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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của hộ kinh 

doanh vào sự phát triển của quận, không chỉ góp phần quan trọng 

vào giá trị sản xuất trong các ngành nghề mà còn giải quyết việc làm 

cho một lực lượng lao động đáng kể. Bên cạnh đó công tác quản lý 

thuế trên địa bàn quận Thanh Khê cũng được quan tâm. Trong công 

tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh với nỗ lực của cán bộ thuế tại 

chi cục tạo nên những kết quả nhất định và taọ nên sự thay đổi tích 

cực tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hoạt động kinh doanh của hộ 

diễn ra sôi động, đa dạng và phong phú với nhiều phương thức bán 

hàng linh hoạt, không ít HKD lại làm ăn không trung thực cố tình 

làm sai các quy định, chế độ sử dụng và quản lý hóa đơn, không 

đúng doanh thu phát sinh, tình trạng nợ gối đầu, chây ỳ, bỏ kinh 

doanh hay tình trạng không thực hiện kê khai khi có hoạt động kinh 

tế có phát sinh …với mục đích trốn thuế gây thất thu cho ngân sách 

ành nước. Đối với sự phát triển của hộ kinh doanh thì nguồn thu này 

còn chưa tương xứng. Quản lý thuế hộ kinh doanh là lĩnh vực phức 

tạp, khó quản lý.Do đó, vấn đề cần thiết đặt ra là phải quản lý để 

nâng cao hiệu lực của công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh 

doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, đáp ứng được công bằng trong 

nghĩa vụ nộp thuế giữa các đối tượng nộp thuế, đảm bảo nguồn thu 

ổn định và tăng thu qua các năm. Xuất phát từ những ý nghĩa thực 

tiễn trên tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý thuế hộ kinh doanh trên 

địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” để thực hiện xây 

dựng luận văn thạc sỹ kinh tế. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế. 

+ Phân tích đánh giá thực trạng, đánh giá những mặt thành công, 

những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện quản lý công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý thuế đối với hộ kinh 

doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: nghiên cứu tình hình thực hiện quản lý thuế đối với 

HKD trên địa bàn quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng. 

+ Thời gian: từ năm 2012 đến nay  

+ Không gian: phạm vi quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Để thực hiện những mục tiêu, việc nghiên cứu đề tài dựa trên 

phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, so sánh …  

5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Có  nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết thiết thực, nhiều 

cuộc hội thảo trong lĩnh vực thuế đã được tổ chức...  

6. Cấu trúc của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

Chương 2: Thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên 

địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa 

bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ 

KINH DOANH 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI 

HỘ KINH DOANH 

1.1.1. Khái niệm, bản chất, phân loại, vai trò thuế 

a. Khái niệm 

“Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, 

không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho Nhà nước 

thông qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà 

nước trong việc thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của Nhà 

nước”  

Thuế là một khoản đóng góp một chiều không mang tính hoàn 

trả trực tiếp, một chiều, huy động để tập trung nguồn lực tài chính 

cho hoạt động chi tiêu công, nhu cầu của nhà nước và toàn xã hội.  

b. Bản chất  

Thuế là công cụ tài chính của nhà nước 

Thuế là khoản trích nộp bắt  

Thuế là một khoản thu không hoàn trả trực  

c. Phân loại 

Phân loại theo phương thức đánh thuế: bao gồm các loại thuế 

sau:  Thuế trực thu, thuế gián thu. 

Phân loại dựa theo đối tượng chịu thuế : môn bài, TTĐB, 

GTGT, đất phi nông nghiệp, thuế TNDN, Thuế TNCN, thuế XNK, 

thuế tài nguyên... 

d.Vai trò của thuế 

Đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước 
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Phân phối lại thu nhập giữa các cá nhân trong xã hội 

Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô 

1.1.2.Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh  

a. Khái niệm 

Đứng trên góc độ Quản lý thuế: “Hộ kinh doanh là hộ gia đình, 

cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ là đối tượng chịu thuế theo quy định tại các Luật thuế hiện hành 

hoặc/và có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập 

cá nhân” 

b. Đặc điểm hộ kinh doanh 

Về sở hữu vốn, tài sản: tư nhân 

Về trình độ quản lý kinh doanh và chuyên môn nghiệp vụ 

Về ý thức tuân thủ pháp luật: ít quan tâm đến chính sách 

Về quy mô: nhỏ, gọn 

c. Vai trò của hộ kinh doanh 

Hộ kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, 

đóng góp, cung cấp lượng lớn hàng hóa, dịch vụ với những chủng 

loại phong phú, đa dạng trong tổng sản phẩm xã hội, đã giải quyết 

những giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Theo số liệu của Tổng cục 

