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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN và là công cụ quan 

trọng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã 
hội, kích thích sản xuất phát triển. Do có vai trò rất quan trọng nên 
các quốc gia đều quan tâm đến thuế và đưa ra nhiều biện pháp để 
quản lý và thu thuế nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, 
nhiệm vụ thu thuế XNK trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn 
vướng mắc; đó là bên cạnh việc Việt Nam phải đảm bảo thực hiện tốt 
lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết của WTO thì ảnh hưởng từ 
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tới hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các DN đã tác động không nhỏ đến nguồn thu NSNN.  

Hiện nay, số thu thuế từ hoạt động XNK đóng góp một phần 
không nhỏ trong nguồn thu NSNN ở nước ta. Tuy nhiên, đây là một 
loại thuế khó quản lý và dễ gây thất thu cho NSNN. Bên cạnh đó, ý 
thức chấp hành nghĩa vụ về thuế của đối tượng hoạt động XNK chưa 
cao nên luôn tìm cách gian lận, trốn thuế. Hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, các chế độ chính sách về thuế XNK trong thời gian 
qua cũng tồn tại rất nhiều bất cập. Hệ thống quản lý hoạt động XNK 
cùng với quy trình thủ tục Hải quan thường xuyên thay đổi. Thành 
phố Đà Nẵng cũng không là ngoại lệ của thực tiễn đó. Làm thế nào 
để quản lý thuế XNK vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, đảm bảo 
đúng quy định, vừa đảm bảo việc bảo hộ nền sản xuất trong nước là 
bài toán khó được đặt ra. Xuất phát từ những lý do đó tôi chọn đề tài: 
“Hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập khẩu tại thành phố Đà 
Nẵng” để nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: 
- Hệ thống hóa được lý luận về quản lý thuế XNK; 
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- Đánh giá được thực trạng quản lý thuế XNK trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế XNK 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: là quản lý thuế XNK. 
Phạm vi nghiên cứu: là quản lý thu thuế XNK; trong đó, chú 

trọng cơ chế quản lý thuế, quy trình và thủ tục quản lý thu thuế XNK 
trên địa bàn Đà Nẵng trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2014. Nội 
dung của công tác quản lý thu thuế XNK tập trung vào các chức 
năng quản lý như: Tuyên truyền hỗ trợ cung cấp thông tin, kê khai 
thuế, quản lý nợ thuế và thanh tra kiểm tra thuế. 

Câu hỏi nghiên cứu: 
- Thực trạng hoạt động quản lý thuế XNK trên địa bàn Đà 

Nẵng diễn ra như thế nào?  
- Các giải pháp gì cần đề ra nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

thuế XNK và giải quyết những tồn tại hạn chế trong quản lý thuế XNK? 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Việc nghiên cứu đề tài dựa trên kết hợp với các phương pháp 

cụ thể được sử dụng như: Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp 
và xử lý số liệu, so sánh, khảo sát thực tế, phương pháp chuyên gia. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
 - Ý nghĩa khoa học: hệ thống hoá lý luận cơ bản về thuế 
XNK, quản lý thuế XNK trong điều kiện hiện nay. 
 - Ý nghĩa thực tiễn: Mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng 
công tác quản lý thu thuế XNK trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để 
thấy được những mặt được cũng như những tồn tại, hạn chế của công 
tác quản lý thu thuế XNK trên địa bàn. Từ đó, đề xuất những giải 
pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý 
thuế XNK tại TP Đà Nẵng.  
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5. Kết cấu của luận văn 
 Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 
 Chương 2: Thực trạng quản lý thuế XNK trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 
 Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thuế XNK trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ  
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ THUẾ XNK 
 1.1.1. Tổng quan về thuế 

a. Khái niệm 
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và 

pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước theo quy 
định của pháp luật do nhà nước ban hành; không mang tính chất đối 
giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế và sử dụng cho mục đích 
công cộng. 

b. Đặc điểm của thuế 
- Thứ nhất, thuế là khoản trích nộp bằng tiền. 
- Thứ hai, thuế là khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách.  
- Thứ ba, thuế gắn với yếu tố quyền lực. 
- Thứ tư, thuế là một khoản chuyển giao thu nhập không 

mang tính hoàn trả trực tiếp.  
c. Vai trò của thuế 
- Thứ nhất, thuế tạo nguồn thu cho NSNN 
- Thứ hai, thuế là công cụ điều hoà thu nhập, thực hiện công 

bằng xã hội. 
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- Thứ ba, thuế là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt động SXKD. 

