế công tác lập dự án đầu tư các khu KTQP của các Đoàn KTQP đã có sự 

liên kết chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương để nghiên cứu số liệu. 

Điều tra cho thấy các dự án đều phối hợp với địa phương để nghiên cứu khả thi: 

100% các Phiếu khảo sát với các bên liên quan của công tác lập dự án đều khẳng 

định việc lập dự án có tham khảo ý kiến địa phương. Có 60 % dự án không lập Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi (chủ yếu là các dự án đã có trong kế hoạch phê duyệt tổng 

thể khu KTQP). Có 85% dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, 15% dự án 

không lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng (đây là các dự án có tổng mức đầu tư 

xây dựng dưới 15 tỉ đồng). Các dự án đầu tư đều lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng. Qua điều tra, nội dung của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các 

dự án đầu tư của các Đoàn KTQP đều trình bày đầy đủ các thông tin. 

 Tuy nhiên, mức độ chính xác của các dự án được lập chưa cao. Nghiên cứu 13 

dự án của các Đoàn KTQP trong các Khu KTQP cho thấy các dự án đều phải thay 

đổi mục đích, hạng mục đầu tư. Một số hạng mục trong dự án bị thay đổi bằng hạng 

mục khác, nhiều hạng mục bỏ không triển khai. Nhiều dự án thay đổi cả chủ trương 

đầu tư, mặc dù lý do thay đổi chưa có tính thuyết phục, điều này khẳng định mức độ 

kém chính xác của dự án được lập nên khi triển khai gặp nhiều khó khăn hoặc những 

mục tiêu ban đầu của dự án không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án. Khảo sát 

cũng cho thấy phân lớn mục đích lập dự án để có quyết định đầu tư, các hạng mục 

khi lập chỉ mang tính định hướng và vì vậy mức độ khả thi của các dự án được lập là 

chưa cao. 

2.2.3. Thực trạng công tác lập dự toán và phân bổ dự toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản 

Công tác lập dự toán vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc được thực hiện dựa trên nhu cầu đầu tư XDCB của khu vực KTQP, được tổng 

hợp từ dự toán của các Đoàn KTQP, BTL các Quân khu; sau khi nhận được báo cáo 

tổng hợp nhu cầu đầu tư từ các đơn vị, dự kiến khả năng nguồn vốn được cấp hàng 

năm, Cục Tài chính chủ trì (đối với ngân sách quốc phòng thường xuyên), Cục Kế 

hoạch và đầu tư chủ trì (đối với nguồn đầu tư tập trung của NSNN) phối hợp với Cục 

kinh tế, BTL các Quân khu… lập dự toán chi đầu tư XDCB tất cả các nguồn vốn và 

kế hoạch đầu tư XDCB báo cáo BQP phê duyệt.  

Kết quả lập và phân bổ vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực 

phía Bắc giai đoạn 2011 đến 2015 được thể hiện trong Bảng 2.6. 
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Bảng 2.6. Kết quả lập dự toán và phân bổ vốn đầu tư XDCB 

giai đoạn 2011-2015 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 
Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2014 2015 

-Tổng dự toán vốn đầu tư đề nghị 987.952 1.327.310 1.215.100 1.678.618 1.542.243 
+ Ngân sách BQP 408.024 562.116 488.592 683.198 670.876 

+ Ngân sách Nhà nước 579.928 765.194 726.508 995.420 871.367 

-Tổng chỉ tiêu vốn được BQP duyệt 664.720 916.325 759.130 1.074.316 1.172.105 
+ Ngân sách BQP 253.258 345.271 300.160 394.274 471.186 

+ Ngân sách Nhà nước 411.462 571.054 458.970 680.042 700.919 

- Tỷ lệ số duyệt/ đề nghị (%) 67,3 69,0 62,5 64,0 76,0 

- Số công trình DA bố trí 335 265 259 271 280 

- Bình quân vốn/công trình DA 1.984 3.458 2.931 3.964 4.186 

 Nguồn: Phòng Tài chính QK1, QK2, QK3, QK4 và tổng hợp của tác giả 

Qua bảng số 2.6 cho thấy: Việc bố trí danh mục và vốn đầu tư XDCB hàng 

năm cho các danh mục đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc còn phân tán, dàn 

trải, nhỏ lẻ. Nhu cầu dự toán XDCB được tổng hợp của các đơn vị trực thuộc hàng 

năm là rất lớn, tuy nhiên chỉ tiêu kế hoạch được BQP duyệt hàng năm giai đoạn 2011 

