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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do hình thành ñề tài 

Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn nằm trong 

hệ thống thu thuế Nhà nước, ñược giao nhiệm vụ quản lý thu thuế 

trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng, một trung tâm kinh tế, chính trị và 

văn hóa của Miền Trung và Tây Nguyên; là nơi tập trung hơn 11.300 

doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Vì vậy, việc 

cung ứng dịch vụ thuế luôn ở trong tình trạng quá tải, gây khó khăn 

bức xúc ñối với các doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh và làm thất thu thuế ñối với nhà nước. Còn với 

doanh nghiệp, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng và 

phát triển. Song chế ñộ sổ sách kế toán, chứng từ  hóa ñơn còn thực 

hiện tùy tiện, chưa ñúng chế ñộ, hiện tượng khai man trốn thuế, lậu 

thuế còn nhiều từ ñó tạo ra sự bất bình ñẳng và sự cạnh tranh không 

lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Việc ban hành nhiều Luật 

thuế trong cùng một thời gian ngắn ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến sự 

chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế theo quy ñịnh, gây lo lắng và 

khó khăn tác ñộng tiêu cực ñến sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.  

Chính vì vậy, công tác phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ quan 

thuế phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện ñáp ứng kịp thời sự mong 

muốn của doanh nghiệp cũng như những thay ñổi trong nhu cầu của 

doanh nghiệp, từ ñó phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, làm cho doanh 

nghiệp hài lòng hơn nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp 

luật về thuế, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nói 

chung và ñịa phương nói riêng.  

Đề tài: “Phát triển dịch vụ hỗ tr ợ thuế tại Cục Thuế Thành 

phố Đà Nẵng.” ñược thực hiện không ngoài mục ñích trên. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Làm rõ một số vấn ñề lý luận dịch vụ công, khái niệm, phân 

loại, nội dung, vai trò, tiêu thức ñánh giá và những nhân tố tác ñộng 

ñến quá trình phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế tại cơ quan Thuế;  

- Đánh giá thực trạng về dịch vụ hành chính công nói chung và 

dịch vụ hỗ trợ Thuế nói riêng tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng; 

- Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế tại 

Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ hỗ trợ Thuế ñến các doanh 

nghiệp tại cơ quan Thuế;  

- Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn nghiên cứu những chính sách, 

giải pháp liên quan ñến phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế theo chủ thể 

cung cấp, không ñi sâu phân tích nghiên cứu từng nội dung chi tiết 

của dịch vụ Thuế; 

- Không gian nghiên cứu: tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng, 

có tham khảo thêm kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

4. Dự kiến thời gian thực hiện và hoàn thành ñề tài 

Giai ñoạn Nội dung Thời gian 

1 Tổng hợp lý thuyết  30 ngày 

2 Nghiên cứu thực trạng 50 ngày 

3 Phân tích, bình luận và ñưa ra nhận xét  25 ngày 

4 Đề xuất các kiến nghị và Kết luận 20 ngày 

 Tổng cộng 125 ngày 

5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

Làm rõ khái niệm, nội dung, vai trò, tiêu thức ñánh giá và những 

nhân tố ảnh hưởng ñến dịch vụ hỗ trợ Thuế. 
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Tìm hiểu những hạn chế, nguyên nhân chưa phát triển dịch vụ hỗ 

trợ Thuế tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở ñánh giá thực 

trạng và có ñiều tra thống kê về dịch vụ hỗ trợ Thuế ở các Doanh 

nghiệp tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng quản lý. 

Đưa ra những quan ñiểm, ñịnh hướng và giải pháp phát triển dịch 

vụ hỗ trợ Thuế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng trên cơ sở nghiên cứu dự 

báo nhu cầu dịch vụ hỗ trợ Thuế trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng. 

6. Bố cục ñề tài 

Chương 1.  Lý luận chung về dịch vụ hỗ trợ Thuế 

Chương 2. Thực trạng dịch vụ hỗ trợ Thuế tại Cục Thuế Thành 

phố Đà Nẵng 

Chương 3. Các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế tại Cục 

Thuế Thành phố Đà Nẵng 

 

Chương 1 

LÝ LU ẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ 
 

1.1. LÝ THUY ẾT TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ 

1.1.1. Khái ni ệm, ñặc ñiểm dịch vụ công 

- Khái niệm: Dịch vụ công là những hoạt ñộng phục vụ các lợi 

ích chung thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và 

công dân, do nhà nước trực tiếp ñảm nhận hay uỷ nhiệm cho các cơ 

sở ngoài nhà nước thực hiện. 

- Đặc ñiểm:  

Thứ nhất, ñó là những hoạt ñộng phục vụ cho lợi ích chung thiết 

yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân. 

Thứ hai, do Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội (trực tiếp 

cung ứng hoặc uỷ nhiệm việc cung ứng. 
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Thứ ba, là các hoạt ñộng có tính chất phục vụ trực tiếp, ñáp ứng 

nhu cầu, quyền lợi hay nghĩa vụ cụ thể và trực tiếp của các tổ chức và 

công dân. 

Thứ tư, mục tiêu nhằm bảo ñảm tính công bằng và tính hiệu quả 

trong cung ứng dịch vụ. 

