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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 một 

trong những công cụ rất quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô nền 

kinh tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống thuế Việt Nam 

ngày càng đổi mới hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế thị trường và 

hội nhập với thế giới. Bên cạnh mặt tích cực của chính sách thuế 

hiện hành của Nhà nước ta thì việc thực thi pháp luật thuế còn nhiều 

phức tạp và khó khăn trong việc quản lý về lĩnh vực thuế.  

Công tác quản lý thuế tại địa bàn Chi cục thuế quận Hải Châu 

từ trước đến nay chỉ tập trung theo yêu cầu Luật, các văn bản hướng 

dẫn nhằm thu đúng, thu đủ của ngành yêu cầu, chưa chú trọng đến 

các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện công tác quản lý thuế. 

Ngoài ra, đây cũng là khu vực có nhiều vấn đề về sổ sách kế toán, 

chứng từ hoá đơn còn thực hiện tùy tiện, chưa đúng chế độ, hiện 

tượng khai man trốn thuế, gian thuế còn nhiều. Những điều này tạo 

ra sự bất bình đẳng và sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các thành 

phần kinh tế, tình trạng vi phạm chấp hành pháp luật về thuế theo đó 

ngày càng tăng, tình trạng chây ì thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 

Ngân sách nhà nước thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, với kinh nghiệm 

có được từ khi từng làm việc tại một doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh, hiện tại công tác tại Chi cục Thuế quận Hải Châu, tác giả 

nhận thấy có nhiều vấn đề cần được xem xét trong công tác quản lý 

thuế để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý thuế đối với các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh. 

Xuất phát từ tình hình trên, đề tài “Hoàn thiện công tác quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận 

Hải Châu” được học viên lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp với hy 
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vọng đưa ra được một số giải pháp để khắc phục những mặt hạn chế 

và tồn tại trong công tác quản lý thuế, đảm bảo nuôi dưỡng nguồn 

thu, thu đúng, thu đủ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thuế và quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế 

đối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu. 

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và 

tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại quận 

Hải Châu trong thời gian đến. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp NQD trên địa bàn 

quận Hải Châu.  

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác 

quản lý thuế đối với các DN ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải 

Châu của Chi cục thuế quận Hải Châu trong giai đoạn 2010-2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Qua khảo sát thực tế công tác quản lý thuế doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh, luận văn kết hợp các phương pháp trong suốt quá trình 

thực hiện bao gồm: phương pháp thu thập thông tin, phương pháp 

phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp và kế thừa có chọn lọc những 

kết quả nghiên cứu của một số tác giả có công trình nghiên cứu liên 

quan đến công tác quản lý thuế. 

 Trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu để đưa ra những nhận định cụ 

thể và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu. 
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5. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm 03 chương (không bao gồm phần mở đầu và phần 

kết luận). 

Chương 1: Tổng quan về thuế và quản lý thuế đối với các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Chương 2: Thực trạng quản lý thuế đối với các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu. 

Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu 

6. Tổng quan tài liệu: 

Trong quá trình nghiên cứu để tài  “Hoàn thiện công tác quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận 

Hải Châu”, tác giả đã tham khảo một số công trình nghiên cứu về cơ 

sở lý luận cũng như ứng dụng thực tế sau: 

- Đề tài: “Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại TP. Hồ Chí Minh” Tác giả Trần Thị Hồng An, Luận văn 

thạc sĩ, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2008. 

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn đề quản lý 

thuế, nêu lên được một số chính sách thuế và các sắc thuế áp dụng 

cũng như chính sách ưu đãi về thuế cho khu vực đầu tư nước ngoài, từ 

đó đưa ra những mặt tốt, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Trên 

cơ sở lý luận và thực tế, tác giả đưa ra những giải pháp thiết thực và 

kiến nghị: đề xuất hoàn thiện cải cách chính sách thuế, tập trung quản 

lý NNT theo qui mô, hoàn thiện hệ thống cơ sở, dữ liệu về thông tin 

NNT, hoàn thiện và xây dựng lại các quy trình quản lý thuế. 