- Thứ tư, thuế góp phần thúc đẩy SXKD phát triển. 
 1.1.2. Tổng quan về thuế XNK 

a. Khái niệm 
Thuế XNK là loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng 

được phép XK, NK qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường trong 
nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường 
trong nước.  

b. Tính chất của thuế XNK 
- Thứ nhất, thuế XK, thuế NK là nguồn thu quan trọng cho NSNN.  
- Thứ hai, thuế XK, thuế NK cấu thành trong giá cả hàng 

hoá, làm tăng giá hàng hoá, do đó có tác dụng điều tiết XK, NK và 
hướng dẫn tiêu dùng.  

- Thứ ba, thuế XK, thuế NK có tác dụng bảo hộ nền sản xuất 
trong nước.  

- Thứ tư, thuế XK, thuế NK có tác dụng giảm bớt nạn thất nghiệp.  
- Thứ năm, thuế XK, thuế NK là công cụ để nhà nước thực 

hiện chính sách phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại đối với 
các nước.  

- Thứ sáu, thuế XK, thuế NK góp phần mở rộng quan hệ 
kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên 
thế giới. 

 1.1.3. Những vấn đề chung về quản lý thuế 
a. Khái niệm quản lý thuế 
Quản lý thuế là hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát của 

CQT nhằm đảm bảo NNT chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN 
theo quy định của pháp luật về thuế. 

b. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế  
Thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế tạo điều kiện thuận 

lợi cho người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế. 
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 1.1.4. Những vấn đề chung về quản lý thuế XNK 
a. Quan niệm về quản lý thuế XNK 
- Chủ thể thực thi các giải pháp thu thuế là cơ quan Hải 

quan. 
- Đối tượng chịu sự quản lý bao gồm đối tượng chịu thuế 

XNK và đối tượng nộp thuế XNK. 
- Việc quản lý thuế XNK được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 
b. Mục tiêu quản lý thuế XNK 
Thứ nhất, tập trung, huy động đầy đủ, kịp thời số thu cho 

NSNN trên cơ sở không ngừng nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. 
Thứ hai, phát huy tốt nhất vai trò của thuế XNK trong nền 

kinh tế. 
Thứ ba, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ 

chức kinh tế và dân cư. 
1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ XNK 
 1.2.1. Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người 
khai Hải quan, người nộp thuế 

Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho NKHQ và NNT 
là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý thuế XNK.  

Các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 
NKHQ và NNT được sử dụng rất phong phú, linh hoạt. 
 1.2.2. Quản lý khai báo Hải quan, khai thuế, nộp thuế 

- Khai báo Hải quan theo nguyên tắc: tự kê khai đầy đủ, 
chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai Hải quan và tự xác 
định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai thuế.  

- Khai thuế: là việc NKHQ, NNT tự xác định, tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp; số tiền 
thuế được miễn, xét miễn, xét giảm, hoàn hoặc không thu thuế theo 
đúng quy định của pháp luật.  

- Nộp thuế: NKHQ, NNT có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, 
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đúng thời hạn vào NSNN.  
 1.2.3. Quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không 
thu thuế XNK 

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế, hoàn 
thuế, không thu thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, 
giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế được quy định tại các văn bản 
pháp luật về thuế. 

