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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
 Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, là công 
cụ quan trọng điều tiết vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo 
công bằng xã hội, khuyến khích sản xuất phát triển.Với vai trò quan 
trọng của thuế, mọi quốc gia đều rất coi trọng chính sách thuế và các 
biện pháp quản lý thuế. 
 Kiểm soát thuế là một trong những chức năng quan trọng 
trong công tác kiểm soát của Nhà nước, được thực hiện bởi Hệ thống 
thu thuế của Nhà nước. Quản lý Nhà nước về thuế dựa trên hệ thống 
chính sách thuế, đảm bảo cho Nhà nước có một nguồn thu ổn định, 
đáp ứng được yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tạo môi trường 
bình đẳng, thúc đẩy sự cạnh tranh, phát triển nền kinh tế thị trường. 
Hoạt động quản lý Nhà nước về thuế còn tháo gỡ khó khăn trong sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp 
nâng cao được năng lực cạnh tranh trong điều kiện mở cửa hội nhập 
với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. 
 Tuy nhiên, để công tác QLT thực sự có hiệu quả thì hoạt 
động kiểm tra, kiếm soát phải luôn được tăng cường. Hoạt động 
kiểm tra, kiểm soát không những giúp cho hoạt động quản lý của 
Nhà nước đảm bảo được mục tiêu đề ra mà còn giúp cho Nhà nước 
có những điều chỉnh kịp thời trong việc ban hành các chính sách, chế 
độ về thuế, nhất là đối với thuế Giá trị gia tăng. 
 Cục thuế tỉnh Bình Định là cơ quan chuyên môn nằm trong 
hệ thống thu thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ quản lý thu thuế 
trên địa bàn tỉnh Bình Định, có nhiều tiềm năng về kinh tế, nơi tập 
trung hơn 4.300 doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Số thu từ các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định chiếm 65,2 % trong tổng số thu 
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các sắc thuế vào NSNN; trong đó thu về thuế GTGT chiếm 52.6% số 
thu của khối doanh nghiệp. Nguyên nhân công tác quản lý Nhà nước 
về thuế cũng như Luật thuế GTGT đã bộc lộ nhiều hạn chế như: Phương 
pháp tính thuế GTGT là thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ, hàng hóa mua vào chưa bán ra nhưng thuế GTGT vẫn 
được kê khai khấu trừ toàn bộ, Chính sách về thuế thường xuyên thay 
đổi; một số qui định trong Luật thuế và các quy trình nghiệp vụ không 
phù hợp với tình hình thực tế tại Cục thuế tỉnh Bình Định; tổ chức, bộ 
máy chưa theo kịp yêu cầu quản lý; quyền hạn của cơ quan Thuế chưa 
tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm còn nhiều hạn chế, chất lượng cán bộ thuế chưa thực sự đáp 
ứng được yêu cầu, từ đó dẫn đến hiện tượng trốn thuế, lách thuế còn khá 
phổ biến đối với các DN có qui mô kinh doanh lớn, hàng hoá đa dạng 
nhưng kê khai âm liên tục trong nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến kế 
hoạch thu ngân sách của Nhà nước. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát 
về thuế, đặc biệt đối với hoạt động kiểm soát thuế GTGT luôn phải 
được xem trọng. Việc áp dụng còn phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, 
điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để có mô hình và bước đi cho 
phù hợp, bảo đảm kết quả đề ra. Điều đó đòi hỏi phải tiến hành đánh 
giá một cách đầy đủ khả năng, điều kiện áp dụng để  xây dựng mô 
hình thuế giá trị gia tăng đối với nước ta hiện nay nói chung và trên 
địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng sao cho có tính khả thi. Chính vì 
vậy, vấn đề quản lý thuế giá trị gia tăng cũng gặp không ít khó khăn 
vẫn còn một số tồn tại cần được tăng cường kiểm soát để chống thất 
thu cho ngân sách Nhà nước để phù hợp với tình hình kinh tế của 
tỉnh nhà. Hiện nay, vấn đề về Thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá 
trị gia tăng đang là vấn đề mang tính thời sự vừa có tính thực tiễn và 
cần bổ sung thêm cho cơ sở lý luận về Thuế nói chung và Thuế giá 
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trị gia tăng nói riêng. Để giải quyết một phần vấn đề nêu trên, góp 
phần tăng cường kiểm soát Thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh 
Bình Định.Tuy nhiên qua thực tế thực hiện, công tác quản lý Nhà 
nước về thuế cũng như Luật thuế GTGT đã bộc lộ nhiều hạn chế 
như: Chính sách về thuế thường xuyên thay đổi; một số qui định 
trong Luật thuế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; tổ 
chức, bộ máy chưa theo kịp yêu cầu quản lý, quyền hạn của cơ quan 
Thuế chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế, chất lượng cán bộ thuế 
chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu  thực tế như: Chức năng nhiệm 
vụ của các phòng chưa phù hợp, còn chồng chéo trong xử lý công 
việc, còn phụ thuộc nhau quá nhiều, ít có trách nhiệm, nếu một khâu 
ách tắc dẫn đến cả hệ thống bị ách tắc theo. Quy trình qui định mọi 
hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp thì được lưu tại bộ phận KK & 
KTT thành lập theo từng DN, nhưng qui trình cũng qui định tờ khai 
thuế GTGT lưu tại bộ phận KK & KTT thành lập theo từng ngày 
nhận. Hồ sơ miễn giảm thuế, hoàn thuế của các DN do chi cục quản 
lý thì được lưu tại phòng TH- NV- DT. Như vậy đã tạo nên sự 
không thống nhất trong quá trình lưu trữ và gây khó khăn cho công 
tác quản lý và tra cứu hồ sơ. Qui trình phức tạp, khó thực hiện theo 
hướng cải cách hành chính, khó kiểm tra, kiểm soát. Qui trình 
thanh tra với những qui định để CQT tập làm quen với phương 
pháp thanh tra mới, với công nghệ thanh tra hiện đại mà các nước 
trên thế giới đang áp dụng có hiệu quả. Tuy nhiên chưa phù hợp với 
điều kiện thực tế quản lý, thu thập và lưu giữ  thông tin của CQT, 
còn có sự khác biệt với các qui trình khác. Việc phân tích các thông 
tin về dấu hiệu khai man, trốn thuế chưa được quan tâm, dẫn đến 
công tác lập kế hoạch thanh tra đôi khi không chính xác, không tập 
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trung vào các DN có hành vi vi phạm về thuế. Do vậy, chất lượng 
của một số cuộc thanh tra còn nhiều hạn chế….Những hạn chế này 
làm cho Luật thuế GTGT chưa được tuân thủ nghiêm ngặt, tình 
trạng nợ đọng thuế còn phổ biến, vì vậy ảnh hưởng đến việc phát 
huy được tác dụng của công cụ thuế trong điều tiết vĩ mô nền kinh 
tế, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách của Nhà 
nước. Kiểm soát được nguồn thu thuế GTGT cũng đồng nghĩa với 
việc giúp cho việc thực hiện tốt Luật thuế GTGT và tăng thu cho 
NSNN. 

