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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, cùng với tiến trình cải cách hệ thống 

thuế cả nước, quản lý thu thuế tại Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đã có 

những bước chuyển biến căn bản, kết quả thu thuế năm sau cao hơn 

năm trước. Tổ chức quản lý thu thuế từng bước được cải cách, hiện 

đại hoá; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức thuế 

ngày càng được nâng lên. Số thu từ thuế tài nguyên của tỉnh có xu 

hướng tăng qua từng năm nhưng chỉ là một tỷ lệ khá thấp trong khi 

tiềm năng của nguồn thu này trên địa bàn là đáng kể. Nguyên nhân 

do tình trạng trốn thuế tài nguyên ngày càng phổ biến dưới nhiều 

hình thức tinh vi, khó phát hiện, số thuế tài nguyên bị thất thoát ngày 

càng lớn. Hơn nữa công tác quản lý thuế nói chung và thuế tài 

nguyên nói riêng còn tồn tại những mặt còn hạn chế, chưa theo kịp 

với tình hình thực tiễn, chưa bao quát hết nguồn thu. 

Quản lý thuế tài nguyên kém sẽ dẫn tới hậu quả làm thất thoát 

tài nguyên và làm thất thu nguồn ngân sách lớn của nhà nước. Vì 

vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tài nguyên là một 

đòi hỏi cấp thiết, là một nhiệm vụ trọng tâm của Cục thuế tỉnh Đắk 

Lắk trong giai đoạn hiện nay. Việc đi sâu nghiên cứu công tác quản 

lý thuế tài nguyên sẽ góp phần làm tăng cường tính hiệu lực, hiệu 

quả của chính sách thuế. Với lý do đó tôi tiến hành thực hiện đề tài 

“Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh 

Đắk Lắk " làm luận văn thạc sĩ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu chung 

Từ những đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp tăng cường 
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quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh để nhằm nâng cao  hiệu quả 

công tác quản lý thuế đảm bảo trong việc kê khai, nộp thuế, chống 

thất thu thuế và tăng thu cho NSNN 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý thuế tài 

nguyên. 

Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên 

tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. 

Đề xuất một  số giải pháp  nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nội dung về công tác 

quản lý thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

* Phạm vi về nội dung 

Đề tài nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý thuế tài 

nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên do Cục 

Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý theo 4 nội dung sau: 

+ Công tác hoạch định, lập dự toán thu thuế tài nguyên; 

+ Công tác tổ chức thực hiện quản lý thu thuế tài nguyên; 

+ Công tác chỉ đạo điều hành quản lý thu thuế tài nguyên; 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý thu thuế tài 

nguyên. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu là 

phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với việc sử dụng 

phương pháp logic, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh định 
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tính, định lượng và các phương pháp của toán học, nghiệp vụ kế toán 

và kiểm toán. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn được kết cấu gồm 4 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thuế tài nguyên 

Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế tài nguyên tại tỉnh Đắk 

Lắk 

Chương 3: Quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 

6. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Khái niệm về thuế 

Thuế là một 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 khoản, không hoàn trả trực tiếp cho 

người nộp thuế và dùng để trang trải cho các nhu cầu chi tiêu công 

cộng. 

Vai trò của thuế 

Thứ nhất: Thuế là công cụ chủ yếu huy động tập trung nguồn 

lực cho Nhà nước. "Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN". 

Thứ hai: Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 

Thứ ba: Thuế góp phần điều hòa thu nhập và thực hiện công 

bằng xã hội trong phân phối 

b. Khái niệm về thuế tài nguyên và chính sách thuế tài 

nguyên 

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, thu vào hoạt động khai 

thác tài nguyên của các tổ chức, cá nhân, nhằm khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, có hiệu 

quả góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước, bảo đảm nguồn thu cho 

ngân sách Nhà nước để bảo vệ, tái tạo, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên. 

Chính sách thuế tài nguyên là hệ thống các biện pháp, cách 

thức của Nhà nước tác động vào việc sử dụng tài nguyên nhằm mục 

đích khai thác sử dụng mọi nguồn tài nguyên của đất nước một cách 
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có hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 

đất nước. 

c. Khái niệm về quản lý thuế tài nguyên 

”Quản lý thuế là việc nhà nước sử dụng các phương tiện, cách 

thức, biện pháp nhằm thực hiện việc thu thuế sao cho đạt hiệu quả, 

đúng mục tiêu, mục đích đề ra trong việc xây dựng và phát triển kinh 

tế- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ”. 