NKHQ, NNT tự xác định số thuế XNK được miễn, giảm, 
hoàn hoặc không thu và tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định của 
pháp luật về thuế. 
 1.2.4. Quản lý thông tin NKHQ, NNT 

Hệ thống thông tin về NKHQ, NNT là tất cả các thông tin 
liên quan đến NKHQ, NNT. Thông tin về NKHQ, NNT được quản 
lý bằng các chương trình quản lý riêng. Các chương trình này được 
kết nối, liên kết dữ liệu với nhau nhằm giúp cho việc quản lý DN, 
quản lý thuế được chặt chẽ hơn; đồng thời, hỗ trợ cho việc tra cứu tất 
cả các thông tin liên quan đến NKHQ, NNT một cách nhanh chóng, 
đầy đủ nhất.  
 1.2.5. Quản lý nợ thuế XNK 

- Cơ quan quản lý thuế phải luôn nắm rõ số thuế phát sinh nợ, nợ 
đọng và nguyên nhân của số thuế nợ này thì mới có thể đưa ra các kế 
hoạch thực hiện xử lý, thu hồi nợ đọng một cách hiệu quả nhất. 

- Đốc thu thuế là việc đôn đốc người nộp thuế nộp các khoản 
thuế còn nợ thuế vào NSNN theo quy định của pháp luật. 
 1.2.6. Thanh tra, kiểm tra thuế XNK 

Thanh tra, kiểm tra là một biện pháp hữu hiệu nhằm phát 
hiện ngăn ngừa vi phạm, giúp NKHQ, NNT nhận thấy luôn có một 
hệ thống giám sát hiệu quả tồn tại và kịp thời phát hiện các hành vi 
vi phạm của họ. 

Thanh tra thuế XNK: là hoạt động thanh tra của cơ quan Hải 
quan đối với tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phát hiện, chấn 
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chỉnh những sai lầm, vi phạm trong hoạt động chấp hành chính sách, 
pháp luật thuế XNK của nhà nước.  

Kiểm tra thuế XNK (Kiểm tra sau thông quan): gồm hoạt 
động kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan và tại trụ 
sở DN để đánh giá tính tuân thủ pháp luật về Hải quan, pháp luật về 
thuế XNK của DN.  
1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ THUẾ XNK 
 1.3.1. Nhân tố chủ quan 

- Tổ chức bộ máy 
- Con người 
- Quy chế làm việc 

 - Điều kiện vật chất. 
1.3.2. Nhân tố khách quan 
a. Hệ thống chính sách, pháp luật thuế XNK 
Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp luật thuế XNK còn khá 

phức tạp, hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chưa đầy đủ, tính 
đồng bộ chưa cao dẫn đến việc thực thi gặp nhiều khó khăn. 

b.  Người khai Hải quan, người nộp thuế 
Việc tuân thủ pháp luật thuế của NKHQ, NNT là đối tượng 

chính của công tác quản lý thu thuế XNK. 
c. Sự phối hợp giữa các ban ngành chức năng 
Không thể đơn phương triển khai thực hiện chính sách thuế 

XNK mà ngành Hải quan cần phối kết hợp với các Bộ, Ban ngành 
liên quan. 

d. Các yếu tố môi trường bên ngoài khác 
- Kinh tế 
- Chính trị 
- Xã hội 
- Khoa học và công nghệ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, HOẠT ĐỘNG 
XNK VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ XNK TẠI TP ĐÀ NẴNG 
 2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng 

a. Đặc điểm về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
- Địa hình 
- Khí hậu 
b. Đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực 
Tài nguyên thiên nhiên:  
- Tài nguyên đất 
- Tài nguyên khoáng sản 
- Tài nguyên rừng 
- Tài nguyên nước 
Nguồn nhân lực: Lực lượng lao động của Đà Nẵng chiếm 

gần 50% dân số thành phố. Lao động có trình độ đại học, cao đẳng 
chiếm 18% lực lượng lao động thành phố, công nhân kỹ thuật chiếm 
9%, trung cấp chiếm 5% và 68% lực lượng lao động khác. 

c. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 
Giai đoạn năm 2010-2014, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 

10,10%. Tuy nhiên, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế xã hội vẫn đạt 
được kết quả tốt. Trong những năm qua, các ngành dịch vụ của thành 
phố phát triển mạnh về quy mô và đa dạng về loại hình, tốc độ tăng 
trưởng ngành dịch vụ, thuế NK đạt trung bình 12,20%/năm, góp 
phần lớn thúc đẩy tăng trưởng chung của kinh tế toàn thành phố. 