 Tuy nhiên, hạn chế của bài viết là chỉ mang tính chung chung, 

chưa cụ thể vào từng nội dung cụ thể của quản lý thuế, để đưa ra 

những giải pháp cụ thể hơn. 
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- Đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh nghiệp nhằm phục vụ cho 

công tác quản lý thuế tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt 

Nam”, tác giả Nguyễn Thị Mai Loan, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh 

tế TP Hồ Chí Minh, năm 2008. 

Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề của kế toán DN và 

công tác quản lý thuế TNDN của các DN đang hoạt động tại Vi ệt 

Nam và nêu lên những hạn chế: chính sách thuế TNDN còn nhiều 

bất cập, thiếu tính ổn định, có nhiều mức ưu đãi khác nhau, miễn 

giảm khác nhau cản trở quá trình hội nhập kinh tế như chưa ưu đãi 

với khu vực kinh tế và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công 

tác kế toán tại DN. Tuy nhiên luận văn chưa đi sâu để nêu được cách 

phân loại người nộp thuế, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, nâng 

cao ý thức người nộp thuế như thế nào, các đề xuất và kiến nghị hầu 

như chỉ tập trung vào các doanh nghiệp Việt Nam, chưa chú trọng 

đến tất cả các DN hoạt động tại Vi ệt Nam. 

- Đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế trong 

quản lý thuế ở cục thuế tỉnh Bình Dương”, tác giả Phạm Công Độ, 

Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2010. 

Luận văn đã tập trung và làm rõ được một số vấn đề chính: như 

sự cần thiết của công tác thanh tra, kiểm tra, nội dung thanh tra, kiểm 

tra, phương pháp thực hiện, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện, các 

nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hoàn thiện, thực trạng công tác kiểm 

tra, thanh tra thuế tại đơn vị nghiên cứu. Từ đó, luận văn đã đưa ra một 

số giải và một số kiến nghị đối với Tổng cục Thuế, Bộ tài chính. 

Tuy nhiên, luận văn chỉ tập trung vào chưa đề cập đến thao tác 

cụ thể cho từng bước thực hiện cũng như những giải pháp cho những 

hạn chế của quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 

*Nhận xét chung: 
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Các đề tài trên có đề cập ở mức độ nhất định về quản lý thuế 

và vai trò của nhà nước đối quản lý thuế, đặc biệt là với DN hoạt 

động tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nào 

nghiên cứu độc lập về công tác QLT đối với doanh nghiệp NQD nhất 

là từ khi Luật quản lý thuế có hiệu lực. Đối với địa bàn quận Hải 

Châu, cũng chưa có công trình khoa học dưới dạng luận văn thạc sĩ, 

tiến sĩ về đề tài này được công bố. Vì vậy tác giả thấy đề tài sẽ tiếp 

tục nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế tại CCT quận Hải 

Châu và kế thừa những nghiên cứu có tính thực tiễn cao của các tác 

giả đi trước để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác 

quản lý thuế đối với doanh nghiệp NQD tại quận Hải Châu. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUÊ ĐỐI VỚI  

CÁC DOANH NGHI ỆP NGOÀI QUỐC DOANH  

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ  

1.1.1. Khái niệm thuế 

a. Khái niệm thuế 

 “Thuế là khoản nộp bằng tiền mà các thể nhân và pháp nhân 

có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện theo luật đối với Nhà nước; 

không mang tính chất đối kháng, không hoàn trả trực tiếp cho người 

nộp thuế và dùng để trang trải cho các nhu cầu chi tiêu công cộng”. 

b. Đặc điểm của thuế 

- Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền 

- Thuế luôn gắn liền với quyền lực nhà nước 

- Thuế luôn gắn liền với thu nhập 

- Thuế không hoàn trả trực tiếp và được sử dụng để chi tiêu 

công cộng 

1.1.2. Phân loại thuế 

a. Phân loại theo phương thức đánh thuế 

b. Phân loại theo cơ sở tính thuế 

c. Phân loại theo phạm vi điều chỉnh 

d. Phân loại theo đặc trưng của biểu thuế 

  1.1.3. Vai trò của Thuế 

 - Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN 

 - Thuế là công cụ điều hòa thu nhập và thực hiện công bằng 

xã hội 

- Thuế là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh 

- Thuế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh  
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1.2. QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI DOANH NGHI ỆP NGOÀI 