1.1.2. Phân loại thuế tài nguyên 

- Khoáng sản kim loại: Gồm khoáng sản kim loại và khoáng 

sản kim loại màu. 

- Khoáng sản không kim loại, kể cả khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường và đất làm gạch, đất khai thác san lấp, xây 

dựng công trình, đất khai thác sử dụng cho các mục đích khác; đá, 

cát, sỏi, than, đá quý,... nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 

- KS năng lượng như: Dầu mỏ, khí đốt; than đá... 

- Tài nguyên rừng tự nhiên 

- Thủy sản tự nhiên 

- Nước thiên nhiên. 

- Và các loại tài nguyên thiên nhiên khác chưa nêu ở các nhóm 

trên. 

- Các loại tài nguyên nhân tạo không thuộc đối tượng chịu 

thuế tài nguyên. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN 

1.2.1. Công tác hoạch định, lập dự toán thu thuế tài nguyên 

Công tác lập dự toán thu Ngân sách, trong đó có thu thuế tài 

nguyên là công việc làm thường kỳ hàng năm theo số liệu giao kiểm 

tra của Bộ Tài chính, Cục Thuế phải căn cứ vào dự báo tình hình 

phát triển kinh tế xã hội, tình hình đầu tư, SXKD, cơ chế chính sách, 
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tiến độ thu thuế tài nguyên trong kỳ làm kế hoạch; tác động ảnh 

hưởng đến nguồn thu... tác động đến số thu ngân sách trên địa bàn . 

Từ đó phân tích: 

- Đánh giá dự báo số lượng người nộp thuế tài nguyên và khả 

năng số thuế nộp ngân sách tăng hay giảm ngay trong năm làm kế 

hoạch để tiên lượng tăng, giảm khoản thu. 

- Đánh giá nhận định, dự báo khả năng thu và đánh giá tăng, 

giảm, phân chia cụ thể theo từng loại tài nguyên, theo tiến độ thu 

hàng tháng trong năm. 

- Dự kiến số thu thuế tài nguyên ngay trong năm lập kế hoạch 

từ đó xây dựng kế hoạch thu cho năm sau đảm bảo con số giao kiểm 

tra. 

Việc lập dự toán phải luôn phải bám sát các quy định tại các 

Thông tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung để loại trừ một số khoản dự 

kiến sẽ không thu trong tương lai do có các chính sách Quốc 

hội,Chính phủ đưa ra để thúc đẩy nền kinh tế, kích thích tiêu dùng. 

1.2.2. Công tác tổ chức thực hiện quản lý thu thuế tài 

nguyên         

Để tổ chức tốt công tác thu thuế, trước hết phải thực hiện tốt 

việc tổ chức bộ máy thu thuế. Cơ quan thuế các cấp thực hiện sắp 

xếp, bố trí công chức thuế vào các vị trí quản lý phù hợp khả năng, 

sở trường của cán bộ thuế và để thực hiện tốt công tác quản lý thu 

thuế tài nguyên, cần phải xây dựng một đội ngũ công chức thuế 

chuyên trách được đào tạo chuyên sâu trong công tác quản lý thu 

thuế tài nguyên.  

1.2.3. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thu thuế tài 

nguyên 

Việc chỉ đạo, điều hành trong quản lý thuế tài nguyên được thể 
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hiện ở việc thành lập các ban chỉ đạo, tổ giúp việc từ Trung ương đến 

địa phương. Để triển khai tốt luật thuế tài nguyên nhất thiết phải có 

các chỉ thị, quyết định, nghị quyết, chương trình hành động cụ 

thể…để làm cơ sở cho cấp trên rà soát, đánh giá tình hình thu. 

Để luật thuế đi vào lòng người, dễ hiểu và chấp hành đúng thì 

việc tuyên truyền, giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai của 

các đơn vị và áp dụng thực hiện của người nộp thuế có vai trò hết 

sức quan trọng. 