Thống kê (2015), nếu như kinh tế Nhà nước đóng góp 32,2% vào 

GDP, thì kinh tế ngoài Nhà nước góp tới 48,3%; (Kinh tế tập thể 5%, 

Kinh tế tư nhân 10,9%, Kinh tế cá thể 32,3%; Khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài 19,5%.” 
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1.2 QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 

1.2.1. Khái niệm quản lý thuế đối với hộ kinh doanh  

a. Khái niệm quản lý thuế 

Quản lý thuế hộ kinh doanh là sự tác động có chủ đích của các cơ 

quan chức năng trong bộ máy nhà nước đối với quá trình tính và thu thuế 

hộ kinh doanh để thay đổi quá trình này nhằm tạo nguồn thu cho ngân 

sách và đạt được các mục tiêu nhà nước đặt ra. 

b. Đặc điểm  

Việc tổ chức, điều hành, giám sát của cơ quan thuế nhằm đảm 

bảo NNT chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy 

định của pháp luật, thẩm quyền quản lý và thu thuế theo quy định. 

c. Nguyên tắc 

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.  

Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định. 

 Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình 

đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. 

d. Sự cần thiết quản lý thuế đối với hộ kinh doanh 

Để đảm bảo mục tiêu thu đúng, đủ thuế nhằm phát huy đầy đủ 

vai trò của thuế trong phát triển kinh tế xã hội.  

1.2.2. Các sắc thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh 

a. Thuế môn bài 

b. Thuế giá trị gia tăng 

c. Thuế thu nhập cá nhân 

d. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

1.2.3 Nội dung quản lý thuế hộ kinh doanh 

a. Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 
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b. Tổ chức thực hiện quản lý thuế hộ kinh doanh 

- Đăng ký thuế 

- Kê khai thuế, tính thuế 

- Miễn, giảm thuế 

- Thu nộp thuế 

+ Dự toán ngân sách 

+ Thu thuế 

c. Công tác kiểm tra, rà soát, giám sát thực hiện 

 d. Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lý thuế hộ kinh 

doanh 

a.Chỉ số tuyên truyền hỗ trợ 

+ Số lượt NNT được giải đáp tại CQT, qua điện thoại 

+ Số văn bản trả lời NNT đúng hạn  

+ Số cuộc đối thoại, lớp tập huấn đã tổ chức 

b. Chỉ tiêu thực hiện quy trình quản lý 

+ Số lượng người nộp thuế đang được quản lý  

+ Tốc độ tăng của đối tượng quản lý thuế hằng năm. 

+ Số tờ khai thuế được xử lý 

+ Doanh thu tính thuế 

+ Tổng thu NSNN từ hộ kinh doanh được quản lý 

Tỷ lệ thu HKD quản lý trên 

tổng thu NSNN 
= 

Tổng thu thuế thu từ HKD   x100% 

Tổng thu NSNN 

 

Tỷ lệ tổng thu HKD trên dự 

toán được giao 
= 

Tổng thu HKD   x 100% 

Dự toán được giao 

 

 

(1.3) 

 

 

(1.4) 
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c. Chỉ tiêu nợ đọng thuế 

+Tỷ lệ tiền nợ có khả năng thu với số ghi thu của HKD 

+ Tỷ lệ số tiền nợ thuế nợ có khả năng thu/ tổng nợ (tại thời 

điểm 31/12 với tổng nợ). 

+ Tỷ lệ số tiền nợ thuế nợ không có khả năng thu/ tổng nợ (tại 

thời điểm 31/12 với tổng nợ). 

Theo chỉ tiêu được đặt ra là 5% so số ghi thu. 

d. Chỉ tiêu kiểm tra rà soát 

Tỷ lệ HKD   

đã kiểm tra 
= 

Số hộ đã kiểm tra, rà 

 soát trong năm 

 

x 100% 

Số hộ đang quản lý 

+ Tỷ lệ HKD kiểm tra phát hiện có sai phạm  

Tỷ lệ hộ kiểm tra, rà 

soát phát hiện có sai 

phạm 

= 

Số hộ kiểm tra, rà soát phát hiện 

có sai phạm 

 

x 100% 

Số hộ đã kiểm tra, rà soát trong 

năm 

e. Các chỉ tiêu khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Số NNT bình quân trên một cán 

bộ thuế 
= 

Số NNT đang hoạt động 

Số công chức thuế quản lý trực 

tiếp 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ 

ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 

1.3.1. Nhân tố về tình hình kinh tế xã hội 

1.3.2. Nhân tố hệ thống pháp luật và quản lý của nhà nƣớc 

a. Hệ thống chính sách thuế 

b. Bộ máy quản lý thuế 

 