QUỐC DOANH Ở NƯỚC TA HI ỆN NAY 

1.2.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

a. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

Doanh nghiệp NQD có thể được hiểu là cơ sở sản xuất kinh 

doanh độc lập đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành và 

không nằm trong khu vực nhà nước. Doanh nghiệp NQD là toàn bộ 

các đơn vị sản xuất kinh doanh của tư nhân đứng ra thành lập, đầu tư 

kinh doanh và tổ chức quản lý. 

b. Các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

Trong nền kinh tế thị trường, thành phần kinh tế doanh nghiệp 

NQD đa dạng về loại hình 

- Căn cứ theo dấu hiệu sở hữu, tức là căn cứ vào chủ sở hữu 

phần vốn thành lập 

- Căn cứ theo số lượng chủ sở hữu đầu tư vốn 

- Căn cứ vào tính chất của chế độ trách nhiệm về mặt tài sản 

của các chủ thể kinh doanh ta có thể chia thành: 

c. Đặc điểm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

d. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền 

kinh tế 

1.2.2. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

a. Khái niệm quản lý thuế 

Quản lý thuế là hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát của 

cơ quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp 

thuế vào NSNN theo quy định của pháp luật. 

b. Mục tiêu của quản lý thuế 

c. Nguyên tắc quản lý thuế 
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1.2.3. Nội dung quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh 

a. Quản lý các thủ tục hành chính thuế   

b. Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế 

- Quản lý thông tin về người nộp thuế 

- Kiểm tra thuế, thanh tra thuế 

c. Thực hiện các biện pháp chế tài 

 - Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

- Xử lý vi phạm pháp luật về thuế  

-  Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

a. Nhân tố thuộc về cơ chế chính sách 

- Hệ thống chính sách thuế  

- Cơ chế quản lý thuế 

- Mô hình tổ chức quản lý thuế 

b. Yếu tố thuộc về cơ quan thuế  

- Tổ chức bộ máy quản lý thuế 

- Đội ngũ cán bộ công chức 

c. Yếu tố thuộc về bên ngoài cơ quan thuế  

- Đặc điểm người nộp thuế 

- Các cơ quan liên quan khác 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

a. Tiêu chí phản ánh về việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 

b. Chỉ tiêu về số hồ sơ khai thuế 

c. Chỉ số về công tác thanh tra, kiểm tra 

d. Chỉ tiêu về chỉ số quản lý nợ   
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận chung 

về quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Khái niệm, 

vai trò, chức năng của thuế, quản lý thuế, khái niệm doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh, nội dung quản lý thuế, các nhân tố ảnh hưởng đến 

quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngoài ra, luận văn còn 

đưa ra các tiêu chí để đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế. 

Nghiên cứu cơ sở lý luận chương I, là nền tảng tác giả áp dụng 

để phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLT đối với doanh nghiệp 

từ đó đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân của những hạn 

chế đó trong công tác quản lý thuế trên địa bàn quận Hải Châu 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI DOANH NGHI ỆP 

NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

 

2.1. GIỚI THI ỆU CHUNG VỀ QUẬN HẢI CHÂU VÀ CHI 

CỤC THUẾ QUẬN HẢI CHÂU 

2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội quận Hải Châu 

a. Đặc điểm chung về kinh tế xã hội quận Hải Châu 

b. Định hướng phát triển kinh tế quận Hải Châu trong thời 

gian đến 

2.1.2. Tổng quan về Chi cục thuế quận Hải Châu 

a. Lịch sử hình thành và phát triển 

         b. Chức năng và nhiệm vụ 

c. Cơ cấu tổ chức 

2.1.3  Tình hình chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

trên địa bàn quận Hải Châu 

a. Đặc điểm doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Hải Châu 

- Phân theo ngành nghề kinh doanh 

- Phân theo thành phần kinh tế 

- Phân theo tình trạng hoạt động 

b. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QU ẢN LÝ THU Ế ĐỐI 

VỚI DOANH NGHI ỆP NGOÀI QUỐC DOANH 

2.2.1 Tình hình quản lý thực hiện các thủ tục hành chính thuế 

a. Công tác quản lý thủ tục hành chính 

- Công tác đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, công văn về thuế, 

công văn về thủ tục hoàn thuế 

- Thủ tục hành chính về hóa đơn cho doanh nghiệp 
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- Thực hiện trả các văn bản trả lời của cơ quan thuế tại bộ phận 