đến 2015 mới đạt bình quân 67,76%. Nguyên nhân là do ngoài việc khả năng ngân 

sách dành cho đầu tư XDCB của BQP có hạn còn do kế hoạch chuẩn bị đầu tư chưa 

thống nhất nên tình trạng các đơn vị tự lập dự án đầu tư gửi về BQP khi chưa rõ hoặc 

không có danh mục đầu tư vẫn còn khá phổ biến, gây rối bận, lãng phí ngân sách và 

thời gian. Trong điều kiện vốn đầu tư XDCB còn thiếu và quá ít so với nhu cầu 

XDCB khu vực KTQP thì việc bố trí quá nhiều công trình, dự án làm cho bình quân 

vốn/dự án là rất ít (năm 2015 chỉ đạt 4.186 triệu đồng/ công trình dự án) dẫn đến làm 

chậm tiến độ thi công đã khiến cho vốn ứ đọng ở khâu xây dựng dở dang rất lớn 

thường là từ 30%- 40% tổng vốn đầu tư, bên cạnh đó còn có tình trạng do những mối 

“quan hệ” rất nhiều dự án chưa đủ điều kiện về thủ tục đầu tư (hoặc không có khả 

năng hoàn thành về khối lượng) đã được bố trí danh mục dự án và bố trí đủ vốn trong 

khi các dự án khác triển khai xong, có khối lượng lại thiếu vốn, điều này đã gây lãng 

phí vốn nghiêm trọng. Mặt khác do việc bố trí vốn chưa hợp lý, chưa chú trọng bố trí 

vốn cho các công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành nên tình trạng nợ đọng 

trong XDCB ngày càng tăng và kéo dài. 

2.2.4. Thực trạng quản lý chi phí thực hiện dự án đầu tư 

Quản lý chi phí thực hiện vốn đầu tư đối với các Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc giai đoạn 2011-2015 được khái quát qua các chỉ tiêu: chỉ tiêu vốn; số thực hiện; 

số chuyển năm sau qua bảng 2.8. 
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Bảng 2.8. Kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 

Chỉ tiêu 
2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

Chỉ tiêu vốn 664.720 916.325 759.130 1.074.316 1.172.105 4.586.596 

- Nguồn cấp qua BQP 262.073 395.787 362.586 438.227 387.505 1.846.178 

- Nguồn cấp qua KBNN 402.647 520.538 396.544 636.089 784.600 2.740.418 

Số thực hiện: 538.203 665.757 569.221 838.982 1.012.356 3.624.519 

- Nguồn cấp qua BQP 149.710 254.320 279.283 279.659 272.534 1.235.506 

- Nguồn cấp qua KBNN 388.493 411.437 289.938 559.323 739.822 2.389.013 

Số xin chuyển năm sau 126.517 250.568 189.909 235.334 159.749 962.077 

- Nguồn cấp qua BQP 112.363 141.467 83.303 158.568 114.971 610.672 

- Nguồn cấp qua KBNN 14.154 109.101 106.606 76.766 44.778 351.405 

Tỷ lệ thực hiện/ chỉ tiêu 80,9 72,6 75,0 78,1 86,4 79,0 

- Nguồn cấp qua BQP  57,1 64,3 77,0 63,8 70,3 66,9 

- Nguồn cấp qua KBNN 96,5 79,0 80,0 88,0 94,3 87,2 

 Nguồn: Phòng Tài chính QK1, QK2, QK3, QK4 và tổng hợp của tác giả 

2.2.5. Thực trạng cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Việc thanh toán vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 được thực hiện theo Thông tư 

số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh 

toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN và 

Thông tư số 05/2012/TT-BQP, ngày 30/01/2012 của Bộ Quốc phòng quy định về 

quản lý, thanh toán vốn đầu tư trong Quân đội. 

Thực tế thanh toán vốn XDCB được thực hiện theo nguyên tắc “thanh toán 

trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước thanh toán sau” 

đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Cơ quan thanh toán vốn căn cứ vào 

các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, giai 

đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) và giá trị từng 

lần thanh toán để thanh toán. Đoàn KTQP tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức đơn giá, dự toán các loại công việc, 

chất lượng công trình. 

2.2.6. Thực trạng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Thực tế các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành, 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình BTL các Quân khu, BQP phê duyệt 

quyết toán theo Thông tư số 210/2011/TT-BQP ngày 28/11/2011 của Bộ Quốc phòng 

về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong quân đội. 
Quyết toán vốn đầu tư đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc được thực 

hiện đối với từng dự án, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo năm ngân sách và quyết 

toán dự án hoàn thành khi kết thúc đầu tư đưa công trình dự án vào khai thác sử 
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dụng. Cơ cấu vốn đầu tư XDCB được phê duyệt quyết toán giai đoạn 2011 đến 2015 

đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc được tổng hợp trong bảng 2.13. 