Xuất phát từ chức năng, vai trò quan trọng của thuế GTGT 
cũng như tính cấp thiết của việc kiểm soát thuế GTGT trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, tác giả đã chọn đề tài: “Tăng cường kiểm soát thuế 
Giá Trị Gia Tăng tại Cục thuế tỉnh Bình Định” làm đề tài cho luận 
văn thạc sĩ của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

  Trên cơ sở lý luận về kiểm soát quản lý, kiểm soát quy 
trình quản lý thuế GTGT, kiểm soát thuế GTGT thông qua công tác 
thanh tra, kiếm tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đề tài nhằm mục đích 
hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về kiểm soát thuế 
GTGT trong mô hình quản lý theo chức năng, khảo sát, đánh giá 
thực trạng kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định. Kết 
hợp hệ thống hóa những quan điểm mới về kiểm soát phù hợp với 
vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thuế,  từ đó đề xuất các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát thuế 
GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định.   
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu thực trạng kiểm soát nguồn thu thuế 
GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định. Kết hợp hệ thống hóa những 
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quan điểm mới về kiểm soát phù hợp với vai trò quản lý của Nhà 
nước trong lĩnh vực thuế  đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả của kiểm soát nguồn thu thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình 
Định, một nguồn thu quan trọng của NSNN.  

Phạm vi nghiên cứu: Nội dung kiểm soát thuế GTGT được 
phân tích , đánh giá tại Cục thuế tỉnh Bình Định (gồm Cơ quan Cục 
Thuế và 11 Chi cục thuế quận huyện). 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu thực tế, sử dụng 
số liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập tại Cục thuế tỉnh Bình Định và thông 
qua điều tra, để tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp công tác kiểm 
soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định.  
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Luận văn làm rõ ý nghĩa của việc tăng cường kiểm soát thuế 
nói chung và kiểm soát thuế GTGT nói riêng trong điều kiện ngành 
thuế Việt Nam đang chuyển từ mô hình quản lý thuế theo đối tượng 
sang mô hình quản lý theo chức năng. Luận văn đã nêu lên thực 
trạng, đánh giá phân tích thực trạng về kiểm soát thuế GTGT tại Cục 
thuế tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, luận văn nêu ra các giải pháp và 
kiến nghị nhằm tăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại Cục 
thuế tỉnh Bình Định. 
6. Kết cấu 
 Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 
3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kiểm soát thuế GTGT tại cơ 
quan Thuế. 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế 
tỉnh Bình Định. 