1 cửa, sử dụng phần mềm hỗ trợ in ra phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ đối 

với các hồ sơ có kết quả trả. 

b. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế 

Với một hệ thống chính sách thuế có nhiều thay đổi thì công 

tác tuyên truyền và hỗ trợ có vai trò quan trọng, là việc làm thường 

xuyên, mang tính cấp bách đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của 

người nộp thuế trong từng giai đoạn, đặc biệt là trong giai đoạn áp 

dụng cơ chế tự kê, tự khai, tự tính, tự nộp hiện nay. 

 Với phương châm công tác tuyên truyền phải đi trước công 

tác hỗ trợ một bước, CCT quận Hải Châu đã thực hiện công tác tuyên 

truyền. Với một chính sách thuế đang dần hoàn thiện và có nhiều 

thay đổi để ngày càng phù hợp với tình hình phát triển và bao trùm 

lên toàn bộ nền kinh tế.  

 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quản lý các thủ tục hành 

chính cũng có những hạn chế nhất định: 

+ Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT: Chưa thực hiện phân 

loại người nộp thuế theo ngành nghề, đối tượng để áp dụng hình thức 

hỗ trợ cho phù hợp.  

+ Hệ thống các văn bản pháp luật quản lý thuế chưa có tính ổn 

định, ảnh hưởng tính ổn định của các thủ tục hành chính, mẫu đơn, 

mẫu tờ khai và tài liệu cần có trong hồ sơ thuế.  

2.2.2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế của cơ quan 

quản lý thuế đối với người nộp thuế 

a. Quản lý thông tin về người nộp thuế 

 (1) Thông tin, tài liệu của DN thông qua giấy phép đăng ký 

kinh doanh- giấy chứng nhận đăng ký thuế 

 (2) Hệ thống dữ liệu được cung cấp thông qua hồ sơ khai thuế 
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 (3) Thông tin, tài liệu do cơ quan QLT thu thập trong quá 

trình theo dõi kê khai, nộp thuế; giải quyết hoàn thuế, miễn thuế, 

giảm thuế; xoá nợ; kiểm tra, thanh tra, điều tra; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; xử lý vi phạm về thuế; và quản lý sử dụng hoá đơn của NNT.  

- Thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế 

của DN do bên thứ ba là các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp. 

- Thực hiện công khai các thông tin vi phạm của các DN trên 

các phương tiện thông tin đại chúng trong một số trường hợp  

- Hệ thống thông tin quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện, 

được hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng khác nhau. 

b. Kiểm tra thuế 

Thông qua công tác kiểm tra thuế DN để nhằm tăng cường 

hiệu quả công tác QLT, nâng cao năng lực của cơ quan thuế trong 

việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng trốn thuế, 

gian lận thuế, xâm phạm tiền thuế; phát hiện những bất hợp lý, kẽ hở 

trong các văn bản pháp luật thuế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, 

đồng thời phát huy tính tự giác chấp hành và tự chịu trách nhiệm của 

DN trong việc thực hiện đúng qui định về kê khai, nộp thuế.  

- Nội dung của kiểm tra thuế:  

- Phương pháp lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra thuế  

• Công tác kiểm tra hồ sơ thuế tại cơ quan thuế 

• Công tác kiểm tra hồ sơ tại trụ sở người nộp thuế 

*Nhận xét: 

- Thông tin về quản lý thuế đối với DN được xử lý, lưu trữ,về 

cơ bản đã được cập nhật vào hệ thống chương trình, các ứng dụng 

phục vụ cho công tác quản lý thuế đang được triển khai và dần hoàn 

thiện. Hệ thống thông tin NNT được xử lý tự động.  
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 - Công tác kiểm tra thuế cũng đã đạt được nhưng kết quả nhất 

định, góp phần tăng thu cho NSNN và tạo tiền đề để nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của DN trong việc thực thi pháp luật thuế; phát huy 

được chức năng và quyền hạn của cơ quan thuế trong công tác QLT. 