2.1.2. Tình hình hoạt động XNK ở TP Đà Nẵng 
 Trong những năm qua, tình hình hoạt động XNK trên địa 
bàn Đà Nẵng đã có nhiều biến động. Số lượng DN tham gia hoạt 
động XNK luôn tăng, năm sau cao hơn năm trước; cụ thể trong 5 
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năm qua, số lượng DN tham gia XNK năm 2014 đã tăng 55,3% so 
với năm 2010. Trong khi đó, kim ngạch XNK năm 2011, 2012 tăng 
cao và giảm mạnh trong hai năm 2013, 2014.  
Bảng 2.3. Số liệu tình hình hoạt động XNK trên địa bàn TP Đà Nẵng 

Năm 

Số lượng DN tham gia 
hoạt động XNK Kim ngạch XNK 

Số DN So với năm 
trước (%) 

Kim ngạch 
(triệu USD) 

So với năm 
trước (%) 

2010 1.026  2.160,47 76,01 

2011 1.174 114 4.476,90 207,22 

2012 1.293 110 4.493,86 100,38 

2013 1.398 108 2.690,70 59,88 

2014 1.594 114 2.539,45 94,38 

(Nguồn: Cục Hải quan TP Đà Nẵng) 
 2.1.3. Cơ quan quản lý thuế XNK ở TP Đà Nẵng 
 a. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Cục Hải quan TP Đà Nẵng 
 Cơ cấu tổ chức bộ máy: 
 Mô hình tổ chức bộ máy ngành Hải quan được tổ chức theo 
ngành dọc từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan địa phương đến các 
Chi cục Hải quan. 

Cục Hải quan TP Đà Nẵng gồm có 09 Phòng thuộc Cục Hải quan, 
02 đội và 06 Chi cục trực thuộc Cục (Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng, 
Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan KCN Hòa 
Khánh – Liên Chiểu, Chi cục Hải quan KCN Đà Nẵng, Chi cục Hải quan 
quản lý hàng đầu tư, gia công, Chi cục Kiểm tra sau thông quan). 

Chức năng, nhiệm vụ chính của Cục Hải quan TP Đà Nẵng 
thực hiện theo quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 
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Chức năng, nhiệm vụ chính của từng Phòng thuộc Cục Hải 
quan thực hiện theo quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải 
quan trực thuộc Cục Hải quan thực hiện theo quyết định số 1169/QĐ-
TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Nhân sự 
 b. Thực trạng quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng 

Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ hoạt động XNK trên địa 
bàn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của cơ quan 
Hải quan. Từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2014, Cục Hải quan TP Đà 
Nẵng đã thu thuế hàng hóa XNK nộp NSNN hơn 11.734 tỷ đồng. 
Bảng 2.6. Kết quả thu thuế từ hoạt động XNK trên địa bàn Đà Nẵng 

ĐVT: triệu đồng 

Năm Thuế XK Thuế NK Thuế 
GTGT 

Thuế 
BVMT 

Thuế 
TTĐB 

Thu 
khác Tổng 

2010 22.828,9 760.899,0 1.133.778,1 0,0 187.371,9 1.630,8 2.106.508,7 

2011 30.614,4 256.996,4 1.805.317,3 0,0 494.569,0 2.689,2 2.590.186,4 

2012 38.833,8 434.110,8 1.634.195,7 590,0 240.178,7 4.921,2 2.352.830,2 

2013 166.735,7 468.851,3 1.473.152,5 5.868,6 26.087,5 5.092,7 2.145.935,1 

2014 56.907,5 785.905,5 1.547.555,1 12.522,3 127.306,5 8.410,0 2.538.606,9 

(Nguồn: Cục Hải quan TP Đà Nẵng) 
2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THUẾ XNK Ở TP ĐÀ NẴNG 
 2.2.1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin 
cho NKHQ, NNT 