- 6 - 

Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thuế GTGT tại 
Cục thuế tỉnh Bình Định. 
7. Tổng quan tài liệu  

Quản lý về thuế là một trong những nội dung quan trọng trong 
quản lý của Nhà nước. Quản lý Nhà nước về thuế đảm bảo cho Nhà 
nước có một nguồn thu ổn định, đáp ứng được vai trò điều tiết vĩ mô 
nền kinh tế của Nhà nước, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và 
lành mạnh, thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nền kinh 
tế thị trường. Tuy nhiên, để công tác quản lý thuế thực sự có hiệu quả 
thì hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải luôn được tăng cường. Hoạt 
động kiểm tra, kiểm soát không những giúp cho hoạt động quản lý 
Nhà nước thực hiện các mục tiêu đã đề ra, mà còn giúp cho Nhà nước 
phát hiện những hạn chế của chính sách, điều chỉnh kịp thời chính 
sách, chế độ về thuế, đặc biệt là những sắc thuế lớn, mới, phức tạp và 
khó kiểm soát như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu thường chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong tổng số thu về thuế hàng năm của ngân sách Nhà 
nước. Không những thế, nó còn là một công cụ để Nhà nước thực 
hiện chính sách công bằng xã hội và điều tiết các hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ  

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
       1.1.1. Khái niệm 
 Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia 
tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của 
hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông 
đến tiêu dùng. Đây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai 
đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa, từ khi còn là nguyên 
liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn 
tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta còn gọi là thuế doanh thu có 
khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước. Thuế giá trị gia tăng được 
cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi 
mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. 
      1.1.2. Đặc điểm  
 GTGT là một thứ thuế được quan niệm như nguồn thu trung 
lập, hữu hiệu, chứ không phải để nhằm điều chỉnh những sự chênh 
lệch về thu nhập hay tài sản như thuế thu nhập, thuế tài sản. Vì vậy, 
VAT thường có ít thuế suất, bảo đảm sự đơn giản rõ ràng. Trung lập 
là vì trừ một số trường hợp rất hạn hữu, VAT không gây nên sự rối 
loạn. 
  Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh vào đối tượng tiêu 
dùng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (vì vậy thuế GTGT là một 
loại thuế tiêu dùng, đối với cơ sở kinh doanh thì đây là loại thuế gián 
thu), là một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hoá và dịch vụ, là 
khoản thu được cộng thêm vào giá bán của người cung cấp, hay nói 
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cách khác giá cả hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng mua bao gồm 
cả thuế GTGT. 
1.2. KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 

Kiểm soát thuế là một chức năng của cơ quan thuế các cấp, 
nhằm kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành 
những qui định của Nhà nước trong lĩnh vực thuế.(Theo quy định 
của Luật thuế). 

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh trên giá trị tăng 
thêm của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong quá trình từ sản xuất, lưu 
thông đến tiêu dùng. 

Kiểm soát thuế GTGT là hoạt động nhằm kiểm tra, soát xét 
lại những quy định, quá trình chấp hành Luật thuế GTGT của NNT 
cũng như của cơ quan Thuế, được thể hiện bằng những nghiệp vụ 
chuyên môn cụ thể như thanh tra, kiểm tra, ... nhằm nắm bắt và điều 
hành được quá trình thực hiện Luật thuế GTGT.(Theo quy định của 
Luật thuế). 
      1.2.1. Vai trò của kiểm soát thuế GTGT 

Kiểm soát thuế có vai trò quan trọng trong việc thi hành các 
luật thuế, chính sách thuế nhà nước ban hành.(Theo quy định của 
Luật thuế). 
 Kiểm soát thuế góp phần đánh giá việc chấp hành các cơ chế 
chính sách tài chính nói chung, thuế nói riêng ở các doanh nghiệp, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ đó, đưa công tác quản lý tài chính, 
thực hiện nghĩa vụ thuế vào nề nếp, đúng chính sách của nhà nước. 
Đồng thời qua công tác kiểm soát thuế, kiến nghị nhà nước sửa đổi 
những điểm chưa phù hợp trong chính sách. 
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        1.2.2. Những mục tiêu cơ bản của kiểm soát thuế GTGT   
Kiểm soát thuế GTGT nhằm đạt những mục tiêu cơ 

bản:(Theo quy định của Luật thuế). 
Thứ nhất, kiểm soát thuế GTGT phải giúp cho công tác quản 

lý nguồn thu NSNN được thực hiện một cách tốt nhất, tập trung và 
huy động đầy đủ số thu cho NSNN. Đây là mục tiêu chủ yếu vì với 
mục tiêu này, việc kiểm soát thuế GTGT mới thể hiện đầy đủ vai trò 
của nó trong việc quản lý nguồn thu NSNN. 

Thứ hai, kiểm soát thuế GTGT nhằm đề cao ý thức tự giác 
chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và tạo điều kiện cho DN 
thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đây là mục tiêu thường xuyên, lâu dài và 
tác động tới ý thức tự giác của DN. Để thực hiện mục tiêu này thì 
việc kiểm soát thuế GTGT phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình 
quản lý thuế và các quy định của quá trình kiểm tra, kiểm soát. 