Bảng 2.13. Cơ cấu vốn đầu tư XDCB được phê duyệt quyết toán 

giai đoạn 2011-2015 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 
TT Cơ cấu vốn 

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

1 Vốn xây dựng 

Tỷ trọng (%) 

15.346 

88,0 

100.583 

83,4 

129.075 

81,6 

187.639 

80,0 

248.991 

75,0 

681.634 

79,0 

2 Vốn thiết bị 

Tỷ trọng (%) 

1.168 

6,7 

13.266 

11,0 

20.563 

13,0 

31.195 

13,3 

57.102 

17,2 

123.294 

14,3 

3 Vốn kiến thiết cơ bản 

Tỷ trọng (%) 

925 

5,3 

6.754 

5,6 

8.542 

5,4 

15.715 

6,7 

25.895 

7,8 

57.831 

6,7 

4 Tổng vốn đầu tư 

XDCB được phê 

duyệt quyết toán 

17.439 120.603 158.180 234.549 331.988 862.759 

Nguồn: Phòng Tài chính QK1, QK2, QK3, QK4 và tổng hợp của tác giả 

2.2.7. Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản 

Kết quả kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn phê duyệt hạng mục dự án đầu tư, 

tổng dự toán XDCB từ 2011 - 2015 đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc được 

thể hiện qua bảng 2.15.  

Bảng 2.15. Kết quả kiểm tra kiểm soát trong giai đoạn phê duyệt  

hạng mục dự án đầu tư, tổng dự toán XDCB giai đoạn 2011-2015 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Loại hồ sơ Số hồ sơ 
Giá trị  

kiểm tra 

Giá trị 

giảm 

Tỷ lệ giảm 

(%) 

2011 - Hạng mục dự án đầu tư 

- Dự toán 

35 

95 

350.000 

397.000 

17.500 

16.674 

5,0 

4,2 

2012 - Hạng mục dự án đầu tư 

- Dự toán 

42 

117 

462.000 

493.000 

26.796 

24.650 

5,8 

5,0 

2013 - Hạng mục dự án đầu tư 

- Dự toán 

61 

121 

732.000 

821.000 

48.312 

50.902 

6,6 

6,2 

2014 - Hạng mục dự án đầu tư 

- Dự toán 

67 

127 

871.000 

935.000 

65.325 

63.580 

7,5 

6,8 

2015 - Hạng mục dự án đầu tư 

- Dự toán 

74 

131 

1.110.000 

1.236.000 

88.800 

87.756 

8,0 

7,1 

Nguồn: Phòng Doanh trại, Phòng Kinh tế QK1, QK2, QK3, QK4 và Tổng hợp của tác giả 
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2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN 

KINH TẾ QUỐC PHÒNG KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 

2.3.1.  Những kết quả đạt được 
Việc triển khai xây dựng các Khu KTQP đã đạt những kết quả tốt góp phần 

thúc đẩy phát triển KT-XH, cải thiện chất lượng cuộc sống đồng bào nơi biên giới, 

bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Để đạt được kết quả đó một phần là do công tác quản 

lý vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP. Có thể đánh giá công tác quản lý vốn đầu 

tư XDCB của các Đoàn KTQP Khu vực phía Bắc trong những năm qua có một số ưu 

điểm sau: 

Một là: Trình độ tổ chức quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP 

khu vực phía Bắc ngày càng được nâng cao thông qua tỷ lệ số công trình hoàn 

thành/số công trình theo kế hoạch và tỷ lệ số công trình đưa vào sử dụng/số công 

trình hoàn thành hàng năm. 

Hai là: Công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện vốn đầu tư XDCB đối với các 

Đoàn KTQP khu vực phía Bắc mặc dù mới chỉ tiến hành trên hồ sơ nhưng trong thời 

gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tốt thông qua số hồ sơ dự án, hồ sơ tổng dự toán, 

hồ sơ thanh toán và hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành được kiểm tra kiểm soát 

ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước vì vậy chất lượng hồ sơ ngày càng tốt hơn, 

số sai phạm trong quản lý vốn đầu tư XDCB của các chủ đầu tư được phát hiện sớm hơn 

thông qua việc kiểm tra kiểm soát, tránh được thiệt hại cho Nhà nước. 