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 
NKHQ, NNT được nhận định là một trong những công tác chuyên 
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môn nghiệp vụ quan trọng, góp phần ổn định trong công tác nghiệp 
vụ Ngành Hải quan nói chung, cũng như công tác quản lý thuế XNK 
nói riêng.  
 Trong giai đoạn 2010-2014, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã 
tập trung vào việc tuyên truyền kịp thời Luật quản lý thuế; những nội 
dung mới, những sửa đổi bổ sung của Luật quản lý thuế; những quy 
định về thủ tục hải quan điện tử; hay quy định mới về thủ tục hải 
quan, kiểm tra và giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý 
thuế đối với hàng hoá XK, NK.  
 2.2.2. Quản lý khai báo Hải quan, khai thuế, nộp thuế 

Kết quả thực hiện thủ tục hải quan cho thấy khai báo Hải 
quan luôn tăng qua các năm về số lượng tờ khai. Từ năm 2010 đến 
năm 2014, số tờ khai tăng từ 10%-23%.  

Áp dụng QLRR trong hoạt động XNK hàng hóa thương mại 
là một tất yếu của quá trình hiện đại hóa hải quan. Kết quả phân 
luồng kiểm tra tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng đảm bảo mục tiêu mà 
Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đề ra; tỷ lệ kiểm tra 
thực tế hàng hóa là 8,3% vào năm 2014. 

DN thực hiện việc khai thuế theo nguyên tắc tự xác định, tự 
chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung đã kê khai. Hệ thống 
hải quan điện tử tiến hành phân luồng tờ khai: luồng xanh; luồng 
vàng; luồng đỏ. 

Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế được thể hiện tại quy trình 
nộp tiền thuế của NNT thể hiện tại sơ đồ sau: 
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 2.2.3. Quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không 
thu thuế 

Công tác miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế luôn được 
thực hiện và quản lý chặt chẽ tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải 
quan TP Đà Nẵng; riêng về giảm thuế được quy định tại điều 18 Luật 
Thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 không phát sinh 
trường hợp nào tại đơn vị. 

Trường hợp miễn thuế tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng chủ 
yếu là NK tạo TSCĐ của các Dự án ưu đãi đầu tư.  
 Hoàn thuế có hai loại: hoàn thuế từ tài khoản chuyên thu (từ 
nguồn thu NSNN) và tài khoản tạm thu (tài khoản tạm gửi của cơ 
quan Hải quan tại Kho bạc nhà nước). Không thu thuế chủ yếu phát 
sinh đối với trường hợp nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK.  

(4) 

(2’) 

(2”) 

(3) (1) 

(1’) Người nộp thuế 
(tổ chức, cá nhân) Kho bạc 

Hải quan 

Ngân hàng 

Thông quan 
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Bảng 2.11. Kết quả thực hiện miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế 
năm 2010-2014 

Năm 

Miễn thuế Hoàn thuế Không thu thuế 

Số tiền 

(triệu 
đồng) 

Tăng/giảm 
so với năm 
trước (%) 

Số tiền 

(triệu 
đồng) 

Tăng/giảm 
so với năm 
trước (%) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Tăng/giảm 
so với năm 
trước (%) 

2010 29.174,94  14.659,48  1.240.675,20  

2011 161.768,08 454,48 11.035,62 -24,72 819.708,08 -33,93 

2012 157.615,73 -2,57 6.478,44 -41,30 506.315,00 -38,23 

2013 61.809,76 -60,78 51.692,50 697,92 449.830,00 -11,16 

2014 61.149,47 -1,07 357.746,93 592,07 401.410,94 -10,76 

(Nguồn: Cục Hải quan TP Đà Nẵng) 
2.2.4. Quản lý thông tin NKHQ, NNT 

 Cơ quan hải quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phân 
tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của NNT. Từ đó, phân 
loại đối tượng nộp thuế để có những ứng xử phù hợp với từng trường 
hợp; chỉ tập trung vào quản lý các đối tượng có nhiều khả năng vi 
phạm pháp luật thuế, tránh thất thu NSNN đồng thời áp dụng biện 
pháp ưu tiên, giảm phiền hà cho đối tượng chấp hành tốt pháp pháp 
luật thuế.  