Thứ ba, kiểm soát thuế GTGT là nhằm điều chỉnh những bất 
hợp lý, những kẻ hở của chính sách pháp luật trong quá trình thực 
hiện Luật thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, hạn chế những tình 
trạng tránh thuế, trốn thuế của NNT; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý 
kịp thời các hành vi gian lận về thuế góp phần tạo ra môi trường kinh 
doanh ổn định, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động 
kinh doanh giữa các thành phần kinh tế. 

Thứ tư, kiểm soát thuế nhằm cải tiến các thủ tục quản lý 
thuế, phân công, phân nhiệm rõ ràng, chuẩn hoá dần công tác 
quản lý thuế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy 
quản lý thuế, chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ thuế. 

Thứ năm, kiểm soát thuế GTGT góp phần huy động tốt nhất 
vai trò của thuế GTGT trong nền kinh tế, bởi vì kiểm soát thuế 
GTGT tốt thì cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin chính 
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xác cho công tác quản lý thuế, từ đó giúp cho Luật thuế GTGT thực 
sự phát huy được hiệu quả trong nền kinh tế. Đây không chỉ là mục 
tiêu chung của chính sách thuế mà còn là mục tiêu cụ thể của việc 
kiểm soát thuế GTGT. 
1.3. NỘI DUNG CƠ BẢN KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 

Theo quy định của Luật thuế kiểm soát thuế GTGT  là quá 
trình rà soát lại các bước công việc trong quá trình quản lý thuế GTGT 
được thực hiện tuân thủ theo Luật thuế GTGT và Luật Quản lý thuế. 
Theo đó, nội dung kiểm soát thuế GTGT bao gồm hai vấn đề sau: 

Thứ nhất, căn cứ vào hoạt động kiểm soát thuế GTGT tại 
đơn vị, thực hiện việc đánh giá hoạt động đó thông qua việc đánh giá 
các yếu tố của kiểm soát nội bộ. 

Thứ hai, căn cứ hoạt động kiểm soát đối với việc chấp hành 
pháp luật thuế của NNT, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thuế 
GTGT thông qua việc đánh giá các quy trình nghiệp vụ về thuế và 
đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế GTGT đối với NNT thực 
hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

1.3.1.  Kiểm soát ở khâu đăng ký, kê khai thuế  
* Đăng ký thuế và cấp mã số thuế 
* Xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế 
 * Xử lý miễn, giảm thuế và tạm giảm thuế 
    * Xử lý hoàn thuế 
          1.3.2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thuế    
          1.3.3. Kiểm soát nợ thuế    
 Kiểm soát nợ thuế là chức năng đảm bảo cho việc tiền thuế đã 
kê khai được nộp vào NNSN đúng thời hạn, qua đó đánh giá tính 
tuân thủ pháp luật của NNT.  
         1.3.4.  Kiểm soát xử lý vi phạm về thuế 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Tóm lại, kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định 

là một nhu cầu không thể thiếu của quản lý Nhà nước về thuế. Việc 
kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định phải tuân thủ chặt 
chẽ qui trình kiểm tra, kiểm soát nói chung và các qui trình nghiệp 
vụ đối với người nộp thuế nói riêng; từ kiểm soát việc kê khai cho 
đến việc nộp tiền thuế vào NSNN...  

Kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định có đối 
tượng riêng, mục đích, yêu cầu riêng và có những phương pháp riêng. 
Song để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thuế GTGT tại Cục 
thuế tỉnh Bình Định một cách tốt thất thì Nhà nước cần xây dựng cụ 
thể các nội dung và qui trình kiểm soát nguồn thu thuế, tăng cường 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn cho công chức Thuế. Bên cạnh đó, một số nhân tố có những ảnh 
hưởng, tác động nhiều chiều, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực đến kiểm 
soát thuế GTGT. Vì vậy hệ thống pháp luật của Nhà nước cần phải 
thực sự chặt chẽ và có hiệu lực trong quá trình thực thi nhằm đảm bảo 
việc kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế có hiệu quả. 
 Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận chung kiểm soát 
thuế GTGT phần nào giúp chúng ta có sự hiểu biết ban đầu về hoạt 
động kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định . Mỗi CQT 
có những đặc điểm, điều kiện kiểm soát thuế GTGT khác nhau. Tuy 
nhiên việc áp dụng và thực hiện nó trước hết phải tuân thủ với 
nguyên tắc chung của ngành, đảm bảo tuân thủ qui định chính sách 
và phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mặt khác hoạt 
động kiểm soát nguồn thu thuế GTGT chịu nhiều tác động của môi 
trường bên ngoài có thể là tích cực hoặc tiêu cực, do vậy hệ thống 
luật pháp của Nhà nước cần phải thực sự chặt chẽ và có hiệu lực. Vì 
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vậy, tăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh 
Bình Định là một trong những vấn đề rất quan trọng góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ thu NS trên địa bàn.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI 