- Bên cạnh những mặt đạt được thì còn có nhiều hạn chế như: 

+ Thông tin DN bị phân tán ở nhiều nguồn khác nhau, chưa tập 

trung về một đầu mối.  

+ Chỉ tiêu hồ sơ khai thuế đã đạt được yêu cầu đề ra, tuy nhiên 

chất lượng của các hồ sơ khai thuế chưa được kiểm soát. 

- Trong cơ chế tự tính thuê, tức cơ chế tự tính, tự khai tự nộp 

thì công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế, yếu tố con người vô 

cùng quan trọng. Phần lớn cán bộ công chức kinh nghiệm, kiến thức 

kinh tế xã hội, nhưng việc áp dụng công nghệ thông tin quản lý thuế 

của cán bộ thuế còn nhiều bất cập, chưa được đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp quản lý thuế hiện đại, như kiến 

thức phân tích, dự báo, xử lý tờ khai và các dữ liệu thuế, kiến thức kế 

toán, phân tích đánh giá tài chính doanh nghiệp;  

Một bộ phận công chức thuế hiện nay còn chưa có tác phong 

làm việc chuyên nghiệp, làm việc thiếu trách nhiệm, chưa hoàn thành 

được công việc được giao, hoặc xử lý công việc có nhiều sai sót ít 

chịu trao đổi học hỏi thêm về nghề nghiệp, có thái độ làm việc thiếu 

sự thân thiện, sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế 

khi liên hệ công việc. 

2.2.3. Các chế tài bảo đảm các chính sách thuế được thực 

thi có hiệu lực, hiệu quả, bao gồm các nội dung 

a.Công tác quản lý nợ và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế 

a1.Công tác quản lý nợ 
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- Đối với nợ khó thu 

- Đối với nhóm nợ chờ điều chỉnh và xử lý 

- Đối với nhóm nợ có khả năng thu 

a2. Công tác cưỡng chế nợ thuế  

Công tác cưỡng chế nợ thuế được thực hiện với nhóm nợ trên 

90 ngày.. Biện pháp cưỡng chế áp dụng phổ biến hiện nay: là cưỡng 

chế Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế mở tại Kho 

bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, yêu cầu 

phong tỏa tài khoản. 

b. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế 

c. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 

Nhận xét: 

- Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ chưa thực sự hiệu quả, 

tỷ lệ nợ hàng năm tại CCT luôn cao hơn quy định đặt ra của ngành. 

- Công tác cưỡng chế nợ thuế bằng thông báo CC và bằng 

quyết định CC luôn thu đạt tỷ lệ khoảng 21% số tiền thông báo và 

quyết định, tuy nhiên, hiện nay chỉ áp dụng được biện pháp CC bằng 

biện pháp trích tiền gửi 

- Công tác xử lý vi phạm: Các vi phạm về thuế được theo phát 

hiện chủ yếu qua công tác kiểm tra, các vi phạm này đều bị xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

2.3. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CÒN TỒN 

TẠI 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

- Công tác quản lý theo cơ chế NNT tự khai, tự tính, tự nộp, cơ 

quan thuế chỉ có thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, và thực hiện 

các biện pháp chế tài. 
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- Hệ thống công nghệ thông tin đang dần được nâng cấp và 

nhiều ứng dụng quản lý thuế đang dần được triển khai. Dữ liệu thông 

tin về NNT được cập nhật tự động và số tờ khai thuế luôn đạt được 

theo kế hoạch đề ra. 

- Công tác quản lý nợ và CC nợ thuế đã từng bước rà soát, xác 

định, phân loại, theo dõi nợ và có các biện pháp quản lý để thu hồi 

nợ có hiệu quả.  

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại  

- Các thủ tục hành chính thuế bị chi phối lớn bởi hệ thống pháp 

luật về nội dung các sắc thuế, chưa có một cơ chế pháp lý đủ mạnh 

để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế trong việc 

tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị về cơ 

chế chính sách, thủ tục hành chính thuế không còn phù hợp. 