Thứ năm, dịch vụ công những hoạt ñộng của bộ máy Nhà nước 

phục vụ các nhu cầu thiết yếu của xã hội, bất kể các sản phẩm ñược 

tạo ra có hình thái hiện vật hay phi hiện vật. 

Thứ sáu, xét trên giác ñộ kinh tế học, dịch vụ công là các hoạt 

ñộng cung ứng cho xã hội những hàng hoá công cộng. 

1.1.2. Khái ni ệm, vai trò dịch vụ hỗ tr ợ thuế 

 -  Khái niệm: Để thưc hiện ñược chức năng và nhiệm vụ của 

mình một cách hiệu quả, cơ quan thuế cần thiết cung cấp những hoạt 

ñộng phục vụ cho nguời nộp thuế. Những dịch vụ hổ trợ này có tác 

dụng làm tăng thêm giá trị của dịch vụ cơ bản, hay chính là hoàn 

thiện các chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế. Chính vì vậy, những 

dịch vụ này có thể ñược coi là dịch vụ hành chính công vì nó cũng 

xuất phát từ chức năng nhiệm vụ và ñịa vị pháp lý của cơ quan thuế. 

- Vai trò:  

+ Đối với cơ quan thuế: Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy ñịnh 

của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế;  

Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan ñến việc thực hiện pháp luật về 

thuế theo thẩm quyền. 

+ Đối với Người nộp thuế: Xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Hoàn thiện chính sách 

thuế, thu hút ñầu tư, thúc ñẩy cải thiện môi trường kinh doanh của 

mình.  
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1.2. NỘI DUNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CƠ QUAN 

THUẾ 

1.2.1. Nội dung cơ bản về dịch vụ hỗ tr ợ thuế 

 Cơ quan thuế vừa có chức năng quản lý Nhà nước như ban hành 

chính sách, thanh tra kiểm tra, kiểm soát thuế...vừa có chức năng hỗ 

trợ thuế như giải quyết các thủ tục về thuế như ñăng ký kê khai, cung 

cấp số liệu nợ thuế, khiếu nại thuế, ủy nhiệm thu và dịch vụ tuyên 

truyền hỗ trợ cho người nộp thuế theo thẩm quyền hành chính và ñịa 

vị pháp lý. 

1.2.2. Quy trình cung cấp dịch vụ hỗ tr ợ thuế tại cơ quan thuế 
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Hình 1.1: Sơ ñồ Quy trình cung cấp dịch vụ hỗ tr ợ thuế tại cơ 
quan thuế   

Tuyên   truyền 
và hỗ tr ợ  

 

Doanh nghiệp 

Thanh tra  

Bộ phận một cửa/ Hành chính – 
Quản tr ị - Tài vụ - Ấn chỉ 

Kê khai & k ế 
toán thuế 

Ki ểm tra 
 thuế 

Quản lý thu,  
cưỡng chế nợ 

Kho bạc NN, 
Ngân hàng 6 

1-5 

2,3 

3 2 

2,3 

2,3 

TH-NV-
DT  

4,7 

4,5 

7 

4,5 

7

UNT 

7 

ĐẠI LÝ  
THUẾ 

  8 

Ghi chú: -                     Quan hệ trực tiếp 

                -                    Quan hệ trao ñổi thông tin  

(1) Đăng ký thuế, cấp mã số thuế, ñóng mã số thuế, nộp tờ khai    

thuế, hồ sơ hoàn thuế, bán hóa ñơn.   

(2) Xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế. 

(3) Quản lý, cưỡng chế  nợ thuế. 

(4) Hoàn thuế, miễn, giảm thuế. 

(5) Kiểm tra thuế tại cơ quan thuế và tại doanh nghiệp. 

 (6) Hỗ trợ, tư vấn, giải ñáp chính sách Pháp luật cho các DN. 

 (7) Chỉ ñạo, hướng dẫn chính sách thuế; công tác pháp chế. 

1.3. TIÊU TH ỨC ĐÁNH GIÁ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ 

TRỢ THUẾ 

1.3.1. Quy mô thị tr ường 

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ chế chính sách có tạo ñiều 

kiện hay không, số lượng và năng lực ñơn vị cung cấp, thói quen và 

khả năng chấp nhận của ñơn vị thụ hưởng dịch vụ...   

1.3.2. Chất lượng dịch vụ 

Theo Parasuraman et al (1985), chất lượng dịch vụ là sự cảm 

nhận của khách hàng về các giá trị mà dịch vụ ñem lại cho khách 

hàng. Một ñịnh nghĩa khác cho rằng “chất lượng dịch vụ là thái ñộ 

biểu hiện sự ñánh giá tổng thể (Bitner, Booms và Tetreault; 1990). 

Như vậy chất lượng dịch vụ ñứng từ quan ñiểm của khách hàng là 

một khái niệm mang tính cảm tính, và thường gắn với “sự cảm nhận” 

và “sự hài lòng của khách hàng”. 

Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ: Có thể phân tích chất 

lượng thành 2 thành phần cấu thành chủ yếu như sau: 
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Sơ ñồ 1.2: Yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bảng 1.1.Trình bày mô hình mới theo Parasuraman et al 

 
1. Mức ñộ tin cậy Thể hiện khả năng thực hiện dịch vụ 

phù hợp và ñúng thời hạn ban ñầu. 
2. Khả năng ñáp ứng Thể hiện sự mong muốn và sẳn lòng 

của nhân viên phục vụ cung cấp dịch 
vụ kịp thời cho khách hàng. 

3. Các phương tiện hữu hình Trang phục, ngoại hình của nhân viên 
và trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. 

4. Năng lực phục vụ Tính chuyên nghiệp của nhân viên phục 
vụ. 

5. Sự cảm thông Thể hiện sự quan tâm của nhân viên với 
khách hàng. 

1.3.3. Mô hình phát tri ển dịch vụ 

Trong chi tiêu công cộng, mô hình PPP (Public - Private Partner) 

là mô hình hợp tác công - tư mà theo ñó nhà nước cho phép tư nhân 

cùng tham gia ñầu tư vào các dịch vụ công hoặc công trình công 

cộng của Nhà nước. Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu 

chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân ñược khuyến khích cung cấp 

bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp 

Mong ñợi của  
khách hàng 

 

Chất lượng dịch vụ 

Hình ảnh của Cơ quan 
thuế 

 

Kết quả  
nhận ñược 

Chất lượng trên 
phương diện kĩ thuật 

Chất lượng trên 
phương diện chức năng 
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tác tối ưu hóa hiệu quả ñầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất 

lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả Nhà nước và người dân vì 

tận dụng ñược nguồn lực tài chính và quản lý từ tư nhân, trong khi 

vẫn ñảm bảo lợi ích cho người dân.   

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ  

1.4.1. Môi tr ường pháp lý chung và chính sách pháp luật thuế 

Môi trường pháp lý rất quan trọng ñến sự phát triển doanh nghiệp. 

Từ lúc khởi sự ñến khi chấm dứt hoạt ñộng, các doanh nghiệp phải 

chịu sự chi phối bởi nhiều quy ñịnh pháp luật về ñăng ký kinh doanh 

thành lập doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề, ñăng ký thuế, ñất ñai, 

môi trường, lao ñộng, cạnh tranh, phá sản... 

1.4.2. Trình ñộ và khả năng của Cơ quan thuế  

Dù là cơ quan thuế cung cấp cũng ñều cần phải nghiên cứu nhu 

cầu của thị trường thông qua thiết lập, thực hiện các bảng câu hỏi ñể từ 

ñó nắm ñược các nội dung dịch vụ hỗ trợ thuế và các ñặc ñiểm của 

từng nội dung ñể từ ñó có những dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tế 

phát sinh; thực hiện phân ñoạn thị trường theo thời gian thành lập 

doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh ñể lựa 

chọn thị trường mục tiêu 

1.4.3. Trình ñộ và khả năng của doanh nghiệp tiếp nhận dịch vụ 

Điều kiện của các doanh nghiệp tiếp nhận ảnh hưởng ñến nhu cầu 

dịch vụ hỗ trợ thuế gồm nhiều yếu tố như quy mô, nguồn lực, tính 

chuyên môn hoá, ñặc ñiểm, thói quen, ý thức tuân thủ pháp luật... 

1.5. BÀI H ỌC KINH NGHI ỆM V Ề PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ 

THUẾ 

1.5.1. Tại Anh: Công tác tuyên truyền hỗ tr ợ người nộp thuế 

trong cơ chế tự khai, tự nộp thuế 
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1.5.2. Tại M ỹ: Công tác tuyên truyền hỗ tr ợ người nộp thuế  

1.5.3. Tại Nhật: Phát tri ển Đại lý thuế 

TÓM T ẮT CHƯƠNG 1 

Chương 1 của ñề tài trình bày cơ sở các lý thuyết về dịch vụ công 

và dịch vụ hỗ trợ thuế. Để làm rõ hơn nữa về bản chất của dịch vụ hỗ 

trợ, Chương 1 cũng ñã trình bày các lý thuyết có liên quan mật thiết 

ñến phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ quan thuế.  

Chương 2 

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ   

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT V Ề CỤC THUẾ TP. ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại Cục Thuế TP. Đà Nẵng  
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Hình 2.1.1: Sơ ñồ tổ chức bộ máy của Cục Thuế TP. Đà Nẵng 

2.1.2. Các bước công việc xử lý thuế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng 

 

(1a)           (1b)           (2)  

     

 

(2)                  (1c) 

 

 

(3) 

         (4) 

 

 

  

 (5) 

           (6) 

 

(7)        (8) 

 

(9)  

         

        (10) 

 

  
 

Sơ ñồ 2.2: Các bước công việc xử lý thuế tại Cục Thuế  

2.1.3. Thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại Cục thuế TP Đà Nẵng 

ĐKKD Cơ quan thuế 

Phòng Kê khai 
và Kế toán thuế 

Phòng Kiểm tra 
thuế 

Phòng Thanh tra 
thuế 

NNT 

Công an Phòng TT-HT 

Xử lý thông tin 
 về thuế Kho bạc 

Nhà nước 

DN 

Phòng Quản lý 
nợ & Cưỡng chế 

nợ thuế 

Thanh tra tại DN 

DN 
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Đến năm 2010 thu ngân sách ñạt 8.967,6 tỷ, tăng mạnh so với 

năm 2009 là 3.783,9 tỷ. Đây là dấu hiệu ñáng mừng chứng tỏ các 

doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi sau giai ñoạn suy thoái và vững 

bước phát triển mạnh mẽ. 