Nhiệm vụ thu thập, quản lý thông tin NKHQ, NNT của Cục 
Hải quan TP Đà Nẵng được phân công cho các đơn vị nghiệp vụ trực 
thuộc và các đơn vị tham mưu thuộc Cục một cách cụ thể nhằm đáp 
ứng yêu cầu quản lý. 
 - Phòng Quản lý rủi ro 

- Phòng Thuế XNK 
- Phòng CBL&XLVP 

 - Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu. 
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 2.2.5. Quản lý nợ thuế XNK 
Tình hình quản lý nợ thuế tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã 

đạt nhiều kết quả tốt trong những năm gần đây; đặc biệt là công tác 
thu hồi nợ và xử lý nợ đọng thuế. Nợ trong hạn giảm mạnh từ 
108.872,73 triệu đồng năm 2010 xuống còn -17.842,12 triệu đồng 
năm 2014. Nợ quá hạn và nợ cưỡng chế (nợ quá hạn quá 90 ngày) 
cũng giảm; trong đó nợ cưỡng chế năm 2014 giảm còn 18.609,97 
triệu đồng bằng 24% nợ cưỡng chế năm 2013.  

Bảng 2.12. Tình hình nợ thuế chuyên thu (thu NSNN) từ hoạt động 
XNK năm 2010-2014 

ĐVT: triệu đồng 

Năm 

Nợ trong hạn Nợ quá hạn Nợ cưỡng chế 

Tổng nợ 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010 108.872,73 65,82 34.540,04 20,88 21.989,90 13,29 165.402,66 

2011 198.190,62 68,43 7.806,00 2,70 83.617,55 28,87 289.614,17 

2012 115.398,83 56,87 7.727,12 3,81 79.783,62 39,32 202.909,57 

2013 15.811,72 16,54 1.850,67 1,94 77.911,57 81,52 95.573,96 

2014 -17.842,12 - 1.087,50 - 18.609,97 - 1.855,35 

  (Nguồn: Cục Hải quan TP Đà Nẵng) 
 2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế XNK 
 Cơ cấu tổ chức thanh tra, kiểm tra tại Cục Hải quan TP Đà 
Nẵng gồm có 01 phòng thanh tra, 01 Chi cục Kiểm tra Sau thông 
quan và 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đều có bộ 
phận phúc tập hồ sơ thuộc đội hoặc Chi cục. 
 a. Công tác thanh tra thuế XNK 
 Từ năm 2012 về trước, hoạt động của Phòng Thanh tra chỉ 
dừng lại ở việc thanh tra, kiểm tra hồ sơ Hải quan của các Chi cục 
Hải quan trực thuộc nhằm chấn chỉnh nội bộ việc tuân thủ các quy 
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định pháp luật và các quy trình nghiệp vụ. Năm 2013, 2014, Phòng 
Thanh tra Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra chuyên 
ngành tại trụ sở DN.  

Năm 2013: Thực hiện kiểm tra, thanh tra nội bộ: 07 cuộc (04 
cuộc theo kế hoạch được phê duyệt của TCHQ và 03 cuộc đột xuất). 
Số thuế truy thu 185.632.480 đồng. 

Năm 2014: Thực hiện thanh tra nội bộ: 05 cuộc. Thực hiện 
02 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả thanh tra đạt hiệu quả tốt, 
truy thu 863.775.374 đồng. 
 b. Công tác kiểm tra sau thông quan thuế XNK 

Kiểm tra sau thông quan thuế XNK bao gồm công tác phúc tập 
tờ khai tại các Chi cục Hải quan và công tác kiểm tra sau của Chi cục 
Kiểm tra sau thông quan. Cơ quan hải quan áp dụng phương pháp quản lý 
rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra, phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra 
và hình thức kiểm tra sau thông quan. Số lượng DN đã kiểm tra tại trụ sở 
DN ngày càng tăng từ 2 DN năm 2010 lên 23 DN năm 2014, số tiền thuế 
truy thu năm 2014 là 15.219,5 triệu đồng. 