Ba là: Trong tổng số vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc mặc dù tỉ lệ vốn NSNN, NSQP là chủ yếu song những năm gần đây do đẩy 

mạnh việc huy động vốn từ nội lực, khai thác tạo nguồn thu các Đoàn KTQP đã có 

đầu tư vốn xây dựng một số công trình bằng nguồn vốn huy động từ công sức của các 

bộ, chiến sĩ, sự đóng góp của các cấp chính quyền địa phương và đồng bào các dân 

tộc trong vùng dự án Khu KTQP, từng bước giảm chi cho NSNN và góp phần chủ 

động cân đối về vốn đầu tư cho XDCB.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại 

các Đoàn KTQP còn có một số hạn chế, tồn tại sau: 

Một là: Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng các Khu KTQP còn dàn trải, chưa 

có định hướng chi tiết và cân đối tổng thể, nên còn hiện tượng đầu tư chồng chéo, 

thiếu đồng bộ, lãng phí nguồn vốn NSNN, chưa thực sự tập trung vào đầu tư cơ sở hạ 

tầng nhằm phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

Hai là: Việc lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán chưa 

thực sự tốt, vẫn còn có dự án chưa dựa vào tình hình thực tế về địa bàn, giá cả, chưa 

dự báo được các vấn đề nảy sinh khi triển khai thực hiện để làm căn cứ xác định 

chính xác các chi phí đầu tư XDCB dẫn đến nhiều dự án phải điều chỉnh quy mô, 

khối lượng, vì vậy phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán. 
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Ba là: Nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư đối với các Đoàn KTQP chủ yếu 

từ NSNN, NSQP cấp cho nên công tác tạo nguồn vốn còn ảnh hưởng lớn từ cơ chế 

“xin, cho”, tình trạng này rất dễ xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng rất lớn đến việc bố trí 

nguồn vốn đầu tư cho các dự án. Việc lập, phân bổ vốn đầu tư đối với các Đoàn 

KTQP còn dàn trải, thiếu tập trung, không đều dẫn đến nguồn vốn đầu tư bị phân tán. 

Bốn là: Trong quản lý chi phí thực hiện dự án đầu tư XDCB, một số Đoàn 

KTQP không đủ năng lực quản lý toàn bộ chi phí thực hiện dự án cho đã thuê tổ 

chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí, song thực tế một số cá nhân, tổ chức tư vấn 

không đủ điều kiện, năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để 

lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dẫn đến tình trạng phải 

thay đổi tổng mức đầu tư xây dựng hoặc tổng mức đầu tư xây dựng phải điều chỉnh 

nhiều lần. 

Năm là: Do trình độ chuyên môn của một số Đoàn KTQP còn yếu kém, chưa 

nắm chắc quy trình về cấp phát, thanh toán vốn đầu tư, thực hiện chưa nghiêm chế 

độ báo cáo theo quy định; các cơ quan chuyên môn đối với các Đoàn KTQP khu 

vực phía Bắc chưa tích cực đôn đốc, chỉ đạo đơn vị trong vấn đề thanh toán vốn đầu 

tư XDCB. 

Sáu là: Một số Đoàn KTQP, Ban QLDA chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm 

của mình về công tác thanh, quyết toán khi công trình hoàn thành, còn có tư tưởng 

đùn đẩy lên cấp trên, điều đó gây không ít khó khăn trong việc xác định chính xác giá 

trị quyết toán và kéo dài thêm thời gian thẩm định quyết toán. 

Bảy là: Công tác kiểm tra kiểm soát vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn 

KTQP mới chỉ dừng lại ở việc kiểm tra trên hồ sơ do các chủ đầu tư gửi lên, việc 

kiểm tra thực tế tại các hạng mục công trình của các Đoàn KTQP còn hạn chế và 

chưa thường xuyên, mới chỉ tổ chức các đoàn kiểm tra theo định kỳ. 

Tám là: Bộ máy quản lý, số lượng và năng lực cán bộ làm công tác quản lý 

vốn đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Ban Quản lý dự án ở các đơn vị 

chưa có nhiều kinh nghiệm làm công tác quản lý đầu tư nên còn nhiều lúng túng 

trong việc triển khai thực hiện quy trình quản lý đầu tư. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các 

Đoàn KTQP khu vực phía Bắc còn hạn chế, tồn tại như đã nêu trên, song cơ bản do 

các nguyên nhân chủ quan và khách quan sau: 

* Nguyên nhân chủ quan 
Một là, do số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB đối 

với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc còn thiếu, chất lượng, trình độ và năng lực 

chưa đồng đều. 

Hai là, do công tác quản lý vốn đầu tư XDCB diễn ra một chiều, Phòng Tài 

chính các Quân khu chỉ căn cứ vào số liệu theo dõi của các Đoàn KTQP gửi lên để 

làm cơ sở đăng ký kế hoạch vốn. 
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Ba là, do việc phân cấp thẩm tra và xét duyệt quyết toán còn chưa hợp lý so 

với tình hình thực hiện, dẫn đến tình trạng phê duyệt quyết toán chậm.  