2.1.4. Ưu, nhược ñiểm của tổ chức bộ máy quản lý trong việc 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ  thuế tại Cục Thuế TP. Đà Nẵng 

Mặc dù Luật Quản lý thuế ñã có hiệu lực nhưng bộ máy QLT tại 

Cục Thuế vẫn còn tồn tại một số bất cập trong việc phân công, phân 

nhiệm giữa các phòng… Đây là nguyên nhân chủ yếu ñến việc không 

ñảm bảo thực hiện ñúng, ñầy ñủ các chức năng nhiệm vụ của các 

phòng dẫn ñến công tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế ñến với các 

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHI ỆP TẠI CỤC THUẾ 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Khái quát ñặc ñiểm TP Đà Nẵng  

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, một trong những trung tâm văn 

hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên, là thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam. Đà Nẵng có chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ñứng ñầu Việt Nam liên tiếp 

trong 3 năm 2008, 2009 và 2010, ñồng thời ñứng ñầu về chỉ số hạ 

tầng, xếp thứ 4 về môi trường ñầu tư. 
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2.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của DN trên ñịa bàn TP Đà Nẵng 
2.2.2.1. Tình hình phát triển doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng 

Bảng 2.2. Thống kê các loại hình DN ñăng ký qua các năm 

Năm 
DN
NN 

DN 
ĐTNN 

Công ty 
TNHH 

Cty CP, 
DNTN Khác 

Tổng 
cộng 

Đến 31/12/2007 151 101 2.836 1.958 488 5.534 

2008 6 18 1.151 433 53 1.661 

2009 6 12 1.282 549 216 2.065 

2010 4 15 1.432 602 81 2.134 

Tổng cộng 167 146 6.701 3.542 838 11.394 

   (Nguồn: Số liệu CT QL ĐTNT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng) 

2.2.2.2. Quy mô vốn, lao ñộng và tình hình sản xuất của các DN 
Bảng 2.3. Thực trạng hoạt ñộng của DN ñến 31/12/2010 

 ĐVT: Triệu ñồng 
Phân loại Số DN lỗ/lãi 

2010 S
T
T 

Chỉ tiêu Tổng 
số DN Siêu 

nhỏ 
Nhỏ Vừa Lớn 

Tổng 
nguồn 
vốn 

Tổng 
số lao 
ñộng 

(người) Lãi L ỗ 

I  
DN có vốn 
trong nước 11.248 6.839 3.468 851 41 

116.561.21
4 173.533 3.701 

4.4
37 

1 

DN thành 
lập theo 
Luật HTX 50 29 22 2 0 305.277 1.607 22 22 

2 DN tư nhân 1.927 1.017 883 27 0 1.230.520 8.438 606 502 

3 Cty TNHH 6.701 4.562 1.773 311 3 22.123.647 78.940 2.284 
2.9
81 

4 

Cty cổ 
phần tư 
nhân, khác 2.331 1.215 741 368 7 19.441.083 42.409 641 841 

5 

Cty CP vốn 
NN dưới 
50% 72 0 12 54 6 9.485.419 18.699 24 48 

6 
Cty Nhà 
nước 167 16 37 89 25 63.975.268 23.440 124 43 

I
I  

DN có 
VĐT nước 
ngoài 146 0 1 125 20 10.613.900 40.708 56 90 

1 

DN 100% 
vốn nước 
ngoài 117 0 1 99 17 9.015.988 34.467 45 72 

2 DN LDNN 29 0 0 26 3 1.597.912 6.241 11 18 

(Nguồn: Số liệu CT QL ĐTNT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng) 
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2.2.2.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của DN tại TP Đà Nẵng 
 

Bảng 2.4: Tình hình kê khai thuế năm 2010 
Loại hình  

DN 
Tờ khai 

thuế 
GTGT 

Tờ khai 
thuế TNDN 

theo quý 

Tờ khai 
thuế 

TNCN 

Hồ sơ 
Quyết toán 

TNDN 
DN Nhà nước 1.095 89 536 22 
DN ĐTNN 1.282 283 727 65 

DN khác 13.919 3.091 4.728 726 

Tổng cộng 16.296 3.463 5.991 813 

(Nguồn: Số liệu CT QL ĐTNT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng) 

Thực hiện cơ chế tự tính tự khai tự nộp, doanh nghiệp ñã có thái 

ñộ tích cực trong việc kê khai nộp thuế ñến cơ quan thuế. Tuy nhiên, 

do có quá nhiều mẫu biểu tờ khai, nhiều thông tư chính sách hướng 

dẫn ñối với nhiều sắc thuế dẫn ñến tình trạng căng thẳng và quá tải 

trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế tại doanh nghiệp. 