Bảng 2.13. Kết quả công tác kiểm tra thuế XNK  
(Kiểm tra sau thông quan) 

Năm 

Phúc tập hồ sơ (số hồ sơ 
Hải quan) Kiểm tra sau thông quan 

Số HS 
phải 
phúc 
tập 

Số HS 
đã 

phúc 
tập 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số DN 
kiểm 

tra tại 
trụ sở 

CQHQ 

Số 
DN 

kiểm 
tra tại 
trụ sở 

DN 

Số tiền 
thuế 

truy thu 
cho 

NSNN 
(triệu 
đồng) 

2010 40.172 38.061 94,7 25 2 2.867,5 

2011 35.897 32.362 90,2 33 3 5.173,1 
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Năm 

Phúc tập hồ sơ (số hồ sơ 
Hải quan) Kiểm tra sau thông quan 

Số HS 
phải 
phúc 
tập 

Số HS 
đã 

phúc 
tập 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số DN 
kiểm 

tra tại 
trụ sở 

CQHQ 

Số 
DN 

kiểm 
tra tại 
trụ sở 

DN 

Số tiền 
thuế 

truy thu 
cho 

NSNN 
(triệu 
đồng) 

2012 39.772 37.823 95,1 83 8 7.398,4 

2013 47.275 46.343 98,0 22 6 21.238,2 

2014 78.479 74.851 95,4 34 23 15.219,5 

(Nguồn: Cục Hải quan TP Đà Nẵng) 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 
XNK Ở TP. ĐÀ NẴNG 
 2.3.1. Kết quả đạt được 
 a. Công tác chỉ đạo, điều hành thu thuế XNK 

Cục Hải quan TP Đà Nẵng thường xuyên theo dõi, phân tích 
đánh giá, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra thu thuế XNK, 
tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chú trọng đến việc áp mã số 
trong khâu giải quyết thủ tục; nâng cao chất lượng tham vấn, trị giá 
tính thuế; Cục chỉ đạo công tác thu thuế, thu hồi nợ thuế, phân tích 
đánh giá, báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình xử lý nợ thuế nhanh 
chóng, đáp ứng yêu cầu quản lý. 
 b. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, góp phần vào nguồn thu 
NSNN 

Trong công tác quản lý thuế, thu nộp NSNN, các đơn vị trực 
thuộc Cục đã triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý 
thuế, Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  
 c. Thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế XNK 
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- Công tác tuyên truyền pháp luật Hải quan, pháp luật thuế 
 - Công tác quản lý khai báo Hải quan, khai thuế, nộp thuế 
 - Công tác quản lý nợ thuế XNK 
 - Công tác thanh tra, kiểm tra thuế XNK. 
 d. Thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong công tác cải cách, 
hiện đại hóa Hải quan, hiện đại hóa quản lý thuế XNK 

Các khâu quản lý thuế XNK đều đã được ứng dụng CNTT 
như: kê khai tính thuế; quản lý thu nộp thuế; quản lý nợ; miễn thuế, 
hoàn thuế, không thu thuế; thanh tra, kiểm tra thuế. 
 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 
 a. Hạn chế 