(1.8) 

 

(1.7) 

 

(1.6) 
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1.3.3. Nhân tố hộ kinh doanh 

a.  Đặc điểm quy mô của hộ kinh doanh 

Do đặc thù hộ kinh doanh tại Việt Nam có số lượng rất lớn, hoạt 

động sản xuất, kinh doanh ở tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ 

sản xuất, gia công, chế biến, xây dựng, vận tải... đến các loại hình 

thương nghiệp, dịch vụ và được trải rộng trên khắp các địa bàn. 

b. Ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh 

 Sự tự nguyện, tự giác chấp hành các luật thuế của các hộ kinh 

doanh là điểm mấu chốt để thực hiện mục tiêu quản lý thuế.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KHÁI QUÁT HỘ 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 

2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn quân Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng 

a. Đặc điểm tự nhiên 

Quận Thanh khê là một quận nội thành của thành phố Đà Nẵng, 

được thành lập vào năm 1997. Nằm cận trung tâm về phía tây –Bắc 

của thành phố, diện tích tự nhiên 9,44 km
2 
(chiếm 4,5% diện tích 

toàn thành phố). Nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường 

bộ, đường sắt, đường hàng không. Có bờ biển dài 4,287 km. 

b. Điều kiện kinh tế -Xã hội 

*Tăng trưởng kinh tế  

Giai đoạn năm 2012-2016 tăng trưởng bình quân 9,5%. Cơ cấu 

ngành thương mại- dịch vụ chiếm khoảng 60,49%, công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp 25,53%, nông nghiệp (thủy sản) 4,58%. Tổng mức 

hàng hoá, dịch vụ bán ra 21.000 tỷ đồng bằng 103,7 kế hoạch. Dân 

số trung bình năm 2014 là 167.287 người bằng 20,73% dân số thành 

phố.  

2.1.2. Khái quát đặc điểm hộ kinh doanh trên địa bàn quận 

Thanh Khê 

Tuy hoạt động hộ kinh doanh rộng khắp, có mặt mọi nơi trên 

mọi tuyến đường nhưng cũng như những đặt điểm của hộ kinh doanh 

thì chủ yếu các địa điểm kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh quy 

mô thường nhỏ lẻ, vốn ít, mang tính chất tự phát, luôn linh hoạt, 
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đóng mở kinh doanh, thay đổi địa chỉ và ngành nghề thưởng xuyên 

gây khó khăn cho công tác quản lý.  

2.1.3. Tổ chức bộ máy thuế trên địa bàn quân Thanh Khê 

Bảng 2.2: Biến động số lƣợng công chức đội thuế liên phƣờng 

giai đoạn 2012-2016 

ĐVT: người 

STT Chỉ Tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1 
Số công chức 

đội thuế 
23 21 20 18 16 

2 
Số HKD quản 

lý 
4.407 4.961 5.059 5.380 5.047 

3 
Số HKD / 1 

công chức 
192 236 253 299 315 

(Nguồn: Chi cục thuế quận Thanh Khê) 

Số lượng hộ kinh doanh trên mỗi công chức ngày càng cao. 

Thấy rõ được áp lực của cán bộ thuế phường phải gánh phải. Hiện 

nay mỗi cán bộ đội thuế phường quản lý bình quân khoản 315 hộ. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI 

HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Hằng năm ngay từ đầu năm, Chi cục tiến hành tổ chức Hội nghị 

CBCC hằng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN một 

cách hiệu quả, đồng thời tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước 

thi đua giữa các Đội Thuế phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu 

NSNN. Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, biện pháp để khai thác 

nguồn thu, tăng cường biện pháp thu nợ đọng thuế trên địa bàn. 
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2.2.1. Công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế 

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ phổ biến pháp luật đã đưa ra nhiều hình 

thức tuyên truyền: thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như 

báo, tạp chí, tờ rơi, sách hướng dẫn, các trang tin điện tử của Cục thuế, 

tổng cục thuế và trang web của UBND Quận , đài phát thanh, truyền 

hình… và xe hoa lưu động. Tuy nhiên, chưa đánh giá được hiệu quả, 

sự hài lòng của người nộp thuế, sự thay đổi trong ý thức chấp hành 

nghĩa vụ thuế. Khác doanh nghiệp thì ngoài bộ phận “ một cửa”,đội 

thuế phường đóng vai trò quan trọng trong việc thực vai trò hỗ trợ, là 

những công chức quản lý, tiếp xúc trực tiếp hộ kinh doanh. 

2.2.2. Công tác tổ chức thực hiện quản lý thuế  

a. Đăng ký thuế và quản lý thông tin người nộp thuế 

Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hay khi có phát sinh nghĩa vụ 

thuế đều phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế. 