2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ 

TẠI CỤC THUẾ THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG  

2.3.1. Thực trạng cung cấp các dịch vụ hỗ tr ợ thuế cơ bản  

2.3.1.1. Công tác ñăng ký, kê khai và nộp thuế 

Bảng 2.5: Thống kê tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế của thuế GTGT 

và TNDN năm 2010 

                                Đơn vị tính: (%) 
 

Chỉ tiêu 
Thuế 

GTGT  
Thuế 
TNDN 

QT thuế 
TNDN  

Số tờ khai ñã nộp/Số tờ khai phải nộp 88,92 80,5 61,62 
Số tờ khai chưa nộp/Số tờ khai phải nộp 9,91 19,18 32,08 
Số tờ khai mã vạch/Số tờ khai ñã nộp 84,92 85,21 68,17 
Số tờ khai nộp qua Internet/Số tờ khai ñã nộp 0,04 0,04 0,04 
Số tờ khai nộp ñúng hạn/Số tờ khai ñã nộp 89,85 92,70 83,1 
Số tờ khai chậm nộp/Số tờ khai ñã nộp 9,82 7,15 17,18 

((Nguồn: Số liệu thống kê Cục Thuế TP. Đà Nẵng) 
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Từ khi thực hiện cơ chế DN tự tính, tự khai, tự nộp thuế, ngành 

thuế ñã có nhiều cải tiến trong hoạt ñộng ñăng ký, kê khai, nộp thuế, 

tạo ñiều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ khai, 

nộp thuế; cập nhật thường xuyên kịp thời dữ liệu hồ sơ khai thuế, 

hình thành nguồn dữ liệu thông tin cơ bản về người nộp thuế phục vụ 

công tác QLT. 

2.3.1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Các doanh nghiệp bị xử lý vi phạm pháp luật thuế qua công tác 

thanh tra, kiểm tra có giảm qua các năm nhưng không ñáng kể, ñặc 

biệt có sự gia tăng về số thuế thu hồi và xử lý qua thanh tra, kiểm tra. 

Điều này cho thấy, có một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp chưa 

chấp hành tốt pháp luật thuế, làm phát sinh nhiều khoản chi phí lẽ ra 

không ñáng có như: bị phạt chậm nộp thuế, bị phạt do sử dụng hoá 

ñơn, chứng từ  bất hợp pháp ñể kê khai khấu trừ, hoàn thuế... ảnh 

hưởng ñến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

2.3.1.3. Công tác tuyên truyền hỗ trợ 

Năm 2010, Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền 

về thuế với nhiều hình thức phong phú, ña dạng... ñã tạo sự hưởng 

ứng tham gia của nhiều tầng lớp dân cư, qua ñó nâng cao nhận thức 

của cộng ñồng về thực thi pháp luật thuế. 

2.3.1.4. Công tác quản lý và cưỡng chế nợ 

Công tác quản lý nợ ñã ñược Cục Thuế quan tâm và triển khai 

kịp thời, hiệu quả các biện pháp thu nợ thuế theo ñúng qui trình.  

Thường xuyên tổ chức rà soát ñối chiếu và ñiều chỉnh nợ thuế, phân 

tích, phân loại nợ chính xác ñể có biện pháp ñôn ñốc xử lý nợ thuế 

phù hợp. 
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2.3.1.5. Công tác hỗ trợ NNT khác 

Ủy nhiệm thu thuế ñã tạo sự chủ ñộng của chính quyền ñịa 

phương các cấp trong hoạt ñộng thu chi ngân sách nên ñã tập trung 

nhân lực cho công tác ñôn ñốc thu nộp thuế; ñặc biệt ñối với các loại 

thuế ñã ñược phân cấp ngân sách như thuế nhà ñất, thuế môn bài… 

Bảng 2.8.  Kết quả thu ngân sách năm 2010 từ Uỷ nhiệm thu thuế 

ĐVT: Triệu ñồng 

Chỉ tiêu 
Số hộ 
UNT 

Tổng số 
hộ trên 
ñịa bàn 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
thuế 
UNT 
nộp 
NS 

Tổng số 
thuế 
phải 
thu 

trên ñịa 
bàn 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Hộ công thương 
nghiệp 

13.875 20.992 66.1 21.365 131.264 22.66 

Hộ kd khác 

(thuế nhà ñất) 
187.592 187.592 100 19.013 25.472 79.91 

Tổng cộng 201.467 208.584 96.5 40.378 156.736 25.8 

(Nguồn: Cục Thuế TP Đà Nẵng) 

2.3.2. Thực trạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế mới  

Dịch vụ ñại lý thuế là dịch vụ rất mới mẻ ở Việt Nam nói chung và 

Thành phố Đà Nẵng nói riêng nên nhiều doanh nghiệp ban ñầu sẽ khó 

tránh khỏi tâm lý còn e dè với dịch vụ này. Tại Đà Nẵng có 02 doanh 

nghiệp ñược Tổng cục Thuế xác nhận ñăng ký hành nghề ñại lý thuế, so 

với số lượng doanh nghiệp ñăng ký ñại lý thuế trên cả nước là 57 ñơn vị, 

chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

2.3.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ hỗ tr ợ thuế tại Cục Thuế 

Thành phố Đà Nẵng 

2.3.3.1. Hệ thống tiêu chí ñánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hỗ 

trợ thuế 
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Sơ ñồ 2.4.  Hệ thống tiêu chí ñánh giá chất lượng cung ứng dịch 

vụ hỗ trợ thuế 

2.3.3.2. Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hỗ trợ thuế 

Để xem xét rõ hơn thực trạng chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ 

quan thuế, tác giả ñã ñiều tra khảo sát 100 DN ñang hoạt ñộng tại Cục 

Thuế TP Đà Nẵng về ñánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp ñối với chất 

lượng cung ứng dịch vụ hỗ trợ thuế.  