- Công tác tuyên truyền hỗ trợ có sự thay đổi nhưng chưa có 

một đánh giá, khảo sát, nghiên cứu nào được thực hiện để thăm dò ý 

kiến NNT về thái độ, chất lượng phục vụ của bộ phận tuyên truyền 

và hỗ trợ NNT . 

- Hệ thống thông tin của NNT chưa đáp ứng được việc cung 

cấp thông tin để QLT hiệu quả. Ứng dụng tin học vào quản lý thuế 

còn nhiều hạn chế 

- Công tác kiểm tra thuế: Chưa áp dụng được toàn diện và đầy 

đủ, thống nhất phương pháp thanh tra, kiểm tra theo phương pháp rủi 

ro. Công tác kiểm tra còn tập trung vào số lượng kế hoạch được giao, 

chưa chú trọng đến chất lượng các cuộc kiểm tra. Công tác kiểm tra 

dựa trên đề xuất của từng cán bộ theo dõi nên vẫn mang tính chủ 

quan. 

- Công tác cưỡng chế quyết định hành chính thuế nguyên tắc 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó là phải thực hiện theo thứ tự. 
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- Lực lượng cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu 

công việc ngày càng cao, tư duy về quản lý thuế trong một bộ phận 

cán bộ, công chức thuế chậm được đổi mới.  

- Hệ thống chính sách thuế hiện nay chưa đồng bộ, thay đổi 

văn bản quá nhiều. Chưa có quy định về việc nộp hồ sơ pháp lý 

thông qua môi trường điện tử, cơ chế tham vấn về thuế. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Trong chương 2, luận văn đã giới thiệu tổng thể về quá trình 

hình thành và phát triển, tình hình thực hiện thu ngân sách tại CCT 

quận Hải Châu. Luận văn đã phân tích các nội dung của công tác 

quản lý thuế tại CCT quận Hải Châu như: Các thủ tục hành chính 

thuế, bảo đảm các điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ 

kê khai, nộp thuế đầy đủ; Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế của 

cơ quan quản lý thuế đối với người nộp thuế thông qua công tác quản 

lý thông tin người nộp thuế và công tác kiểm tra thuế; Các chế tài 

bảo đảm các chính sách thuế được thực thi có hiệu lực, hiệu quả. Qua 

các nội dung đó có thể thấy rằng công tác quản lý thuế doanh nghiệp 

NQD tại quận Hải Châu thực hiện tương đối hoàn chỉnh. 

 Tuy nhiên công tác này vẫn còn tồn tại một số nhược điểm 

nhất định đòi hỏi CCT quận Hải Châu cần tìm hiểu, đưa ra những 

biện pháp, kiến nghị để công tác QLT doanh nghiệp NQD tại quận 

Hải Châu ngày càng hoàn thiện hơn. 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI  

CÁC DOANH NGHI ỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN 

ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN 

THI ỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI CÁC DOANH 

NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI 

CHÂU 

3.1.1. Định hướng hoàn thiện và phát triển công tác quản lý 

thuế của ngành 

- Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; 

công tác quản lý thuế phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, 

dễ hiểu, dễ thực hiện. 

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận 

lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ 

thủ tục hành chính 

- Tuyên bố tầm nhìn trong Tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam 

(i) Trở thành một cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên 

nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.  

(ii) Là đối tác tin cậy nhất của mọi tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện pháp luật thuế.  

(iii) Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước 

đứng hàng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á. 

Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong nhĩrng nước đứng hàng 

đầu tại khu vực Đông Nam Á về xếp hạng thuận lợi về thuế 
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3.1.2. Định hướng hoàn thiện và phát triển công tác quản lý 

thuế của chi cục thuế quận Hải Châu 

 Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ 

Tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế TP Đà Nẵng. 

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHI ỆP NGOÀI 

QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU. 

3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: 

- Đa dạng hoá các hình thức giải đáp vướng mắc. 