* Nguyên nhân khách quan 
Một là, do cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư XDCB còn nhiều bất cập, 

một số nội dung, quy định trong cơ chế quản lý đầu tư XDCB của BQP chưa tiệm 

cận và khớp nối với các quy định của Nhà nước và các Bộ, ngành ngoài Quân đội.  

Hai là, do nguồn vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc 

là từ BQP phân bổ, điều này không tránh khỏi cơ chế “xin, cho” và tính mệnh lệnh 

trong triển khai thực hiện đặc biệt là trong khâu lựa chọn nhà thầu. 

Ba là, do mô hình tổ chức quản lý đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu 

vực phía Bắc là do nhiều cơ quan đảm nhiệm theo từng lĩnh vực, vì vậy thủ tục còn 

rườm rà, qua nhiều khâu, nhiều cửa. Việc phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB còn 

chưa minh bạch, chưa quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan dẫn đến khi 

có sai phạm cần xử lý thì cũng không biết xử lý ai, xử lý ở mức độ nào.  

 

Chương 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, 

PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC 

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 

3.1.1. Định hướng đầu tư xây dựng các Khu kinh tế quốc phòng khu vực 

phía Bắc Việt Nam 
Định hướng chung đầu tư xây dựng các Khu KTQP được xác định tại Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-XH và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 
2016 - 2020, Đảng ta nhấn mạnh: “Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong các khu 
vực phòng thủ phải đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh, nhất là những vị trí 
trọng yếu, chiến lược. Xây dựng đường tuần tra biên giới. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các Khu kinh tế quốc phòng và phát triển bền vững kinh tế, xã hội khu vực 
dọc biên giới và biển đảo. Có chính sách phù hợp để triển khai thực hiện một số 
nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng, an ninh”. 

3.1.2. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng quản lý vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc đến năm 2020, 

định hướng những năm tiếp theo 
- Quan điểm: Đầu tư xây dựng vào các Khu KTQP là đầu tư xây dựng cho 

hàng hóa công cộng nên cần luật hóa hoạt động đầu tư xây dựng vào các Khu KTQP, 
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trong đó xác định tỷ lệ ngân sách đầu tư xây dựng cho các Khu KTQP và xây dựng 

cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB vào các Khu KTQP như quy chế quản lý các dự án 

đầu tư, cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB có tính đến yếu tố KT-XH, QP-AN.  

- Mục tiêu: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch doanh trại các Đoàn 

KTQP, kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc quy hoạch cơ 

sở hạ tầng như đường giao thông, trạm y tế, trường học tại các xã, thôn bản trong 

Khu KTQP; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư XDCB 

của Nhà nước và BQP, bố trí cơ cấu và dự toán vốn đầu tư hợp lý, ưu tiên bố trí vốn 

cho các công trình trọng điểm, giải quyết nợ đọng; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu 

tư, các Đoàn KTQP phải có trách nhiệm trước pháp luật về quản lý vốn Nhà nước, 

BQP đã giao.  

- Phương hướng tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB: Đổi mới công tác 

quy hoạch và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; hoàn thiện công 

tác lập, thẩm định dự án đầu tư; hoàn thiện công tác lập dự toán và phân bổ vốn đầu 

tư XDCB; tăng cường quản lý chi phí thực hiện dự án đầu tư; hoàn thiện cơ chế cấp 

phát, thanh toán vốn đầu tư XDCB; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành; hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện vốn đầu tư; tăng 

cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu 

tư XDCB. 

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC 

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 

2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

3.2.1. Đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng 

3.2.1.1. Đổi mới công tác quy hoạch đầu tư xây dựng  

Quy hoạch xây dựng Khu KTQP phải phù hợp với nội dung quy hoạch vùng, 

chiến lược phát triển KT-XH tuyến biên giới của Chính phủ và được sự chấp thuận 

của chính quyền địa phương có thẩm quyền, quy mô đầu tư vào các Khu KTQP 

được xác định trên cơ sở kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư và phù hợp với 

mục tiêu xoá đói, giảm nghèo trong vùng dự án. Giải pháp này, luận án đã đề xuất 

một số vấn đề sau: (i) Đổi mới quy trình quy hoạch xây dựng dự án, vì quy mô vốn 

đầu tư, hạng mục đầu tư của các Khu KTQP thường không lớn, nằm trên địa bàn 

của nhiều xã, huyện nên việc quy hoạch từ dưới lên sẽ phù hợp hơn; (ii) Áp dụng 

các phương pháp phù hợp trong công tác quy hoạch lập dự án đầu tư vào Khu 

KTQP; (iii) Cần có những quy hoạch và định hướng phát triển theo vùng một cách 

chi tiết; (iv) Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn mang tính đặc thù riêng của các 

dự án đầu tư vào Khu KTQP. 
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3.2.1.2. Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng  

Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động đầu tư vào các Khu KTQP, luận án đã 

đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động đầu tư: (i) Xây dựng cơ 

chế nhằm tăng cường phân cấp quản lý hoạt động đầu tư phù hợp với các Đoàn 

KTQP; (ii) Áp dụng các biện pháp chống thất thoát và đầu tư sai mục đích. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư  

3.2.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư 

Nội dung cơ bản của giải pháp này là khi Đoàn KTQP lập dự án đầu tư hoặc 

thuê tư vấn lập dự án cần thực hiện tốt các nội dung: (i) Lập Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi đầu tư xây dựng; (ii) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; (iii) 

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  

3.2.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư 

Những nội dung cơ bản hoàn thiện công tác thẩm định các dự án là sự cần thiết 

phải đầu tư, nghiên cứu nhu cầu, quy mô đầu tư, các công trình, hạng mục công trình 

cần đầu tư, công nghệ, trang thiết bị cần thiết để thực hiện dự án, nhân lực và quản lý, 

tổng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư... cần được đề cập trong thẩm định các dự án. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác lập dự toán và phân bổ vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản 

Để khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, khắc phục tình trạng nợ đọng 

trong XDCB, khi lập dự toán và phân bổ vốn đầu tư XDCB cần thực hiện tốt một số 

vấn đề:  

- Đối với vốn đầu tư từ NSQP: các Quân khu cần đề nghị BQP hàng năm dành 

một tỷ lệ thích đáng vốn đầu tư bố trí cho các công trình trọng điểm đã được phê 

duyệt dự án, thu hồi ứng, thanh toán nợ đọng trong XDCB, các công trình chuyển 

tiếp và các công trình mở mới đã có ý kiến của BQP (bằng văn bản). 

- Đối với vốn đầu tư thuộc NSNN: đây là vốn đầu tư chiếm tỉ trọng lớn, NSNN 

đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng như: trạm, trường, đường giao thông; dự án phát triển 

rừng; hỗ trợ y tế; hỗ trợ trí thức trẻ; dự án di dân và ổn định dân cư… cần rà soát chặt 

chẽ các dự án mở mới từng năm, chỉ báo cáo BQP thẩm định và mở mới dự án khi có 

khả năng cân đối được nguồn vốn. 

3.2.4. Tăng cường quản lý chi phí thực hiện dự án đầu tư  

Đoàn KTQP khu vực phía Bắc chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án 

vào khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt gồm 

cả trường hợp tổng mức đầu tư được điều chỉnh. Đoàn KTQP được thuê tổ chức, cá 

nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
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Để Tăng cường quản lý chi phí thực hiện dự án đầu tư cần quản lý chặt chẽ các 

chỉ tiêu: Tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình và 

quản lý đơn giá xây dựng công trình trong Khu KTQP. 

3.2.5. Hoàn thiện cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Để công tác quản lý cấp phát vốn được tốt cần làm tốt các vấn đề: (i) Căn cứ 

vào chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư được Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo, các Quân khu khẩn trương thông báo chỉ tiêu vốn trong năm cho các Đoàn 

KTQP thực hiện; (ii) Việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư phải trên cơ sở hợp đồng 

và chỉ tiêu vốn được phân bổ, đề cao trách nhiệm của các Đoàn KTQP trong giám sát 

thi công, quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng. 

Chấp hành nghiêm các nguyên tắc thanh toán theo quy định tại Thông tư số 

05/2012/TT-BQP ngày 30/01/2012 của Bộ trưởng BQP về quản lý, cấp phát, thanh 

toán vốn đầu tư trong Quân đội; (iii) Các Quân khu kiên quyết không cho chuyển vốn 

số không thực hiện hết sang năm sau mà trừ vào kế hoạch năm sau của các đơn vị, 

đối với nguồn đầu tư tập trung cấp qua KBNN kiên quyết không báo cáo trên cấp lại 

chỉ tiêu vốn đã bị mất kế hoạch do lỗi của Đoàn KTQP, quy định rõ trách nhiệm và 

xử lý kỷ luật đối với các Đoàn KTQP chấp hành không nghiêm các quy định về thực 

hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB. 