1.2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý thu thuế 

tài nguyên 

Đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý thu thuế 

tài nguyên. Thanh, kiểm tra thuế tài nguyên được thực hiện bởi bộ 

phận cán bộ thuế chuyên ngành. Đối tượng thanh, kiểm tra thuế là 

các tổ chức kinh tế và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên cho 

Nhà nước. Mục tiêu thanh, kiểm tra thuế tài nguyên là phát hiện và 

xử lý các trường hợp sai phạm nhằm giảm bớt những tổn thất cho 

Nhà nước và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời 

cũng qua quá trình thanh, kiểm tra, cơ quan thuế có thể phát hiện 

những thiếu sót, bất cập trong văn bản pháp luật thuế và quá trình tổ 

chức thực hiện, từ đó tìm ra những hướng giải quyết nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý thuế tài nguyên. Thanh, kiểm tra thuế tài 

nguyên được thực hiện dưới các hình thức và phương pháp khác 

nhau. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU THUẾ 

TÀI NGUYÊN 

1.3.1. Yếu tố chủ quan 

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác 

quản lý thuế tài nguyên 



8 

 

* Cơ chế phối hợp giữa các phòng chức năng trong cơ quan 

thuế và giữa cơ quan thuế với các cơ quan hữu quan 

1.3.2. Yếu tố khách quan 

* Trình độ và ý thức tuân thủ pháp luật của NNT 

* Sự thay đổi của hệ thống chính sách pháp luật thuế tài 

nguyên 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI 

CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế 

2.1.3. Bộ máy quản lý của Cục Thuế 

2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI 

CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

2.2.1. Công tác hoạch định, lập dự toán thu thuế tài nguyên 

Công tác lập dự toán thu thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh 

Đắk Lắk được thực hiện rất nghiêm túc, tuân thủ theo Chỉ thị, Nghị 

định, Thông tư và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế qua 

các năm.... 

Bảng 2.1.  Tình hình thực hiện thu thuế tài nguyên so với dự toán 

tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 đến 2015 

(Đơn vị tính: triệu đồng, %) 

Chỉ  

tiêu 

Dự toán pháp lệnh Số thuế đã thu Số thu/Dự toán % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Thuế 

tài 

nguyên 

51.308 87.259 125.653 57.955 93.731 92.921 112,9 107,4 74 

(Nguồn: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk) 

Từ bảng 2.1 ta thấy, nhìn chung trong năm 2013 và 2014, số 

tiền thuế thu được luôn vượt mức dự toán thu thuế. 

2.2.2. Công tác tổ chức thực hiện quản lý thu thuế tài 

nguyên        

a. Công tác tổ chức bộ máy quản lý 

Một là, giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm 
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pháp luật và phương pháp giao tiếp, ứng xử. 

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức kinh tế, pháp luật liên 

quan, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý cho 

công chức. 

Ba là, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng quản lý 

thuế theo các cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu và nâng cao cho từng 

loại công chức thực hiện các chức năng và lĩnh vực quản lý thuế 

khác nhau, trước mắt tập trung vào các kỹ năng tuyên truyền pháp 

luật thuế và hỗ trợ NNT; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý kê khai và 

kế toán thuế; quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế; dự báo thu 

NSNN về thuế, quản lý thuế thu nhập cá nhân. 

b. Cơ chế quản lý tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 

Quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là phương 

thức quản lý thu tiên tiến, hiện đại đang được hầu hết các  nước trên 

thế giới áp dụng. 

Cơ chế quản lý thuế mới này được Cục thuế tỉnh Đắk Lắk áp 

dụng theo quy chế “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định số 

78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ Tài chính.  

Cán bộ thuế giám sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế để kịp thời phát 

hiện sai sót ngay từ đầu; 

c. Phân cấp quản lý 

Việc phân cấp quản lý như trên giúp cho cơ quan thuế chủ 

động hơn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, theo dõi thường xuyên, liên tục đối với hoạt động 

kinh doanh, sản lượng khai thác tài nguyên góp phần quan trọng 

trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu từ thuế tài nguyên và tạo ra 

môi trường kinh doanh bình đẳng cho người nộp thuế thuộc mọi 

thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, 
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góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

d. Công tác quản lý người nộp thuế 

Để thực hiện tốt các công tác này đòi hỏi cơ quan thuế phải 

quản lý đầy đủ NNT về số lượng, quy mô, cách thức tổ chức, phương 

tiện khai thác, địa bàn khai thác và loại tài nguyên khai thác... Công 

việc này được thực hiện thông qua việc đăng ký kinh doanh, đăng ký 

nộp thuế, cũng như kiểm tra tình hình thực tế hoạt động sản xuất 

kinh doanh của NNT. 

e. Quản lý nội dung căn cứ tính thuế 

Quản lý nội dung căn cứ tính thuế bao gồm quản lý số lượng 

tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác trong kỳ tính thuế; quản lý, 

xác định đúng đắn giá tính thuế của từng loại tài nguyên; áp dụng 

thuế suất cho từng loại tài nguyên đúng theo quy định của biểu thuế 

hiện hành, xác định chính xác số thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ 

tính thuế đảm bảo nguồn thu cho NSNN cũng như quyền lợi và nghĩa 

vụ của NNT.  