- Tiến hành xây dựng hình thức tuyên truyền hỗ trợ phù hợp 

với trình độ phát triển kinh tế xã hội  

- Phân loại NNT để áp dụng các hình thức tuyên truyền phù 

hợp, hỗ trợ thực thi pháp luật về thuế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế  

- Công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản 

lý tại trụ sở cơ quan thuế, xây dựng lại trang thông tin điện tử  

- Xây dưng Kiosk thông tin ngành Thuế 

- Thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát để thăm dò ý kiến 

NNT về công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT cũng như thái độ, trách 

nhiệm làm việc của cán bộ công chức thuế để ngày càng hoàn thiện 

hơn hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ NNT. 

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về người nộp thuế. 

- Thực hiện rà soát lại tính chính xác thông tin dữ  

- Thực hiện tổng hợp và phân loại lại các nguồn tin thu thập 

- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu NNT cần có sự liên kết 

giữa các cơ quan hữu quan  

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 
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3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế 

.Công tác quản lý thuế cần phải thay đổi, công tác kiểm tra 

thuế cũng cần được xây dựng theo nguyên tắc này- nguyên tắc kiểm 

tra thuế dựa trên phân tích quản lý rủi ro. 

- Tập trung chuyển dần từ kiểm tra toàn diện sang kiểm tra 

theo chuyên đề theo nhóm đối tượng 

- Xây dựng hệ thống kiểm tra thuế theo phương pháp rủi ro 

- Tập trung, rà soát phân loại lại ngành nghề doanh nghiệp 

đang kinh doanh theo từng nhóm, từ đó thiết lập sổ tay dành cho 

công chức thuế thực hiện kiểm tra theo từng nhóm ngành nghề. 

* Phương pháp kiểm tra:  

Thay đổi phương pháp lựa chọn DN để lập kế hoạch kiểm tra 

như tập trung lựa chọn những DN có rủi ro cao và xây dựng kế 

hoạch kiểm tra theo từng chuyên đề cụ thể.  

* Hình thức kiểm tra:  

Xác định nội dung các cuộc kiểm tra dựa trên danh sách DN 

lập kê hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra toàn diện hay kiểm tra theo 

chuyên đề, tùy vào yêu cầu của Chi cục, của các cơ quan khác như 

Thanh tra cục thuế, Thanh tra bộ tài chính, Kiểm toán nhà nước. 

3.2.4. Nâng cao trình độ của công chức làm công tác quản 

lý thuế cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp.  

- Tăng cường và nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức 

làm công tác quản lý thuế thông qua: 

+ Định kỳ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để 

củng cố và nâng cao kiến thức . 

+ Trang bị kĩ năng, kiến thức kiểm tra theo từng chuyên ngành 

hay bồi dưỡng kiến thức bổ trợ. 

+ Áp dụng chế độ luân phiên, luân chuyển công tác. 
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+ Thực hiện rà soát, phân loại chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ 

Thuế thông qua hệ thống chấm điểm để làm căn cứ bố trí nguồn nhân 

lực cho phù hợp theo từng chức năng QLT.  

- Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo từng chức năng, ngạch bậc. 

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ công 

chức thuế, đặt ra yêu cầu, tiêu chuẩn, bồi dưỡng phong cách, đạo 

đức, cử chỉ đối với các cán bộ thuế . 

- Hoàn thiện các quy định về xử lý đối với lãnh đạo và công 

chức thuế có hành vi tiêu cực như gây khó dễ, sách nhiễu, phiền hà 

người dân và DN.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ THU Ế ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHI ỆP NGOÀI 

QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

3.2.1. Ki ến nghị với Tổng cục thuế và Bộ tài chính 

a. Kiến nghị về công tác quản lý thuế 

- Về vấn đề nộp thuế: Bắt buộc các quan hệ mua bán, trao đổi 

hàng hóa, dịch vụ phải thanh toán bằng chuyển khoản, hạn chế đến 

mức thấp nhất hình thức thanh toán bằng tiền mặt như hiện nay.  