3.2.6. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các Đoàn 

KTQP khu vực phía Bắc cần thực hiện tốt một số biện pháp: (i) Tư lệnh các Quân 

khu, Chỉ huy trưởng các Đoàn KTQP cần quán triệt và chấp hành đúng quy định về 

thời gian quyết toán vốn đầu tư XDCB theo Thông tư số 210/2011/TT-BQP ngày 

28/11/2011 của Bộ trưởng BQP về quyết toán dự án hoàn thành thuộc các nguồn vốn 

đầu tư trong Quân đội; (ii) Dự án, công trình đã thực hiện song, đưa vào khai thác sử 

dụng mà chưa quyết toán đề nghị trừ vào kế hoạch vốn năm sau tương ứng với số 

vốn đầu tư các dự án, công trình vi phạm thời gian lập và phê duyệt quyết toán; 

không mở mới cho Đoàn KTQP có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập 

báo cáo quyết toán; không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa 

hoàn thành quyết toán các dự án đã hoàn thành theo quy định mà do lỗi nhà thầu; (iii) 

Cho phép các Đoàn KTQP thuê các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, chi phí thuê kiểm toán tính vào 

chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định nhằm đẩy nhanh công tác quyết 

toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

3.2.7. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện vốn đầu tư  
* Kiểm tra, giám sát trong khâu lập, phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán 

- Đối với công tác lập dự án đầu tư, lập thiết kế kinh tế - kỹ thuật, tổng dự toán: 

(i) Kiểm tra, giám sát trong khâu lập, phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán, trách 

nhiệm của các Đoàn KTQP trong lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; 
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(ii) Chấm dứt tình trạng các Đoàn KTQP khoán trắng cho các đơn vị tư vấn trong 

việc lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán.  

- Đối với công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kinh tế- kỹ thuật, 

tổng dự toán phải được tiến hành dân chủ, công khai; phải có sự tham gia của nhiều 

cơ quan chuyên môn của Quân khu; các cơ quan được Quân khu giao thẩm định thiết 

kế kỹ thuật, tổng dự toán như Phòng Doanh trại, Phòng Kinh tế, Phòng Công binh 

cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thẩm định, trong thẩm định phải sát 

với từng địa bàn xây dựng, từng loại công trình để kiểm tra sự phù hợp của chủng 

loại vật liệu trong thiết kế, dự toán.  

* Kiểm tra, giám sát trong khâu lựa chọn nhà thầu 

- Việc lựa chọn nhà thầu phải được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch từ 

bước sơ khảo nhà thầu để chọn các nhà thầu được tham gia đấu thầu đến bước xét 

thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu. Quá trình lựa chọn nhà thầu cần phát huy trách 

nhiệm của các cơ quan tư vấn đấu thầu, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia để đánh 

giá khả năng về tài chính và kỹ thuật của nhà thầu trong việc đáp ứng các yêu cầu của 

gói thầu để lựa chọn nhà thầu chính xác nhất. 

Kiểm tra, giám sát các hình thức đấu thầu nhằm tăng cường các hình thức đấu 

thầu rộng rãi, hạn chế các công trình chỉ định thầu hoặc chỉ đấu thầu hạn chế trong 

các doanh nghiệp của Quân đội để đảm bảo tính cạnh tranh đầy đủ trong đấu thầu. 

* Kiểm tra, giám sát công tác quyết toán vốn đầu tư 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của BQP về quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Quân đội theo Thông tư 210/2011/TT-BQP 

ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng BQP. Bổ sung hoàn thiện chế độ quyết toán vốn đầu 

tư của các Quân khu theo hướng làm rõ qui trình, nội dung, thời gian và các ràng 

buộc trách nhiệm của các Đoàn KTQP và các cơ quan được giao thẩm định khối 

lượng, giá trị. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Tăng số 

lượng các dự án thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành. Đề nghị BQP hàng năm chú trọng bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho các 

dự án đã được phê duyệt quyết toán.  

- Giao cho Phòng Tài chính các Quân khu chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành và tổng hợp báo cáo Tư lệnh các Quân khu, báo cáo BQP để kịp thời 

chấn chỉnh. 

3.2.8. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công 

tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Hàng năm đề nghị BQP điều động cho các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc số 

Sỹ quan tốt nghiệp ra trường các chuyên ngành: Tài chính quân đội, Quản lý vốn đầu 
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tư; Doanh trại của Học viện Hậu cần, chuyên ngành Xây dựng của Học viện Kỹ thuật 

Quân sự và Sỹ quan Công binh để bố trí đủ số lượng chức danh Trưởng phòng Tài 

chính, Trưởng ban Doanh trại, Trưởng ban Quản lý công trình tại các Đoàn KTQP. 