f. Quản lý công tác thu nộp thuế tài nguyên 

Từ năm 2013 đến năm 2015 tình hình kinh tế chính trị cả nước 

nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã và đang chịu sự ảnh hưởng 

về diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới. Đồng thời để kiềm 

chế tình trạng lạm phát Chính phủ đã có những giải pháp cụ thể trong 

đó có các giải pháp miễn giảm thuế... đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên với sự quyết 

tâm phấn  đấu, cũng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh 

nghiệp và sự đoàn kết quyết tâm của Lãnh đạo, cán bộ công chức 

tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế Đắk Lắk từ năm 
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2013-2015 vẫn hoàn thành dự toán được giao được thể hiện ở bảng 

2.4: 

Bảng 2.4. Tình hình hoạt động của Cục Thuế giai đoạn 2013-2015 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Thực thu 

(tr.đ) 

Đạt 

(%) 

Thực thu 

(tr.đ) 

Đạt 

(%) 

Thực thu 

(tr.đ) 

Đạt 

(%) 

Tổng thu 

NSNN 
2,851,620 130.8 3,173,540 117.5 3,552,329 105.4 

Trong đó:             

- Thuế 

TNDN 
289,136 153.3 221,315 72.8 261,058 91.3 

- Thuế 

GTGT 
1,309,632 97.9 1,807,988 120.9 1,808,023 87.1 

- Thuế tài 

nguyên 
57,955 182.8 93,731 145.8 92,921 111.2 

- Lệ phí 

trước bạ 
119,875 104.2 157,426 136.9 171,379 95.2 

- Thuế 

TTĐB 
222,878 187.9 133,087 53.2 215,290 110.6 

- Thuế môn 

bài 
21,226 111.3 23,406 112.6 24,260 105.4 

- Thu tiền 

SD đất 
513,473 513.5 238,214 238.2 394,592 394.6 

- Thuế nhà 

đất 
35,707 142.8 39,540 113.0 11,506 135.4 

- Thuế 

TNCN 
96,290 148.1 148,837 141.7 166,305 107.3 

- Thu tiền 

TĐ 
21,673 127.5 63,428 317.1 165,870 325.2 

- Thu khác 163,775 100.7 246,568 127.9 241,125 113.6 

(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 
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Mặc dù do ảnh hưởng tác động của suy giảm kinh tế, nhiều 

doanh nghiệp trong nước SXKD gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự  

lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh về tăng cường cải thiện môi trường đầu 

tư, nên đã thu hút và thúc đẩy khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài trên địa bàn đầu tư thêm vốn mở rộng sản xuất, làm cho sản 

xuất của khu vực này tăng trưởng ở mức cao.  

Các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên đã tạo 

nguồn thu quan trọng cho NSNN. Số thu trong lĩnh vực này năm sau 

luôn cao hơn năm trước, mặc dù tỷ trọng không cao trong tổng thu 

thuế phí hàng năm cụ thể trong bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Cơ cấu thuế tài nguyên của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2013-2015 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Thực thu 

(tr.đ) 

Tỷ lệ 

trên 

tổng 

thu 

(%) 

Thực thu 

(tr.đ) 

Tỷ lệ 

trên 

tổng 

thu 

(%) 

Thực thu 

(tr.đ) 

Tỷ lệ 

trên 

tổng 

thu (%) 

Tổng thu 

NSNN 
2.851.620 100 3.173.540 100,0 3.552.329 100,0 

Trong đó              

- Thuế tài 

nguyên 
57.955 2 93.731 3,0 92.921 2,6 

 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 

g. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

Trong công tác quản lý thuế hiện nay, việc quản lý đôn đốc 

thu nợ và cưỡng chế nợ thuế là nhiệm vụ hết sức quan trọng và nan 
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giải. Một vấn đề đặt ra là ngành thuế không những chỉ đẩy mạnh 

tuyên truyền, giải thích, đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế thực hiện 

nghiêm nghĩa vụ thuế của mình, mà hơn nữa phải áp dụng cương 

quyết các biện pháp chế tài mạnh để đảm bảo chống thất thu NSNN. 