Số HKD thuộc diện phải quản lý thu thuế nhưng chưa được đưa 

vào quản lý thu chiếm 27% - 37% tổng số hộ được thống kê. Số hộ 

kinh doanh được quản lý từ năm 2012-2016 nhìn chung có xu hướng 

tăng, chỉ còn 412 hộ không có mã quản lý thuế, hộ ghi thu chỉ còn 7 

hộ không có mã số thu. Công tác đăng ký thuế đang ngày càng tạo 

điều kiện cho người nộp thuế thực hiện đúng hạn hay trước hạn 3 

ngày trả kết quả cho người nộp thuế. 

b. Kê khai, tính thuế 

 Xử lý hồ sơ khai thuế 

Số lượng tờ khai thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn và tờ 

khai thuế phát sinh đối với hộ sử dụng hóa đơn lẻ hầu như đều đạt 

100% so với số hộ phải nộp tờ khai. 
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 Doanh thu 

Doanh thu của hộ kê khai rất cao năm 2015 đạt mức hơn 7 tỷ/ 

tháng tức là hơn 86,4 tỷ doanh số hoạt động/năm chỉ với 16 hộ. 

Doanh thu bình quân của hộ KD khoán không cao đối với những 

ngành nghề có thuế suất cao như các ngành dịch vụ (GTGT 5%, 

TNCN 2%) thì doanh thu lại nhỏ hơn rất nhiều số lượng hộ có doanh 

thu 8.400 ngàn đồng (100 triệu/ năm) là chủ yếu ngay cả các hoạt 

đồng cầm đồ, internet, và các ngành nghề aqn uống sản xuất cũng có 

mức doanh thu thấp. 

Trong 2016 có gần 46 % hộ thu nhập thấp danh thu dưới 100 

triệu đồng/ năm. Điều này thể hiện được một phần kết quả hoạt động 

kinh doanh của HKD thực sự không cao so với doanh nghiệp hay 

một khía cạnh khác đặt ra doanh thu này có sát với thực tế hoạt động 

kinh doanh hay chưa, có các khoảng cách khác biệt hay không.  

c. Miễn giảm  

Hàng năm, có rất nhiều lý do khách quan hay chủ quan để HKD 

xin tạm nghỉ, trả môn bài, giảm thuế. 

Số lượng tạm nghỉ, nghỉ hẳn luôn thay đổi biến động, 2015 khi 

doanh thu khoán không bao gồm phần doanh thu hóa đơn nên rất 

nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là những HKD lớn thực hiện việc 

chuyển đổi thành doanh nghiệp để có thể mở rộng kinh doanh. Và 

một số nguyên nhân vì lý do thời tiết, tình trạng kinh doanh hoạt 

động theo mùa …Việc miễn giảm đòi hỏi cán bộ thuế phải thực sự 

nắm rõ thông tin của NNT để đảm bảo công bằng. 

d. Quản lý công tác thu nộp thuế  

* Lập dự toán thu 
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Hằng năm thực hiện lập dự toán thu ngân sách cho từng phường 

dựa trên những dự đoán, vào quý 3 năm trước để xác định dự toán 

cho năm sau. Dự toán thu ngân sách qua các năm đều tăng, số kế 

hoạch tăng trung bình 8,5% trong giai đoạn này. Dự toán liên tục 

tăng trong nhiều năm đã tạo áp lực lớn cho quản lý thuế; công tác 

quản lý thuế bị ảnh hưởng bởi dự toán phấn đấu hơn là xuất phát từ 

thực trạng sản xuất kinh doanh. 

* Kết quả thực hiện thu ngân sách khối phường 

Bảng 2.9 : Kết quả thực hiện thu ngân sách khối phƣờng giai đoạn 

2012-2016 

ĐVT : triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Tổng thu  221.347 229.863 256.913 268.687 272.152 

2 
Số thu khối 

phường 
36.244 37.496 39.978 44.372 51.978 

3 Dự toán thu NS 33.300 36.500 37.500 39.600 44.950 

4 
Tỷ lệ thu HKD/ 

tổng thu 
16,374 16 16 17 19 

5 
Tỷ lệ thực hiện dự 

toán 
108,84 102,73 106,61 112,05 115,64 

6 
Tốc độ tăng thực 

thu (%) 
 3 7 11 17 

(Nguồn : Chi cục thuế quận Thanh Khê) 

Nhìn chung, tình hình triển khai nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn 

quận Thanh Khê qua các năm tốc độ thu bình quân trong giai đoạn 

2012 -2016 tăng 9. Tỷ trọng số thu trong số thu được trong hoạt động 
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công thương nghiệp ngày càng cao từ 16-19 %. Và không nằm ngoài 

xu hướng đó, kết quả thu ngân sách HKD cũng đã đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận khi 5 năm liền thực hiện vượt mức kế hoạch 

đề ra. Trong năm 2016 hầu như các phường đạt hay vượt dự toán thu 

ngân sách của từng phường. Tình hình thu nộp của 10 phường có sự 

khác nhau do số lượng hộ kinh doanh và tình hình kinh doanh tại các 

phường khác nhau, số thuế ghi thu khác nhau nên có sự khác biệt về 

số thu nộp giữa các phường.  