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
2.1. ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC 
KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 
2.2. ĐẶC ĐIỂM, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CỤC THUẾ TỈNH 
BÌNH ĐỊNH 
           2.2.1. Đặc điểm   
           2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Cục thuế tỉnh Bình Định 
 Thực hiện Quyết định số 108/2009/QĐ-BTC ngày 14 tháng 
01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục 
Thuế. Để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trên địa bàn 
Tỉnh, Cục thuế tỉnh Bình Định được tổ chức theo bộ máy trực tuyến 
bao gồm Cục trưởng, các Phó cục trưởng và 11 phòng chức năng: 
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 
TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
          2.3.1. Hệ thống KSNB tại Cục thuế tỉnh Bình Định 
          2.3.2. Các thủ tục kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh 
Bình Định 
 + Kiểm soát thủ tục kê khai và xử lý hồ sơ khai thuế 
 + Kiểm soát thủ tục nộp thuế và chứng từ nộp thuế 
 + Kiểm soát thủ tục đôn đốc thu nợ đọng thuế 
 + Kiểm soát thủ tục hoàn thuế 
 + Kiểm soát thủ tục kiểm tra thuế  

a. Kiểm soát thủ tục kê khai và xử lý hồ sơ khai thuế 
b. Kiểm soát thủ tục nộp thuế và xử lý chứng từ nộp thuế 
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c. Kiểm soát thủ tục đôn đốc thu nợ đọng thuế 
d. Kiểm soát thủ tục kiểm tra thuế 
g.  Kiểm tra, thanh tra báo cáo quyết toán thuế tại doanh 

nghiệp: 
h.  Qui trình nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế 

GTGT 
2.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THEO TỪNG THỦ TỤC KIỂM 
SOÁT THUẾ GTGT 
     2.4.1. Đăng ký kê khai thuế  
      2.4.2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thuế 
      2.4.3  Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế  
      2.4.4. Các biện pháp xử lý hành vi trốn thuế 
2.5. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA QUY TRÌNH KIỂM SOÁT 
THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 Đánh giá một cách chung nhất, trên thực tế quy trình quản lý 
thu thuế hiện nay vẫn chưa xóa bỏ được triệt để chế độ chuyên quản 
thuế. Mặc dù quy trình quản lý thuế mới quy định cá nhân cán bộ 
thuế không đfược quan hệ trực tiếp với đối tượng nộp thuế, nhưng 
các quy định khác ( như chế độ báo cáo thông tin về doanh 
nghiệp….) buộc cán bộ thuế phải trực tiếp tới doanh nghiệp để lấy 
thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh. Do vậy, tạo ra sự “cả nể” 
trong khi làm việc giữa cán bộ thuế và đối tượng nộp thuế, mặt khác, 
ngành Thuế vẫn phải mất khá nhiều nhân lực vào công tác thu thuế 
mà hiệu quả công tác lại không cao. 
2.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM 
SOÁT THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.6.1. Các nhân tố về cơ chế chính sách 
2.6.2. Về nhân tố con người 
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2.6.3. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp 
Tóm lại, thực trạng công tác kiểm soát thuế GTGT ở Cục 

thuế Bình Định vẫn còn bộc lộ những nhược điểm như: vướng mắc 
trong việc qui định về việc kê khai thuế GTGT; về xác định doanh 
thu tính thuế GTGT; các khoản khấu trừ thuế; về đối tượng nộp thuế 
GTGT…do đó dễ dàng tạo những kẽ hở trong công tác quản lý thuế 
GTGT. Qui trình quản lý thuế GTGT vẫn chưa bao quát hết toàn bộ 
hoạt động kiểm soát của cơ quan thuế… 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Kể từ khi thực hiện Luật thuế GTGT đến nay công tác kiểm 
soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định đã đạt được một số 
thành tích đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy SXKD phát triển, 
khuyến khích đầu tư và xuất khẩu, bảo hộ SX trong nước, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao 
động. Đặc biệt là đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành 
mạnh giữa các thành phần kinh tế. 
 Bên cạnh đó, nếu nhìn một cách tổng quát kiểm soát thuế 
GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định  thực sự chưa đạt hiệu quả như 
yêu cầu, chưa bao quát hết các hoạt động kinh tế của DN. Môi 
trường kiểm soát không thuận lợi còn bị hạn chế nhiều mặt; các thủ 
tục kiểm soát được qui định thông qua qui trình; chưa có hướng dẫn 
cụ thể về mặt nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
thuế phục vụ công tác kiểm tra tại DN. Chính sách thuế còn nhiều 
vướng mắc, khi sửa đổi bổ sung chủ yếu là tháo gỡ cho DN, do đó 
trở ngại cho kiểm soát thuế, thực tế đã có một số trường hợp DN và 
cán bộ thuế lợi dụng và không thể xử lý truy thu cho NSNN.  
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Mặt khác các qui định về xử phạt các hành vi vi phạm về thuế, 
về hóa đơn chưa phù hợp thực tế, chưa bao quát hết các hành vi, do 
vậy phải điều chỉnh nhiều bằng hình thức công văn. Công tác kiểm tra 
nội bộ chưa thực sự chú trọng và chưa thực sự coi đây là biện pháp 
trọng yếu để chống thất thu và đưa pháp luật thuế GTGT vào cuộc 
sống, nhiều cán bộ chủ chốt chưa quyết tâm thực hiện mục tiêu kiểm 
tra nội bộ do Tổng cục Thuế và Cục thuế đề ra.  