Thất thu do nợ đọng chính là số tiền thuế mà đối tượng nộp thuế phải 

nộp trong kỳ tính thuế nhưng hết hạn nộp thuế vẫn chưa nộp cho cơ 

quan thuế hoặc số thuế nộp thiếu.  

2.2.3. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thu thuế tài 

nguyên  

Bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT luôn là bộ phận tiên phong 

trong việc cập nhật, hệ thống chính sách thuế tài nguyên để vừa phổ 

biến tới toàn bộ đội ngũ công chức thuế, những người thi hành pháp 

luật về thuế tài nguyên để nắm vững, nắm rõ những quy định hiện 

hành về thuế tài nguyên; vừa tuyên truyền, phổ biến tới NNT khai 

thác tài nguyên để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế tài nguyên đối với 

Nhà nước.  

2.2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý thu thuế 

tài nguyên 

Nhận thức tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế tới việc chấp hành nghĩa vụ thuế tài nguyên, bộ phận thanh tra 

kiểm tra tại Văn phòng Cục Thuế đã nỗ lực cao trong khi thực hiện 

nhiệm vụ thanh kiểm tra thuế tại đơn vị. Mặc dù số truy thu sau 

thanh kiểm tra chưa lớn, nhưng đã giúp đơn vị nhìn nhận ra sự cần 

thiết và nghĩa vụ thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế tài 

nguyên. 

Tuy nhiên, hiện nay hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chưa 

cao do các nguyên nhân: 

Nguồn lực dành cho công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa đáp 
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ứng về số lượng và chất lượng so với yêu cầu quản lý thuế theo cơ 

chế tự khai, tự nộp thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tiến 

hành kịp thời khi có sảy ra sai phạm. 

Chỉ kết hợp kiểm tra với các phòng Kiểm tra, Thanh tra thuế 

chưa có chương trình kế hoạch kiểm tra riêng của phòng, công tác 

kiểm tra tại trụ sở NNT còn quá thấp so với số lượng NNT phải kiểm 

tra, việc thu số thuế tăng thêm sau khi kết thúc kiểm tra còn thấp. 

- Công tác thanh tra tại trụ sở NNT còn quá thấp so với số 

lượng NNT phải thanh tra là tương đối thấp. Hoạt động thanh tra 

chưa tập trung vào các đối tượng có gian lận, vi phạm được đánh giá 

cao 

- Chế tài xử phạt vi phạm Luật thuế tài nguyên chưa thoả đáng 

đối với các hành vi vi phạm Luật hay nói cách khác là mức xử phạt 

còn quá nhẹ;  

2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI 

NGUYÊN  

2.3.1. Những kết quả đã đạt đƣợc 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp: Cục thuế luôn 

tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đắk 

Lắk, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và phối hợp tốt với các sở, ban, 

ngành, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh để tổ chức triển 

khai thực hiện quản lý thu đạt hiệu quả, thường xuyên tự kiểm tra và 

phối hợp với các cơ quan pháp luật, cơ quan cấp giấy phép khai thác 

tài nguyên để tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với 

NSNN đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, thông qua 

đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách thuế. 

- Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối 

hợp, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan tài nguyên và 
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môi trường để kịp thời có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý những 

trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, rà soát làm rõ 

những khoản còn thất thu, các nguồn thu có tiềm năng trên địa bàn 

để tăng thu cho ngân sách. 

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế  

Do những hạn chế nhất định về công tác thăm dò, đánh giá trữ 

lượng tài nguyên. Thêm vào đó, địa phương chưa có sự quan tâm 

đúng mức về vai trò của tài nguyên thiên nhiên. Cùng với sự tiến bộ 

về khoa học kỹ thuật, nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên phục vụ phát triển kinh tế ngày càng tăng. Tài nguyên được 

khai thác và sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là tài nguyên không 

tái tạo. Trong khi hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên thu 

được lợi nhuận thì công tác quản lý tài nguyên chưa được thực hiện 

một cách hiệu quả, hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra tràn lan, 

khai thác không phép, khai thác vượt phép, khai thác trái phép. Hệ 

quả của nó là thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, gây mất ổn 

định xã hội và ô nhiễm môi trường. 

Các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản kê khai thuế chưa 

sát với thực tế và việc giám sát hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế 

chưa chặt chẽ.
  
Mặc dù có sự chênh lệch như vậy nhưng chưa thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế để đánh giá tính 

trung thực các số liệu trên tờ khai thuế của đơn vị. 