* Phương thức thu nộp thuế 

Khi nhận được thông báo thuế của cơ quan thuế thì hộ tự nộp 

tiền thuế vào Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng, nộp cho người được 

ủy nhiệm thu thuế. Để tạo sự thuận tiện cho công tác thu mẫu nộp 

tiền đã có những thay đổi bỏ bớt những chỉ tiêu không cần thiết (áp 

dụng mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách C1-02/NS Thông tư số 

84/2016/TT-BTC có hiệu lực 01/08/2016). 

* Năm 2016 thu qua UNT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế 

theo phương pháp khoán tại CCT quận Thanh Khê và Ngũ Hành.Tạo 

thuận lợi cho người nộp thuế, giảm công việc cho công chức phường 

vốn đã thiếu nhân sự. Chi cục bàn giao địa bàn thu gồm 10 phường 

và 1 chợ, số thuế bàn giao thu trong 4 tháng là 10,046 tỷ, tổng số 

thuế thuế đã nộp vào NSNN là 8,9 tỷ, trong đó UNT Bưu điện thu 

3,67 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39,4%/ Tổng số thuế giao;  

2.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý thuế  

Công tác điều tra doanh thu được tổng hợp trước 30/11 năm 

trước. Năm 2016 quản lý đầu năm là 5047 hộ, tổng hộ kiểm tra 644 

hộ chiếm 12.5 %, số lượt hộ xác định lại doanh thu là 34 lượt trong 

khi đó số hộ ngừng, nghỉ bỏ kinh doanh không đúng thực tế là 13 
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lượt hộ (điều chỉnh doanh thu này chưa kể đến sự tự điều chỉnh của 

người nộp thuế thông qua cán bộ thuế phường và hội đồng tư vấn 

thuế). Không đạt chỉ tiêu 25% của Tổng cục thuế. 

2.2.4. Công tác quản lý – cƣỡng chế nợ thuế 

Hàng năm, bộ phận quản lý nợ có thực hiện phân loại nợ : 

+ Nợ có khả năng thu theo xu hướng càng giảm thể hiện sự nỗ 

lực của ngành thuế.  

+ Ở nhóm nợ chờ xử lý, nợ khó thu số thuế nợ đọng hầu như 

hàng năm đều chiếm trên 50% so với tổng nợ.  

Bảng 2.14: Tình hình nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12 

hằng năm giai đoạn 2012-2016 

 ĐVT : Ngàn đồng 

STT Chỉ Tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

1 
Số thuế lập 

bộ 
21.236.136 22.756.536 22.279.932 24.407.148 20.256.144 

2 
Nợ có khả 

năng thu 
944.143 998.257 927.783 902.759 901.752 

3 

Tỷ lệ nợ có 

khả năng 

thu /số thuế 

lập bộ (%) 

4,45 4,69 4,16 3,69 4,45 

(Nguồn: Chi cục Thuế quận Thanh Khê) 

 Những năm qua CCT đạt được chỉ tiêu khoảng 3.6 đến 4.45% 

và không đều qua các năm. Các phường thực hiện rất tốt công tác 

này như Tam thuận chỉ có 0,2 % nhưng bên cạnh đó cũng có những 

phường như Thanh Khê Đông còn đến 11%, siêu thị là 7.5 %... 
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Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế hộ kinh doanh, cán bộ thuế rất 

khó áp dụng thực tiễn, thường biện pháp hay sử dụng đó chính là 

không thực hiện cấp hóa đơn khi còn nợ thuế, nhưng đối với những 

hộ không sử dụng hóa đơn thì hầu như không hiệu quả. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc  

Trong thời gian qua CCT Thanh Khê đã đạt những kết quả trong 

công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh: việc tăng đối tượng được 

quản lý thuế, xử lý tốt trong công tác kê khai, tăng số lượng kiểm tra 

rà soát hằng năm và công tác nợ cũng có xu hướng giảm nợ có khả 

năng thu và đặt biệt số thu hằng năm luôn cao hơn về số tuyệt đối và 

luôn đạt được dự toán hằng năm. Nhờ sự chuẩn bị, chủ động đưa ra 

kế hoạch thu thuế từ trước, sự theo sát tiến độ của công tác thu để 

đưa ra những đánh giá, điều chỉnh, các biện pháp thu khi nợ cao. 