Do vậy, từ những thực trạng đã được nêu ở trên cần được 
nghiên cứu kỹ để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định  trong thời 
gian đến. 
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CHƯƠNG 3 
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  

KIỂM SOÁT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG 
CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ TỈNH 
BÌNH ĐỊNH 

3.1.1. Mục tiêu 
Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN và thu 

được lòng dân; chống các hành vi khai man, trốn thuế, dây dưa nợ 
đọng chiếm dụng tiền thuế của NSNN là mục tiêu hàng đầu của 
ngành thuế đặt ra. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bình đằng, công 
bằng giữa các thành phần kinh tế trong xã hội về việc thực hiện 
nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh 
trên thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng 
hoá, khuyến khích phát triển kinh tế quốc dân. 
          3.1.2. Yêu cầu  

a. Yêu cầu của xu thế phát triển và hội nhập kinh tế thế giới 
b. Yêu cầu về sự phát triển ngân sách Nhà nước 

          3.1.3. Phương hướng 
     a. Cải tiến và hoàn thiện môi trường kiểm soát  

b. Xây dựng hoàn thiện các giải pháp kiểm soát thuế GTGT 
c. Tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra  

3.2. GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ở 
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH  
          3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế của Cục thuế 
tỉnh Bình Định 

a. Hoàn thiện bộ máy quản lý thuế theo mô hình chức năng 
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b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT  
           3.2.2 Giải pháp kiểm soát thuế GTGT thông qua kê khai khấu 
trừ và hoàn thuế  

a. Kiểm soát thuế GTGT đầu vào 
b. Kiểm soát khâu hoàn thuế GTGT 

          3.2.3. Giải pháp kiểm soát thuế GTGT thông qua kiểm tra 
xác minh hoá đơn mua bán hàng hoá, dịch vụ 

a. Bộ phận quản lý thông tin đăng ký thuế 
b. Bộ phận quản lý sử dụng hoá đơn 
c. Bộ phận Kiểm tra 

          3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra  thuế GTGT 
tại Cục thuế tỉnh Bình Định 

a. Hoàn thiện quy trình thanh tra, kiểm tra thuế GTGT 
 Để thực hiện tốt yêu cầu thanh, kiểm tra Cục thuế tỉnh Bình 
Định cần thực hiện các biện pháp kiểm soát theo chiều dọc như sau: 

+ Kiểm soát chất lượng cán bộ thanh tra, kiểm tra . 
+ Kiểm soát khâu thanh tra, kiểm tra của cán bộ trong lĩnh 

vực thuế GTGT. 
Các biện pháp kiểm soát theo chiều ngang: 
+ Hoàn thiện quy trình kiểm soát thuế  để giảm bớt công việc 

trong quá trình thanh, kiểm tra. 
+ Xây dựng quy trình thanh tra các doanh nghiệp có vốn đầu 

từ nước ngoài có số lỗ kéo dài. 
+ Xây dựng quy trình đối chiếu giữa quản lý thuế GTGT và 

quản lý các sắc thuế có liên quan (thuế TNDN, thuế thu nhập cá 
nhân, thuế xuất nhập khẩu,...) . 

b. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thanh 
tra, kiểm tra thuế 
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Trong quá trình phát triển của hệ thống thuế, đội ngũ công 
chức thuế luôn là nhân tố, là lực lượng quyết định sự thắng lợi, đã 
đóng góp nhiều công sức vào thành tích của ngành thuế trong suốt 
thời gian qua. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đội ngũ cán bộ 
công chức thuế đã trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất 
lượng, đã không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện, nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, thực sự trở thành 
lực lượng nòng cốt trong công tác thuế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trình độ cán bộ thuế 
cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, cần phải khắc phục. Đặc biệt với 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách 
thuế mới được ban hành và các sắc thuế luôn được sửa đổi bổ sung 
cho phù hợp và yêu cầu kiểm soát thuế GTGT theo luật thuế GTGT, 
thì trình độ cán bộ thuế tỉnh Bình Định hiện nay vừa thiếu vừa yếu về 
kiến thức, kỹ năng quản lý cụ thể: 

- Nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý, cụ thể như lực lượng 
cán bộ làm công tác kiểm tra quá mỏng chỉ chiếm 15,7% trên tổng số 
CBCC toàn Cục, trong khi yêu cầu của ngành tỷ lệ cán bộ làm công 
tác thanh tra, kiểm tra khoảng 30%; trình độ cán bộ làm công tác 
kiểm tra còn thiếu nhiều kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp và kỹ 
năng quản lý thuế hiện đại. 