2.3.3. Nguyên nhân 

Một bộ phận cán bộ quản lý thuế trình độ hiểu biết và thực thi 

về chính sách thuế còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hiện 

đại và yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý thu, yếu kém trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến với mọi người 

dân. Trình độ sử dụng, khai thác các chương trình ứng dụng tin học 
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còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành 

thuế. 

Nhìn chung hệ thống pháp luật và các văn bản hướng dẫn chưa 

hoàn thiện, có những nội dung chưa sát với thực tế quản lý thu thuế 

như chính sách phức tạp, chưa rõ ràng; Đồng thời, chính sách thuế 

hay bị thay đổi gây nhiều khó khăn cho quản lý thu thuế. 

Một số địa bàn ít phát sinh các hoạt động khai thác tài nguyên, 

khoáng sản, số thu về tài nguyên khoáng sản thấp. 

Sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan công an, cơ 

quan Tài nguyên và Môi trường chưa đồng bộ, thống nhất.  

Các đơn vị vận chuyển tài nguyên, khoáng sản không có hóa 

đơn để trốn thuế thường tìm cách trốn tránh sự kiểm soát của đoàn 

liên ngành bằng cách thăm dò thời gian, tuyến đường đang thực hiện 

kiểm tra; chuyển sang địa bàn khác không có các đoàn kiểm tra để 

mua tài nguyên, khoáng sản; sử dụng các phương tiện thô sơ như 

máy cày, xe tự chế vận chuyển tài nguyên, khoáng sản với số lượng 

ít nhưng nhiều lần. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH 

ĐẮK LẮK 

 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI 

NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

- Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 

- Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp 

ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận 

lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức 

tăng tưởng cao hơn năm 2015 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế TNDN. Tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật 

Quản lý thuế: triển khai, thông tin các văn bản mới cho các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã qua gặp mặt đối thoại và 

trên thông tin đại chúng của thị xã và các xã, phường;  

- Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá theo đúng kế 

hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. 

- Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế. 

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ TÀI 

NGUYÊN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 

3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán  

Đề nghị các đơn vị có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng 

sản có báo cáo sơ bộ, đánh giá tình hình kinh doanh và ước tính thu 

nhập của đơn vị mình trong năm tới để công tác tổng hợp dự toán tại 
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cơ quan quản lý sẽ sát thực tế hơn.  

Cán bộ thuế quản lý trực tiếp cần thường xuyên nắm tình hình 

và có những nhận xét đúng đắn về các doanh nghiệp kinh doanh có 

hiệu quả,  để việc lập dự toán thu nhập của phòng quản lý thu cho sát 

thực hơn.  

3.2.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ thuế 

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuế trong thời gian 

tới phải đạt được những mục tiêu: 

Tạo ra một đội ngũ cán bộ thuế có năng lực nghiên cứu hoạch 

định chính sách, nghiên cứu các biện pháp nghiệp vụ thu để hướng 

dẫn, chỉ đạo kiểm tra thực hiện trong toàn ngành. 

Tạo ra một đội ngũ cán bộ thuế thực hành quản lý thuế giỏi, 

theo hướng chuyên môn hóa sâu theo từng chức năng công việc, đáp 

ứng yêu cầu quản lý thu thuế hiện đại. 

- Để đạt được các mục tiêu trên, công tác đào tạo trong thời 

gian tới cần được định hướng như sau: 

Tập trung đào tạo kỹ năng cho cán bộ thuế, các phòng tăng 

cường đào tạo cán bộ tại chỗ, đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc. 

Nghiên cứu triển khai mô hình thảo luận, trao đổi các nội dung công 

việc chuyên môn, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm xử lý trong các 

đơn vị từ đó tổng kết nhân rộng ra toàn Cục Thuế.  

Xây dựng phương án để tiến hành kiểm tra kiến thức cán bộ 

công chức. 

Rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ thuế 

Việc đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

thuế của Chi cục Thuế theo hướng chuyên môn hóa từng chức năng 

công việc như xử lý tính thuế, đôn đốc cưỡng chế thuế, thanh tra, 

kiểm tra và một số chức năng quản lý nội bộ ngành… 
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Công tác đào tạo bồi dưỡng cũng không phải là việc đơn giản 

vì vậy ngành thuế cần phải tiến hành các bước như sau: 

Xác định đối tượng và xây dựng nội dung, chương trình và 

giáo trình theo từng khóa đào tạo, bồi dưỡng thống nhất. 

Lựa chọn và xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm chức tại các 

Cục Thuế, đủ trình độ, kinh nghiệm và năng lực để đảm đương công 

tác giảng dạy cho các cán bộ ở địa phương.  

Xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ công chức hàng 

năm để đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, thường xuyên cải tiến và 

lựa chọn hình thức, nội dung đào tạo thích hợp. 

Tăng dần nguồn kinh phí dành cho đào tạo và bồi dưỡng cán 

bộ. 

3.2.3. Công tác phối hợp giữa các phòng trong công tác 

quản lý thu thuế tài nguyên 

Các phòng tại Cục Thuế thường xuyên phối hợp chuyên môn 

với nhau để giải quyết về các nghiệp vụ phát sinh khi xử lý công 

việc, để thống nhất trong cách thực thi nhiệm vụ, tránh trường hợp 

mỗi  phòng có mỗi cách giải quyết khác nhau và trả lời thắc mắc cho 

người nộp thuế theo nhiều hướng khác nhau 

Tăng cường cung cấp thông tin kiểm tra rà soát đối với các 

đơn vị giúp rút ngắn thời gian kiểm tra tại trụ sở  doanh nghiệp.  

Trong lĩnh vực quản lý thuế tài nguyên thì có nhiều khâu cần 

được cụ thể hóa để người dân cũng như cán bộ thuế năm bắt và triển 

khai một cách đồng bộ như khâu kê khai thuế, xử lý dữ liệu qua kê 

khai thuê, kiểm tra người nộp thuế, hoàn thuế….  

3.2.4. Hoàn thiện về công tác quản lý nợ và thanh tra, kiểm  

tra 

Tăng cường nghiên cứu kỹ quy trình quản lý, cưỡng chế nợ 
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thuế để áp dụng vào thực tiễn công tác đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế 

đạt hiệu quả. Tập trung công tác đôn đốc, xử lý, thu nợ thuế; là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, xuyên suốt, đặc biệt là 

trong năm tới, số nợ thuế còn quá lớn. Sâu sát địa bàn và giám sát 

chặt chẽ các khoản nợ thuế, đôn đốc thu nợ kịp thời không để tăng 

nợ, đồng thời cố gắng giảm nợ quá hạn. Tăng cường công tác thông 

tin, phối hợp giải quyết nợ thuế giữa Cục Thuế và UBND tỉnh nhằm 

kịp thời xử lý nợ khó thu, dây dưa và thực hiện cưỡng chế nợ thuế. 

3.2.5. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên 

quan 

Cục Thuế Đắk Lắk cần nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh 

về công tác quản lý, phân cấp quản lý các đối tượng khai thác tài 

nguyên để đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soạt chặtchẽ, hiệu quả hơn. 

Ngành Thuế cần phối hợp với các ngành thường xuyên công 

khai các doanh nghiệp khai thác tài nguyên vi phạm Luật thuế, Luật 

khoáng sản và các quy định khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.  

3.2.6. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ thuế của ngƣời nộp thuế 

Tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức trong việc 

thực thi chính sách thuế tài nguyên cũng như các chính sách kinh tế - 

xã hội khác, chính sách thuế tài nguyên muốn áp dụng thành công 

đạt hiệu quả cao cần phải được đông đảo các tầng lớp dân cư đồng 

tình ủng hộ và thừa nhận. Bên cạnh các mục tiêu cung cấp thông tin, 

tuyên truyền về chính sách thuế cần coi trọng việc tiếp thu ý kiến 

phản hồi từ các doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư để có những sửa 

đổi, bổ sung kịp thời trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. 

Xây dựng hệ thống dịch vụ kế toán, tư vấn thuế rộng rãi từ 
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Trung ương đến địa phương để người nộp thuế tiếp cận thường 

xuyên, nhanh chóng kịp thời với chính sách thuế tài nguyên ở mỗi 

thời điểm thực hiện.  

Đối với người nộp thuế còn phải thường xuyên tổ chức tập 

huấn, đối thoại trực tiếp, gián tiếp mỗi khi chính sách sửa đổi, bổ 

sung để người nộp thuế thực thi chính sách kịp thời, đầy đủ theo quy 

định của pháp Luật thuế. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị  với Ngành Thuế và  Bộ Tài Chính 

Chuyên sâu về công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 

cần đào tạo cán bộ giỏi về nghiệp vụ, có năng khiếu giao tiếp và 

truyền đạt. Cán bộ tuyên truyền giỏi có tác động quan trọng trong 

việc thực thi chính sách của người nộp thuế.  

Tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác hoạch định 

chính sách và đội ngũ cán bộ thuế đảm bảo thu hút được cán bộ giỏi, 

nhiệt tình với công việc. Chất lượng tuyển dụng ảnh hưởng trực tiếp 

tới công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu 

Đối với thuế tài nguyên hiện nay để đảm bảo tăng mức thuế 

cho NSNN đòi hỏi phải hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Chính sách không 

chỉ tăng thu thông qua việc điều chỉnh thuế suất mà cần phải có 

nhiều giải pháp khác đồng bộ như mở rộng diện chịu thuế, hạn chế 

miễn, giảm, tăng cường quản lý... 

Trong tương lai, ngành thuế cần thành lập một trung tâm phân 

tích, xử lý dữ liệu và sử dụng phương pháp quản lý rủi ro để lựa chọn 

đối tượng thanh tra cho toàn quốc theo những tiêu chí thống nhất cho 

từng năm tính thuế. 
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3.3.2. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng và các cơ quan liên quan  

Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khi cấp phép khai thác cho 

các doanh nghiệp cần thẩm định năng lực kinh doanh, nhu cầu thị 

trường, trữ lượng tài nguyên để cấp phép khai thác có tính khả thi, 

tránh hiện tượng dự án treo, mua bán các mỏ khai thác tài nguyên. 

Kịp thời thông báo cho cơ quan thuế những đơn vị được cấp phép 

khai thác để theo dõi quản lý. Đối với các doanh nghiệp khai thác tài 

nguyên vi phạm về pháp Luật thuế, khi có đề nghị xử lý từ phía cơ 

quan thuế thì Uỷ ban nhân dân tỉnh phải xem xét để thu hồi giấy 

phép khai thác theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thu hồi giấy phép. 

Nhằm tránh thất thoát sản lượng khai thác thực tế so với kê 

khai, cơ quan chức năng cũng cần tiến hành các hoạt động khảo sát 

thăm dò chi tiết trước khi cấp giấy phép cho các doanh nghiệp nhằm 

ước tính trữ lượng hiện có của tài nguyên.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các ngành ban hành quy chế 

phối hợp giữa các ngành. Quy chế phải phân định rõ trách nhiệm, 

quyền hạn của các cơ quan trong công tác quản lý khai thác tài 

nguyên để cùng nhau phối hợp, tổ chức thực hiện chính sách thuế tài 

nguyên và các chính sách kinh tế - xã hội khác liên quan đến tài 

nguyên. 

Uỷ Ban nhân dân tỉnh cần ban hành văn bản chỉ đạo các cấp 

chính quyền, các ngành, phối hợp ngành Thuế tổ chức thực thi chính 

sách; Gắn trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp chính quyền địa 

phương ở các khâu thực hiện chính sách, để mỗi cấp mỗi ngành có 

trách nhiệm nâng cao ý thức trong việc tổ chức thực hiện chính sách. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại Cục 

Thuế tỉnh Đắk Lắk” là nghiên cứu về công tác quản lý thuế tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề tài đã khảo sát, phân tích, đánh 

giá và rút ra được những vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu về công 

tác quản lý thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Kết quả nghiên cứu của đề tài mong muốn đóng góp cho công 

tác quản lý thuế nói chung và quản lý thuế tài nguyên nói riêng tại 

tỉnh Đắk Lắk dần hoàn thiện tốt hơn. Các cơ quan quản lý nhà nước 

của tỉnh cần có cái nhìn tổng thể hơn về thực trạng quản lý đối với 

hoạt động khai thác tài nguyên, từ đó đưa ra những chính sách phù 

hợp để quản lý các đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên. 

Hạn chế của đề tài là mới chỉ đi sâu nghiên cứu đối với các 

đơn vị do Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý, nơi tập trung 

quản lý các đơn vị khai thác tài nguyên lớn, đề tài chưa đề cập tới 

công tác quản lý thuế tài nguyên tại các Chi cục Thuế trên địa bàn, 

do đó việc quản lý thuế tài nguyên đối với các hộ gia đình, các đơn 

vị hoạt động khai thác tài nguyên nhỏ lẻ chưa được phân tích trong 

đề tài. 

Các đề xuất và gợi ý giải pháp quản lý có khả thi trong thực 

tiễn cần phải có sự đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng 

như sự tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của các 

doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

Trên đây là nội dung mà bản thân tác giả đã tập trung đi sâu 

nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng để đưa ra các giải pháp 

tăng cường công tác quản lý cho thời gian tiếp theo. 
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