 2.3.2. Những hạn chế 

Nguồn thu từ phát sinh kinh tế còn yếu, chưa đạt như dự báo, 

nhất là khối DN/NQD. 

Hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa được đổi mới; 

phương pháp, hiệu quả chưa cao, thiếu sức thu hút mạnh..  

Chênh lệnh giữa hộ thực tế kinh doanh và đang quản lý. 

Công tác UNT khó phân định trách nhiệm rạch ròi nên nhiều nơi 

sử dụng nguồn lực còn lãng phí.   

Công tác quản lý thu nợ thuế tại Chi cục còn hạn chế  



17 

 

Công tác kiểm tra nội bộ mới dừng ở kiểm tra quy chế, quy trình 

nghiệp vụ. Chủ yếu kiểm tra roát hộ tạm nghỉ, nghỉ hẳn. Chất lượng 

của công tác kiểm tra hay việc nợ khó thu hằng năm vẫn cao. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Tình hình kinh tế xã hội  

Tăng trưởng nhưng chưa bền vững, mặt bằng kinh doanh không 

thuận lợi, diện tích đất hẹp. 

b. Về cơ chế- chính sách thuế 

Chính sách thuế trong thời gian qua có nhiều sửa đổi, bổ sung và 

ban hành mới nên việc triển khai hướng dẫn đôi lúc chưa kịp thời, 

công tác tham mưu triển khai còn lúng túng, chưa chủ động. 

c. Về phía cơ quan thuế 

Công tác cán bộ còn thiếu vẫn tồn tại sự “ thỏa thuận” hay chỉ 

đơn giản chưa mạnh tay giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh. Và sự 

phối hợp giữa các ngành, UBND cấp phường với Chi cục Thuế chưa 

chặt chẽ, thiếu đồng bộ. 

d/ Về phía hộ kinh doanh 

Bản thân đặc điểm hộ kinh doanh nhỏ, sự linh hoạt thay đổi 

nhanh chóng, ngành nghề đa dạng, trải khắp, chưa thật sự quan tâm 

đến nghĩa vụ thuế. 

Ý thức và thói quen sử dụng hóa đơn. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN LÝ 

THUẾ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH 

KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Quan điểm 

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tư nhân là một 

trong những động lực của nền kinh tế 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước;  

Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh  

Lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

3.1.2. Mục tiêu  

Dự toán thành phố giao 521,5 tỷ đồng trong đó khối phường - là 

59,22 tỷ đồng tăng 12% so với số thực thu năm 2016.  

3.1.3. Phƣơng hƣớng quản lý thuế 

Hiện đại hóa toàn diện. Chú trọng tuyên truyền giáo dục nghĩa 

vụ của công dân. Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Tăng cường tính 

minh bạch trong quản lý thuế. Mục tiêu, yêu cầu của cải cách là đem 

lại sự thuận lợi cho người nộp thuế 
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH 

DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nâng cao công tác tuyên truyền và hỗ trợ việc thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế 

Tăng cường tuyên truyền trách nhiệm và pháp luật về thuế đến 

với từng hộ kinh doanh 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 

theo hướng đa dạng, phong phú về hình thức  

Đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ hằng năm  

3.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện quản lý thuế  

* Đăng ký thuế và quản lý người nộp thuế 

Chi cục Thuế cần phối hợp với Chính quyền các phường tập 

trung rà soát đối tượng kinh doanh trên từng địa bàn để thống kê toàn 

bộ các đối tượng thực tế có kinh doanh kể cả đối tượng đã được cấp 

mã số thuế và chưa được cấp MST để đưa vào diện quản lý thu thuế.  

Chi cục Thuế phối hợp với phòng Thống kê của UBND quận tiến 

hành thông kê và lập sơ đồ tên hộ kinh doanh chi tiết ngõ xóm, đường 

phố, hẻm… quản lý địa bàn báo cáo lãnh đạo Đội Thuế tình hình tăng 

giảm, biến động ngành nghề của hộ kinh doanh để có phương án dự 

kiến mức thuế lập bộ, thông qua tập thể Đội, Lãnh đạo phụ trách lập bộ 

chính thức để quản lý trong tháng. 

Tổ chức đối chiếu và tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch giữa số 

lượng hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế với số lượng đối tượng 

được phản ánh trên sổ bộ thuế chấm dứt tình trạng hộ quản lý trên bộ 

thuế thấp hơn số hộ đã được cấp mã số thuế. 
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 Hướng đến chuyển sang chế độ liên thông một cửa như đối với 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế như đối với DN.  