Mặt khác cho phép các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc được tuyển dụng tại chỗ một 

số kỹ sư xây dựng vào làm việc, có chính sách thu hút đội ngũ tình nguyện viên trí 

thức trẻ có chuyên môn quản lý vốn đầu tư làm việc tại các Khu KTQP. Kiện toàn 

đội ngũ làm công tác quản lý vốn đầu tư ở các cơ quan chức năng của các Đoàn 

KTQP đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 

- Nhà nước cần khẩn trương xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng 

dẫn thực hiện các Luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB. 

- Bổ sung dự toán vốn NSNN cho đầu tư XDCB trong Khu vực KTQP, đa 

dạng hóa nguồn vốn để đảm bảo cho các Đoàn KTQP thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ trong tình hình mới. 

- Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả KT-XH của các dự 

án đầu tư từ nguồn vốn NSNN vào Khu KTQP. 

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Quốc phòng 

- Cần phân cấp, ủy quyền rộng hơn cho các Quân khu và Đoàn KTQP khu vực 

phía Bắc trong hoạt động đầu tư và xây dựng, cho phép các Đoàn KTQP được quyền 

phê duyệt Thiết kế kinh tế - kỹ thuật, tổng dự toán xây dựng công trình 

- Về công tác tạo nguồn vốn đầu tư, đề nghị BQP cho phép các Đoàn KTQP 

khu vực phía Bắc khai thác nguồn vốn đầu tư để cân đối cho các dự án đầu tư XDCB 

nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho NSNN, NSQP, đồng thời nâng cao tính chủ động 

trong thực hiện dự án của các Đoàn KTQP. 

3.3.3. Kiến nghị với các Quân khu phía Bắc  

- Đề nghị các Quân khu phía Bắc cần sớm thành lập Hội đồng Thẩm định dự 

án đầu tư để thẩm định các dự án đầu tư từ các nguồn vốn nhằm tăng tính phản biện, 

tính chuẩn xác và dân chủ trong thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, việc giao cho các 

cơ quan như Phòng Doanh trại, Phòng Kinh tế, Phòng Tham mưu kế hoạch- Cục Hậu 

cần thẩm định như hiện nay là không phù hợp. 

- Các Quân khu phía Bắc cần báo cáo Bộ Quốc phòng cho phép thành lập 

Phòng Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc BTL Quân khu và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ 

của Cục kế hoạch và Đầu tư - BQP để chuyên trách theo dõi, tổng hợp công tác kế 

hoạch đầu tư đối với các đơn vị trong toàn Quân khu, trong đó có các Đoàn KTQP. 
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KẾT LUẬN 

Quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc nhằm 

đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển các Khu KTQP đang là những vấn đề 

mang tính thời sự cấp bách trong chiến lược phát triển cân đối về KT-XH đảm bảo 

AN-QP vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bám sát vào mục đích, nhiệm vụ nghiên 

cứu và vận dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài luận án: 

“Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực 

phía Bắc Việt Nam” đã có những đóng góp cơ bản chủ yếu sau: 

1. Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về Đoàn KTQP, 

lý luận cơ bản về vốn đầu tư XDCB và vốn đầu tư XDCB của các Đoàn KTQP. Luận 

án đã luận giải logic, rõ ràng về khái niệm, đặc điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá và 

nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP. 

 2. Về thực tiễn: Luận án đã trình bày khái quát về các Đoàn KTQP khu vực 

phía Bắc thuộc BQP Việt Nam; khảo sát, phân tích một cách trung thực, khách 

quan thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc; đánh giá những kết quả đã đạt được, các hạn chế tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân 

của tồn tại trong quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu vực phía 

Bắc hiện nay. 

3. Về giải pháp và kiến nghị: Luận án đã hệ thống những định hướng chung 

trong hoạch định đầu tư xây dựng các Khu KTQP, đưa ra quan điểm, mục tiêu, 

phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP khu 

vực phía Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo; luận án đã đề xuất 8 giải pháp 

đồng bộ, khả thi nhằm tăng cường và hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB đối với 

các Đoàn KTQP khu vực phía Bắc. Đồng thời để các giải pháp được thực hiện một 

cách đồng bộ, khả thi, luận án đưa ra các kiến nghị với Nhà nước, với Bộ Quốc 

phòng, với các Quân khu phía Bắc. 

Tăng cường và hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB đối với các Đoàn KTQP 

khu vực phía Bắc nhằm phân phối và sử dụng tốt vốn đầu tư XDCB từ NSNN, NSQP 

chống thất thoát lãng phí ngân sách. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp, mang tính chủ 

quan của con người. Vì vậy, đề tài, luận án cũng không thể tránh khỏi những khiếm 

khuyết, hạn chế nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp, chỉ dẫn 

của các nhà khoa học và những người quan tâm đến đề tài để bản luận án này được 

hoàn thiện hơn./. 
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