- Một số bộ phận cán bộ thuế chưa có ý thức trách nhiệm 
trong thực thi công vụ, chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của 
người công chức, chưa coi NNT là bạn đồng hành, là khách hàng của 
cơ quan thuế trong việc thực thi pháp luật thuế. 

- Một số cán bộ không chịu học tập nghiên cứu chính sách 
pháp luật thuế mà chỉ làm việc theo thói quen, bài cũ soạn lại trong 
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khi cơ chế chính sách, Luật thuế luôn thay đổi từ đó xuất hiện các 
hành vi gây phiền hà, sách nhiễu NNT trong thanh tra, kiểm tra, gây 
thất thu cho NSNN và làm giảm lòng tin của NNT. 

Vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ đối với sắc thuế GTGT và 
mang lại hiệu quả cao đảm bảo nguồn thu cho NSNN, cần phải có 
giải pháp nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra 
cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức phẩm chất với mục tiêu 
người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra phải “ vững vàng về 
nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức và công tâm khi thi hành công vụ” 
có như vậy mới tạo được lòng tin trong nhân dân và NNT. 
3.3. HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THUẾ GTGT 
GẮN LIỀN VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN 

Hiện đại hóa công tác kiểm soát thuế cần hướng tới mục tiêu 
kiểm soát trực tiếp bằng máy tính trên cơ sở cải cách quy trình, 
nghiệp vụ kiểm soát một cách sâu rộng, tiến tới  thực hiện kiểm soát 
kê khai thuế điện tử. 

Cục thuế tỉnh Bình Định nên xây dựng hệ thống phân cấp 
mức độ phân tích hồ sơ khai thuế GTGT theo từng ngành nghề để 
đảm bảo việc kê khai được chính xác, nên khảo sát DN trong quá 
trình đăng ký, kê khai ở các khía cạnh: Năng lực hành vi dân sự, 
nhân thân của chủ DN... 
           3.3.1. Tăng cường kiểm soát công tác thanh tra, kiểm tra 
số thuế GTGT 

Để thực hiện tốt yêu cầu thanh, kiểm tra Cục thuế tỉnh Bình 
Định cần thực hiện các biện pháp kiểm soát theo chiều dọc như sau: 

+ Kiểm soát chất lượng cán bộ thanh tra, kiểm tra . 
+ Kiểm soát khâu thanh tra, kiểm tra của cán bộ trong lĩnh 

vực thuế GTGT. 
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Các biện pháp kiểm soát theo chiều ngang: 
+ Hoàn thiện quy trình kiểm soát thuế  để giảm bớt công việc 

trong quá trình thanh, kiểm tra. 
+ Xây dựng quy trình thanh tra các doanh nghiệp có vốn đầu 

từ nước ngoài có số lỗ kéo dài. 
+ Xây dựng quy trình đối chiếu giữa quản lý thuế GTGT và 

quản lý các sắc thuế có liên quan (thuế TNDN, thuế thu nhập cá 
nhân, thuế xuất nhập khẩu,...) . 

Cục thuế tỉnh Bình Định cần thành lập bộ phận phân tích, 
đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Trên cơ sở đó 
đưa ra quy định lựa chọn theo ngành nghề, quy mô, địa bàn để kiểm 
tra; hoặc xác định được trường hợp DN có dấu hiệu bỏ trốn, tẩu tán 
kho hàng, tài sản… Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của 
ngành thuế để ngành thuế triển khai các chương trình kiểm tra sự 
tuân thủ hàng năm khi đã phân tích, đánh giá chung về hành vi tuân 
thủ pháp luật của từng nhóm người nộp thuế trước đó; đồng thời đảm 
bảo kiểm soát được mục đích kiểm tra, tránh lạm dụng, tiêu cực hoặc 
gây phiền hà NNT. 
Phát hiện các gian lận về thuế nói chung, thuế GTGT nói riêng là 
một công việc phức tạp. Cục thuế tỉnh Bình Định có thể tham khảo 
quy trình phát hiện gian lận thuế GTGT theo mô hình của tác giả bài 
viết trên cơ sở dữ liệu khảo sát được . 
            3.3.2. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và các cơ 
quan hữu quan 

Cục thuế tỉnh Bình Định và các ngành có liên quan như Cục 
hải quan tỉnh Bình Định, Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định cần tăng 
cường sự phối hợp quản lý các giao dịch, các hoạt động của người 
nộp thuế hơn nữa. Cụ thể là vấn đề đối chiếu hóa đơn chứng từ 
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không nên chỉ giới hạn trong ngành thuế mà cần mở rộng sang cả đối 
chiếu với ngành khác (thông qua phiếu xác minh hóa đơn) thì sẽ dễ 
dàng phát hiện ra các gian lận về thuế. 

Ngoài ra, Cục thống kê Bình Định cũng có rất nhiều thông 
tin về hoạt động của người nộp thuế cũng là nguồn cung cấp cho cơ 
quan thuế nhằm phát hiện các gian lận về thuế. 