- Khả năng tiếp cận dịch vụ: Kết quả ñiều tra cho thấy, khả năng 

tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng ñã ñáp ứng nhu 

cầu của DN. Đa số người nộp thuế hoàn toàn hài lòng về sự thuận tiện 

khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ thuế. Cơ sở vật chất tuy ñã ñược Cục Thuế 

chú trọng ñầu tư nhưng vẫn chưa thoả mãn mong ñợi của người nộp 

thuế. 

-   Khả năng ñáp ứng dịch vụ: Số liệu ở bảng khảo sát cho thấy ña 

số người nộp thuế hài lòng về khả năng ñáp ứng dịch vụ hỗ trợ thuế tại 

cơ quan thuế. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại sự không hài lòng về thời gian 

giải quyết công việc, khi có yêu cầu bổ sung thủ tục hồ sơ thì không 

ñược hướng dẫn một cách chi tiết của cán bộ công chức thuế.  

    Mục tiêu 

Đầu vào 
- Hạ tầng cơ sở 

- Trình ñộ công 

chức thuế 

- Yêu cầu của 

khách hàng 

Quá trình 
(Hoạt ñộng 
của công 
chức thuế) 

Kết quả 
của ñầu 
ra 
(Tác ñộng 
ñối với 
DN) 
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- Sự quá tải trong việc cung ứng dịch vụ hỗ trợ thuế dẫn ñến tình 

trạng nợ ñọng thuế lớn và kéo dài, số lượng hồ sơ trả kết quả không 

ñúng hạn cũng như thời gian chờ ñợi giải quyết công việc gây bức xúc 

khó khăn cho doanh nghiệp. Từ ñó làm giảm chất lượng cung ứng dịch 

vụ hỗ trợ thuế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng. 

2.4. NHỮNG THÀNH T ỰU BƯỚC ĐẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA TẠI CỤC THUẾ TP. ĐÀ NẴNG  

2.4.1. Những kết quả ñạt ñược  

- Đề cao trách nhiệm và tính chủ ñộng của người nộp thuế 

- Quản lý thuế theo phương pháp hiện ñại 

2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

2.4.2.1. Về chính sách thuế 

- Thứ  nhất,  thiếu  sự  minh  bạch,  nhất  quán  trong  tổ  chức,  

thực  hiện  hệ  thống pháp luật Thuế. 

- Thứ hai, hệ thống chính sách thuế chưa bao quát hết ñối 

tượng chịu thuế, ñối tượng nộp thuế dẫn ñến trốn thuế thông qua 

nhiều phương thức khác nhau. 

- Thứ ba, hệ thống chính sách thuế còn nhiều mức thuế suất 

nên chưa thúc ñẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyên 

môn hoá và hợp tác hoá trong sản xuất kinh doanh, thậm chí còn tạo 

kẽ hở cho việc trốn thuế. 

- Thứ tư, hệ thống chính sách thuế chưa thực sự ñảm bảo 

bình ñẳng, công bằng xã hội về nghĩa vụ thuế. 

- Thứ năm, hệ thống chính sách thuế vẫn còn lồng ghép nhiều 

chính sách xã hội. 

2.4.2.2. Về Quản lý thuế 

- Chưa tổ chức quản lý theo ñối tượng. 

- Ứng dụng tin học vào công tác tư vấn thuế còn hạn chế. 
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- Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế còn hạn chế. 

- Đội ngũ cán bộ công chức thuế chưa ñáp ứng yêu cầu quản 

lý thuế hiện ñại. 

TÓM T ẮT CHƯƠNG 2 

Chương 2 trình bày chi tiết thực trạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

thuế tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng. Qua ñó ñánh giá ñược kết 

quả cũng như nguyên nhân, tồn tại của dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ 

quan thuế. 

 

Chương 3 
PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 
 

3.1. XÁC ĐỊNH M ỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG  

3.1.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của Tổng Cục Thuế 

3.1.2. Mục tiêu và chiến lược phát triển của Cục Thuế TP Đà 

Nẵng 

3.2. PHÂN TÍCH VÀ D Ự BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Về hệ thống chính sách thuế  

Xu hướng, mục tiêu cải cách hệ thống chính sách thuế giai ñoạn 

2011-2020 ảnh hưởng ñến phát triển dịch vụ thuế tại Cục Thuế TP 

Đà Nẵng. 

3.2.2. Về ñiều kiện kinh tế - xã hội bên trong và ngoài ngành thuế  

Thuận lợi:  
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- Mô hình quản lý thuế tiếp tục tạo ñiều kiện chuyên sâu, 

chuyên môn hoá các chức năng quản lý thuế và kỹ năng của cán bộ 

thuế với ñối tượng trọng tâm là người nộp thuế. 