- Đối với quy định về đặt in hóa đơn: Cần có quy định đối với 

các doanh nghiệp mới thành lập 

- Đối với hồ sơ hoàn thuế, bổ sung thêm quy định đối với hồ 

sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước và kiểm tra sau; Bổ sung 

thêm quy định về thời gian kiểm tra sau khi hoàn thuế 

- Thay đổi quy định về việc áp dụng tuần tự các biện pháp 

cưỡng chế mà Luật quy định.Cần quy định rõ dấu hiệu để xác định 

người nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.  

- Sửa đổi tăng mức hình phạt đối với tội danh trốn thuế, giả 

mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, bổ sung một 

số chế tài xử lý hình sự còn thiếu đối với các tội danh mới phát sinh.  
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b. Kiến nghị đối với hệ thống quản lý thuế 

 - Dựa trên số doanh nghiệp đang quản lý, số thu hàng năm, 

Tổng cục thuế cần tính toán một tỷ lệ công chức bao nhiêu là hợp lý 

để bổ sung thêm cán bộ công chức, đẩy mạnh công tác tinh giản biên 

chế, có chính sách cho nghỉ hưu trước thời hạn đối với một số công 

chức có nhu cầu. 

 Xây dựng đề án thống nhất mã số thuế cho tổ chức và mã số 

công dân cho cá nhân với các cơ quan quản lý có liên quan.  

3.2.2. Ki ến nghị với các cơ quan hữu quan 

- Sở kế hoạch đầu tư cần thực hiện cơ chế rà roát DN trước khi 

cấp giấy phép.  

- Xây dựng một hệ thống dữ liệu với giữa cơ quan thuế và Ngân 

hàng trong việc cung cấp số tài khoản của DN mở tại các Ngân hàng. 

- Cung cấp thông tin nợ thuế cho các tổ chức tài chính khi đối 

tượng nợ thuế có số thuế nợ lớn hoặc nợ thuế kéo dài. Thông báo tên 

của các đối tượng nộp thuế chây ỳ thuế lớn trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và quy định rõ điều kiện bắt buộc được hưởng ưu 

đãi của Nhà nước về thuế, về tín dụng và ưu đãi khác phải là đối 

tượng không có nợ thuế Nhà nước.  

- Bổ sung cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trên địa 

bàn từng đơn vị đặc biệt trong công tác cưỡng chế nợ thuế; đề xuất 

một số biện pháp thu hồi nợ thuế đối với những đơn vị bỏ kinh doanh 

còn nợ thuế 

- Đề xuất có sự hỗ trợ của cơ quan Công an trong việc phối 

hợp điều tra vì hiện nay cơ quan thuế không có chức năng điều tra. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Luận văn căn cứ vào thực trạng công tác quản lý ở chương 2 

đã nêu ra, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

thuế đối tại chi cục Thuế quận Hải Châu. Ngoài ra, luận văn còn  đưa 

ra một số kiến nghị đối với Tổng cục thuế, bộ tài chính, và các cơ 

quan hữu quan khác để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải Châu trong 

thời gian đến. 
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KẾT LUẬN 

Với đặc thù là khu vực đem lại nguồn thu lớn cho Ngân sách 

địa phương, công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp NQD 

vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ kinh tế được CCT quận 

Hải Châu quan tâm. Trong những năm qua công tác quản lý thuế đã, 

đang và dần hoàn thiện nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ các doanh 

nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, thực hiện đúng các chính sách pháp 

luật về thuế, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật về thuế, thông 

qua các chức năng của mình như: tuyên truyền, hỗ trợ người nộp 

thuế, quản lý nợ, chức năng giám sát thông qua công tác kiểm tra. 

Theo yêu cầu này, công tác quản lý thuế đã được triển khai áp 

dụng đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quận Hải Châu theo cơ 

chế tự khai, tự nộp và áp dụng mô hình quản lý thuế theo chức năng. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CCT quận Hải Châu vẫn còn 

những hạn chế, tồn tại, cần có những thay đổi để có thể đóng góp 

một cách hiệu quả nhất trong công tác quản lý thuế nhằm bảo đảm 

nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Trên cơ sở định hướng hoàn thiện 

công tác quản lý thuế của ngành nói chung và của CCT quận Hải 

Châu nói riêng, luận văn đề xuất một số giải pháp và một số kiến 

nghị đối với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện hơn công tác 

quản lý thuế. 

 

 

  