* Doanh thu 

Ở lĩnh vực hộ kinh doanh tập trung chỉ đạo các Đội thuế tham 

mưu UBND phường chỉ đạo các ban ngành của phường phối hợp 

cùng đội thuế để triển khai các biện pháp quản lý khai thác nguồn 

thu, nhất là khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh ngoài bộ từ cho 

thuê mặt bằng, xây dựng tư nhân... 

Đối với những ngành nghề còn thất thu lớn:Tiến hành rà soát lại 

các ngành nghề mang tính đặc thù như: vận tải, karaoke, massage... 

Tổ chức điều tra doanh thu thực tế của hộ kinh doanh trên địa bàn để 

điều chỉnh bậc môn bài, GTGT, TNCN, TTĐB của hộ kinh doanh 

phát sinh một cách hợp lý. 

Đề ra những giải pháp để hạn chế thấp nhất những rủi ro, thất 

thoát có thể xảy ra. Căn cứ vào những thông tin, dữ liệu được cung 

cấp bởi các cơ quan Thuế trước đây. Vào thông tin từ công tác rà 

soát doanh thu hằng năm theo từng ngành nghề. Dựa vào hệ thống 

chính trị ở cơ sở bao gồm chính quyền và hội đồng tư vấn thuế 

phường, xã để có được những thông tin doanh thu của hộ kinh 

doanh, nhất là các cá nhân kinh doanh.  

 Và hoàn thiện quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp 

thuế theo phương pháp khoán theo hướng xây dựng bộ cơ sở dữ liệu 

về doanh thu khoán và mức thuế khoán trên địa bàn theo các chỉ tiêu 

kinh doanh như: ngành nghề, diện tích, thời gian, số lượng lao động, 

số lượng hóa đơn sử dụng, theo địa bàn đường phố, phường/quận, 

thôn, xã/ huyện...  

Thực hiện công khai thông tin minh bạch hộ khoán hàng năm 
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Và giảm tối đa việc tiếp xúc với hộ kinh doanh  

Khuyến kích sử dụng hóa đơn 

* Công tác thu thuế 

Bám sát chỉ đạo của Cục thuế để xây dựng, chương trình, kế 

hoạch thực hiện triển khai dự toán năm 2017 

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đối 

với HKD  theo phương pháp khoán (cả với sử dụng hóa đơn).  

Tạo sự đơn giản trong công tác nộp thuế tuy sự thay đổi biểu 

mẫu không nên quá thường xuyên (hầu như không có sự thay đổi 

đáng kể) gây trở ngại công tác nộp thuế. 

Hạn chế việc tạo ra quá nhiều tiểu mục có thể gây nhầm lẫn  

  Nộp thuế điện tử 

3.2.3. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

quản lý thuế 

 Công việc kiểm tra cần phải tiền hành theo phương thức hiệu 

quả nhất: như kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra theo điểm kinh 

doanh, kiểm tra từng vụ việc, kiểm tra thường xuyên hay kiểm tra 

đột xuất ngoài giờ hành chính 

Quản lý rủi ro hộ kinh doanh là một vấn đề còn bỏ ngõ cần quan 

tâm. Tạo nên một cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh 

 Xây dựng bộ tiêu chí rủi ro để quản lý thuế đối với Hộ kinh 

doanh theo các đối tượng như: Cá nhân kinh doanh có mức doanh 

thu tính thuế bất hợp lý so với chi phí (diện tích kinh doanh, thuê địa 

điểm, giá trị tài sản, trang thiết bị, cửa hàng, kho tàng, chi phí điện, 

chi phí nước,...); so với số phương tiện vận tải đang sử dụng; so với 

số lượng lao động; so với hàng hoá (hàng hoá mua vào, hàng hoá 

trưng bày, hàng hoá tồn kho,...); 
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3.2.4. Tăng cƣờng công tác thu nợ đọng thuế 

Phân loại nợ chính xác cho từng đối tượng nộp thuế, cho từng 

loại tính chất nộp thuế.  

Xây dựng kế hoạch cưỡng chế nợ thuế với hộ kinh doanh có mức 

nợ thuế nhiều, cố tình không chấp hành;  

Giao chỉ tiêu thu nợ trên tổng số nợ có khả năng thu đến từng đội, 

từng cán bộ thuế quản lý, kết quả thu nợ thuế làm căn cứ bình xét thi 

đua cuối năm.  