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế là nhu cầu tất yếu của 

xã hội hiện ñại. 

- Trong giai ñoạn tới, với việc triển khai hệ thống thông tin 

quản lý thuế tích hợp (ITAIS). 

- Hình thức giao dịch ñiện tử ñã xuất hiện và có xu hướng 

ngày càng trở nên phổ biến. 

- Các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ñã hình 

thành và có xu hướng phát triển. 

- Những thành tựu và kết quả ñạt ñược sau gần 25 năm thực 

hiện ñổi mới ñã làm cho tiềm lực của ñất nước không ngừng ñược 

mở rộng và tăng cường. 

Khó khăn:  

- Sự phát triển mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp gia tăng thêm 

tình trạng quá tải cho cơ quan thuế cung ứng các dịch vụ công. 

- Yêu cầu cải cách hành chính thuế, giảm bớt thời gian, chi phí 

tuân thủ pháp luật thuế ñang là áp lực lớn ñối với ngành thuế. 

- Xu hướng nhân lực chất lượng cao tìm ñến khối doanh 

nghiệp và hiện tượng chảy máu chất xám là thách thức và cản trở lớn 

ñối với chiến lực phát triển nguồn nhân lực của cơ quan thuế. 

3.2.3. Các hình thức gian lận thuế mới trong ñiều kiện hội nhập 

kinh t ế Quốc tế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng 

- Người nộp thuế không khai báo hoạt ñộng kinh doanh của 

mình, vì vậy, cơ quan thuế không biết sự tồn tại của người nộp thuế. 

- Giảm cơ sở tính thuế. 
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- Các gian lận thuế gắn liền với quá trình di chuyển vốn khi 

hội nhập kinh tế quốc tế như chuyển giá, chuyển thu nhập ñể ñược 

hưởng ưu ñãi thuế. 

- Những hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng công 

nghệ cao trong các hoạt ñộng giao dịch (thương mại ñiện tử). 

3.3. CÁC GI ẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuế 

- Tiếp tục nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và 

các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

- Tăng cường nhân lực, trang thiết bị, dịch vụ tại bộ phận “một 

cửa” ñảm bảo phục vụ tốt người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành 

chính thuế. 

3.3.2. Thiết kế mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với 

quản lý theo nhóm ñối tượng hợp lý, khoa học, hiệu quả 

Việc phân loại người nộp thuế như là một chiến lược cho Quản lý 

thuế hiệu quả hơn. Theo quy mô, bản chất và sự khác biệt của hệ 

thống thuế và cộng ñồng người nộp thuế, một  xu  hướng  ñang  tăng  

lên  giữa  các cơ  quan  thuế  là  tách  riêng  các người nộp thuế thành 

các ñoạn thị trường (tức là nhóm các người nộp thuế có cùng ñặc 

tính) và ñể xây dựng các chiến lược chuyên sâu ñể quản lý từng 

nhóm người nộp thuế. Việc phân ñoạn người nộp thuế theo cách này 

cho phép cơ quan thuế có cách hiểu tốt hơn về các rủi ro tuân thủ mà 

mỗi nhóm người nộp thuế thể hiện và sửa ñổi dịch vụ và chiến lược 

cưỡng chế ñể có thể giải quyết các rủi ro này.  

- Người nộp thuế lớn. 

- Người nộp thuế vừa. 

- Người nộp thuế nhỏ. 
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Khi các nhóm người nộp thuế ñã ñược thiết lập và các ñặc tính 

của từng nhóm ñã ñược xác ñịnh, có thể tiến hành các phân tích tiếp 

theo ñể xác ñịnh rủi ro tuân thủ cụ thể và yêu cầu dịch vụ cho từng 

nhóm. Các chiến lược về dịch vụ và cưỡng chế khi ñó có thể ñược 

ñiều chỉnh ñể hạn chế ñược các rủi ro cụ thể và các yêu cầu dịch vụ 

cho từng nhóm. 

3.3.3. Giải pháp phát tri ển các vệ tinh hỗ trợ là Đại lý thuế và Ủy 

nhiệm thu thuế xã phường của Cục Thuế TP Đà Nẵng 

Với mục tiêu giảm thiểu tình trạng quá tải khối lượng công việc 

ñồ sộ của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết các thủ tục cho 

doanh nghiệp. Cục Thuế cần chuyển giao dần các công việc liên quan 

ñến “hành thu” ra thị trường bên ngoài ñảm nhận như uỷ nhiệm thu, 

hội ñồng tư vấn thuế tại xã, phường và ñại lý thuế.  

- Giải pháp phát triển Đại lý thuế qua việc hoàn thiện cơ chế 

chính sách ñể nâng cao chất lượng và  vai trò của Đại lý thuế. 

- Phát triển Ủy nhiệm thu thuế tại xã phường. 

- Xây dựng mô hình quản lý mới theo hướng chuyển dịch các 

dịch vụ công ra thị trường bên ngoài thông qua việc phát triển các vệ 

tinh như Đại lý thuế và hệ thống uỷ nhiệm thu. 