Vì vậy nên ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu nội bộ dùng chung cho Cục thuế tỉnh Bình Định, 
Cục thống kê tỉnh Bình Định và Cục Hải quan tỉnh Bình Định. 
          3.3.3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, xây dựng quy 
trình kiểm soát cán bộ, công chức thuế tại Cục thuế tỉnh Bình 
Định 

Chức năng quản lý của công việc thanh kiểm tra nội bộ là đo 
lường và chấn chỉnh việc thực hiện để đảm bảo rằng mục tiêu của 
quản lý thuế đang được hoàn thành một cách tốt nhất. 

Công tác thanh tra kiểm tra nội bộ tại cơ quan thuế cần chú 
trọng đến các nội dung cơ bản: 

+ Hoàn thiện hệ thống kiểm tra nội bộ. 
+ Tuân thủ đúng quy trình kiểm tra nội bộ. 
Cục thuế tỉnh Bình Định cần chi tiết hóa các chỉ tiêu đánh 

giá cán bộ công chức thuế cho từng bộ phận và đánh giá định kỳ 6 
tháng trong một năm nhằm tăng cường trách nhiệm của từng cán bộ 
thuế. Có thể tổ chức các cuộc thi về kiến thức nghiệp vụ và các quy 
định, chính sách mới... hằng năm cho cán bộ để nâng cao trình độ 
nghiệp vụ đồng thời phát huy  tối đa năng lực làm việc. 

Xây dựng cơ chế phát huy sáng kiến, sự sáng tạo của công 
chức thuế trong việc ứng dụng công nghệ, tìm hiểu nghiên cứu cơ 
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chế quản lý của các nước tiên tiến để thay đổi áp dụng tại địa 
phương. 

+ Đào tạo nâng cao, kiểm tra định kỳ trình độ cán bộ thanh, 
kiểm tra 

Kiểm soát chặt chẽ tài sản của từng cán bộ thuế, đây là vấn 
đề khó khăn nhưng cần thực hiện để tránh tham nhũng, hối lộ. Nên 
thành lập ban điều tra tài sản cán bộ để thực hiện việc này. 
3.4. KIẾN NGHỊ 
      3.4.1. Đối với Chính phủ và Bộ Tài Chính 
 Để Luật thuế GTGT được thực thi một cách có hiệu quả hơn 
và phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện 
nay, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ sớm có văn bản trình 
Quốc hội sửa đối, bổ sung một số nội dung trong Luật thuế GTGT và 
Luật quản lý thuế cụ thể: 
  * Về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế: 
  * Về phạm vi áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%: 
     3.4.2. Đối với Tổng cục Thuế  
      3.4.3. Đối với Cục thuế tỉnh Bình Định   

Tóm lại, kiểm soát thuế GTGT không chỉ là hoạt động của độc 
lập của riêng Cục thuế tỉnh Bình Định. Để thực hiện tốt công tác này, 
cần phải có sự phối hợp một cách đồng bộ của các cơ quan quản lý 
Nhà nước cũng như toàn xã hội. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Để đáp ứng với yêu cầu quản lý thuế trong nền kinh tế thị 

trường, Cục thuế tỉnh Bình Định đã từng bước cải tiến phương thức 
quản lý, cách thức kiểm soát thuế GTGT, từng bước xoá bỏ cơ chế 
chuyên quản, chuyển dần sang cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp phát 
huy tính chủ động cho NNT bằng việc thực hiện mô hình quản lý 
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theo chức năng. Quá trình cải cách đã đạt được một số kết quả nhất 
định. Tuy  nhiên, vẫn còn hạn chế trong quá trình thực hiện nên kết 
quả kiểm soát thu chưa cao: Các hiện tượng gian lận thuế, trốn thuế, 
chây ỳ, nợ đọng thuế còn phổ biến, diễn ra dưới nhiều hình thức và 
ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn, ý thức chấp hành pháp luật 
thuế của một bộ phận NNT chưa cao. 

Bằng lý luận và thực tiễn, luận văn đã đặt ra và giải quyết 
tương đối đầy đủ vấn đề kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình 
Định: 

Thứ nhất, hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận về kiểm 
soát thuế GTGT, trình bày được cách thức tổ chức kiểm soát thuế 
GTGT theo mô hình quản lý chức năng. 

Thứ hai, tìm hiểu thực trạng kiểm soát thuế GTGT tại Cục 
thuế tỉnh Bình Định và nêu lên những mặt hạn chế trong công tác 
kiểm soát thuế GTGT. 

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác kiểm soát 
thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định, luận văn đã đưa ra được 
một số giải pháp tăng cường kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh 
Bình Định: Bộ máy kiểm soát và chính sách cán bộ, các thủ tục kiểm 
soát.   

Kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước như: chính phủ, Bộ 
Tài chính, Tổng cục Thuế, các cơ quan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 
Bình Định  góp phần tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhằm thúc 
đẩy hoạt động kiểm soát thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định đạt 
chất lượng hiệu quả và hoàn thiện hơn. 
 