Cần gắn liền lợi ích của bản thân UNT với công tác nợ thuế đưa ra 

những chỉ tiêu nợ đọng được giao không được quá 5% và có cam kết rõ 

ràng giữa các bên thực hiện thể hiện qua hợp đồng . 

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để có thể thu được tiền nợ 

thuế,thành lập đoàn liên ngành để đôn đốc, thu hồi số thuế nợ đọng.  

3.2.5. Các giải pháp khác 

a. Hành lang pháp lý về thuế đối với hộ kinh doanh 

Đưa ra các văn bản đối với đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, 

quản lý thuế.Cần phải hoàn thiện chính sách thuế theo hướng đơn 

giản, tăng tính minh bạch 

Tiếp tục ban hành, hoàn thiện, triển khai đồng bộ quyết liệt các quy 

định của pháp luật về “siết chặt” hóa đơn bán lẻ của các HKD.  

Hoàn thiện các văn bản về công tác UNT quy định rõ ràng quyền 

và trách nhiệm giữa các bên : CQT-UNT-ngân hàng- kho bạc 

Mở cho hoạt động kinh doanh nhiều nơi 

b. Tổ chức bộ máy quản lý và công chức quản lý thuế 

Tổ chức, sắp xếp, phân bố lại hợp lý nhân sự giữa các đội 

Sáp nhập tạo đội thuế liên phường Chính Gián- Siêu thị - Thạc 

Gián, tạo điều kiện cho 1 cán bộ chuyên trách cho chợ Siêu Thị. 
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Tăng cường chăm đời sống công chức 

Nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ thuế  

Giám sát chặt chẽ đạo đức nghiệp vụ của một số cán bộ trực tiếp 

quản lý hộ kinh doanh. Tiếp tục thực hiên tốt việc luân phiên, chuyển 

đổi vị trí công tác 

Công tác đánh giá cán bộ hằng năm  gắn với kết quả quản lý. 

c. Về công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành quản lý 

Phối kết hợp chặc chẽ đối với các phòng ban, với UBND quận, 

phường.  

như việc hỗ trợ tăng cường con người trong công tác quản lý thuế 

kinh doanh và hỗ trợ thông tin lẫn nhau để nắm bắt kịp thời, tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh. 

d. Về áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý  

Tăng cường ứng dụng trong thanh toán qua hệ thống tín dụng, ngân 

hàng, tạo điều kiện cho việc quản lý thuế chặt chẽ, công bằng. 

Nâng cấp chương trình TMS để đáp ứng nhu cầu quản lý thuế hộ, 

hoàn thiện các chức năng cũng như giảm thiểu các lỗi xảy ra.Nâng cấp 

theo hướng đơn giản hóa cho người sử dụng chương trình 

3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Công tác quản lý thuế hộ kinh doanh luôn là một vấn đề luôn 

được của ngành Thuế thành phố Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo và được 

thực hiện bằng các quy trình nghiệp vụ, các nguyên tắc nhất định. 

Với sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng giữa công chức đội thuế 

nhằm mục tiêu đảm bảo thu và nộp thuế vào ngân sách; thuận lợi cho 

nguời nộp thuế. Thanh Khê đã đạt được những kết quả tốt góp phần 

thành nhiệm vụ chính trị đuợc giao. Tuy nhiên, vẫn còn những vướn 

mắc khi luợng hộ kinh doanh trên địa bàn tăng về số lượng cũng như 

chất lượng nhưng lại tồn tại tình trạng gian lận, trốn thuế ngày càng 

lớn do nhiều yếu tố trong khi số lượng đưa vào quản lý chưa cao, số 

nợ thuế vẫn còn cao. Với việc tăng cường tập trung quản lý các hộ, 

công tác kiểm tra rà soát, tuyên truyền, đôn đốc thu nộp thuế, hướng 

đến sự tuân thủ tự nguyện. Nghiên cứu đề tài “Quản lý thuế hộ kinh 

doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”,  

Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu từ những quy trình, 

quy định ban hành đang có hiệu lực để thực hiện việc tích hợp để 

định hướng thực tiễn và đưa ra những giải pháp đúng với thực tế yêu 

cầu quản lý tại Chi cục Thuế Thanh Khê. Tuy nhiên do trình độ, kinh 

nghiệm quản lý còn hạn hẹp nên đề tài vẫn chưa thực sự giải quyết 

hết các khía  cạnh trong quản lý hộ kinh doanh về mặt thực tiễn 

những giải pháp đưa ra mang tính áp dụng nhưng có thể vẫn chưa 

phải là giải pháp triệt để nhất vẫn còn bỏ ngõ những lỗ hổng mà tác 

giả mong muốn việc tiếp tục góp ý hỗ trợ trong nghiên cứu của mình. 