Sơ ñồ 3.2: Mô hình cung ứng dịch vụ hỗ tr ợ thuế mới với cơ chế 

DN tự tính - Tự khai - Tự nộp 
 

-   
-  
 

 
 

-  
 

Cơ quan  
Thuế 

Thanh tra 
Ki ểm tra 

Tuyên truyền 
Hỗ tr ợ  

 

Người nộp 
 thuế 

Các Vệ tinh  
(Đại lý thuế, 

Uỷ nhiệm thu) 

 

Kho Bạc 
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3.3.4. Giải pháp phát triển thuế ñiện tử 

Thuế ñiện tử - Lợi cho người nộp thuế: Các dịch vụ thuế ñiện tử 

gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan ñến lĩnh 

vực thuế, ñối thoại hỏi ñáp trực tiếp, ñăng ký thuế, nộp tờ khai, kê 

khai, nộp thuế, hoàn thuế và giải quyết khiếu nại tố cáo của người 

nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế,giảm thiểu chi phí, 

thời gian, thủ tục và giấy tờ. 

Tra cứu nghĩa vụ kê khai của người nộp thuế, gồm các thông tin 

về loại thuế phải nộp, số thuế phải nộp, ñã nộp thông qua cổng ñiện 

tử, cho phép người nộp thuế cũng như bên thứ ba (theo quy ñịnh của 

pháp luật) tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế như 

loại tờ khai phải nộp, tờ khai ñã nộp, số thuế còn phải nộp, số nợ, nộp 

thừa, ñược hoàn…;  

Cung cấp tiện ích hỗ trợ người nộp thuế kê khai bằng hướng dẫn, 

hình ảnh, video clip…;  

Hỗ trợ người nộp thuế có thể tự quản lý dữ liệu chính (master 

data);  

Thông báo và trao ñổi thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp 

thuế…  

Cùng với việc triển khai e-Tax service, ngành Thuế sẽ hỗ trợ phát 

triển các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian ñể cùng ngành Thuế 

mở rộng hệ thống cung cấp các loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứu 

thông tin thuế… cho doanh nghiệp và người dân. 

3.3.5. Giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ Người 

nộp thuế 

Thực tế cho thấy rằng, một chính sách thuế dù ñược hoàn thiện 

ñến ñâu nhưng nếu các chủ thể của các quan hệ thuế không nắm bắt 

ñược những quy ñịnh cụ thể trong các quy phạm pháp luật thuế thì 
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chính sách thuế sẽ khó có tính khả thi. Chính vì vậy, việc tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế có ý nghĩa rất quan trọng, 

quyết ñịnh sự vận dụng thành công hay không của chính sách thuế 

vào thực tiễn cuộc sống. 

3.3.6. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dịch vụ 

hỗ tr ợ thuế 

Tập trung, ñẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế ñầy 

ñủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi cả nước; phát triển 

ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt ñộng quản lý thuế có 

tính liên kết, tự ñộng hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục 

hành chính thuế và áp dụng thuế ñiện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin, trụ sở làm việc, trang thiết bị tiên tiến, hiện ñại, 

ñồng bộ. 

3.3.7. Giải pháp nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ, công chức 

thuế 

Năng lực chuyên môn phải ñạt trình ñộ quản lý tiên tiến, hiện 

ñại; thường  xuyên  cập  nhật kiến thức về luật pháp  kinh  tế  quốc  

tế;  nâng  cao  trình  ñộ  ngoại  ngữ,  am  hiểu  các  ñối  tác.  Về phẩm 

chất ñạo ñức, chính trị, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ñầu tư 

nước ngoài phải có trách nhiệm, nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 

 

TÓM T ẮT CHƯƠNG 3 

Chương 3 ñã trình bày mục tiêu, những dự báo ảnh hưởng ñến dịch 

vụ hỗ trợ thuế tại cơ quan thuế; những hình thức gian lận thuế mới trong 

ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Từ ñó ñề xuất các giải pháp nhằm 

phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng. 

 

 

  26 

 
KẾT LU ẬN 

I. Đóng góp của nghiên cứu 

Thứ nhất, ñề tài ñã làm rõ phần nào các lý luận cơ bản về dịch vụ 

công và dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ quan thuế. 

Thứ hai, ñề tài ñã ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu ban ñầu ñề ra là: 

- Làm rõ một số vấn ñề lý luận khái niệm, phân loại, nội 

dung, vai trò, tiêu thức ñánh giá và những nhân tố tác ñộng ñến quá 

trình phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế tại cơ quan Thuế;  

- Đánh giá thực trạng về dịch vụ hành chính công nói chung 

và dịch vụ hỗ trợ Thuế nói riêng tại Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng; 

-Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, ñề tài ñã dề xuất một số giải 

pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ Thuế tại Cục Thuế Thành phố Đà 

Nẵng. 

II.  Hạn chế của nghiên cứu 

- Chưa có sự phân tích so sánh với chất lượng dịch vụ hỗ trợ 

thuế của các ñối thủ. 

- Phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế theo mục tiêu của cơ quan 

quản lý cấp trên (Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế). 

III.   Hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Phân tích chất lượng dịch vụ của các ñối thủ cạnh tranh ñể 

có sự so sánh, làm rõ mặt mạnh và mặt yếu về chất lượng dịch vụ của 

Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng. 