Thứ nhất, công tác tổ chức cán bộ: Một số đơn vị vẫn chưa 
đảm bảo nhân sự để thực hiện tốt công tác quản lý thuế. Việc luân 
chuyển cán bộ hàng năm vẫn còn một số ít vị trí được bố trí chưa 
hợp lý, không tận dụng được kinh nghiệm, kiến thức, chuyên môn 
nghiệp vụ mà công chức được điều động đã tích lũy ở đơn vị cũ. 
 Thứ hai, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin 
cho NKHQ, NNT: Chính sách pháp luật Hải quan, chính sách thuế, 
các quy trình nghiệp vụ thường xuyên thay đổi. Chưa phân loại DN 
để xây dựng nội dung, áp dụng các hình thức tuyền truyền, hỗ trợ 
phù hợp. Các Chi cục đã thực hiện niêm yết văn bản; tuy nhiên, có 
quá nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nên việc niêm yết còn chậm 
và chưa đầy đủ. 
 Thứ ba, công tác quản lý khai báo Hải quan, khai thuế, kế 
toán thuế XNK: Những trường hợp như trùng tờ khai, tờ khai ảo treo 
trên hệ thống nếu không quản lý chặt chẽ sẽ khó kiểm soát được. Hồ 
sơ luồng xanh vẫn mang nhiều rủi ro, nếu khâu phúc tập tờ khai, 
kiểm tra sau bỏ ngõ, không chặt chẽ thì DN sẽ lợi dụng sơ hở, gây 
thất thu thuế cho NSNN.  
 Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra thuế: Công tác kiểm tra 
tại trụ sở NKHQ, NNT vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, 
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số lượng DN được kiểm tra thực tế đạt tỷ lệ thấp so với số DN hoạt 
động XNK trên địa bàn.  
 Thứ năm, công tác quản lý nợ thuế, xử lý nợ đọng: Việc áp 
dụng các biện pháp cưỡng chế chưa mang lại hiệu quả cao. 
 Thứ sáu, ứng dụng CNTT vào quản lý thuế XNK: Một số 
phần mềm vệ tinh triển khai còn chậm, còn bị lỗi, nên chưa kịp thời 
phục vụ thủ tục hải quan điện tử. 
 b. Nguyên nhân 
 Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, một số ít công chức thay đổi vị trí quá nhanh, dẫn 
đến tình trạng vừa mới làm quen với vị trí công tác mới đã phải điều 
động đến đơn vị khác; điều này gây ảnh hưởng đến tâm lý của CBCC 
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công việc. 

Thứ hai, một số trường hợp, một số bước trong quy trình còn 
nhiều rờm rà, phức tạp, chưa tiết kiệm chi phí, thời gian công sức 
cho NKHQ, NNT và với cả cơ quan Hải quan. 

Thứ ba, trong những năm qua, có quá nhiều sự thay đổi về 
chế độ chính sách, về luật pháp Hải quan, pháp luật thuế, về chuyên 
môn nghiệp vụ, về quy trình, các hệ thống khai báo hải quan điện tử, 
các phần mềm ứng dụng. 

Thứ tư, công tác quản lý thuế XNK chịu điều chỉnh của quá 
nhiều văn bản về Hải quan, về thuế và các quy định khác. 

Thứ năm, có quá nhiều phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác 
quản lý. 

Thứ sáu, chưa có quy chế thu thập thông tin về hàng hoá NK 
và DN, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý kiểm tra sau thông 
quan của Cục, nhưng cá nhân hoặc tổ chức đó làm thủ tục hải quan ở 
địa phương khác. 

Thứ bảy, vẫn còn một số ít NKHQ, NNT chưa có ý thức làm 
theo Luật, tuân thủ Luật một cách tự nguyện. 
 Nguyên nhân chủ quan 
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 Thứ nhất, chưa nhất quán trong công tác chỉ đạo từ trên 
xuống dưới. Một số CBCC chưa thực sự phấn đấu học tập để đáp 
ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Thứ hai, năng lực, trình độ của một bộ phận nhỏ cán bộ Hải 
quan còn hạn chế và phương pháp làm việc chưa khoa học, hiện đại, 
thiếu tính chuyên nghiệp. 
 Thứ ba, xác định vai trò, vị trí của một số ít lãnh đạo chủ 
chốt chưa vì tập thể còn mang nặng tư tưởng cá nhân, làm ảnh hưởng 
đến uy tín lãnh đạo, công tác kiểm tra, đôn đốc có nơi có lúc chưa 
kịp thời, sâu rộng. 

Thứ tư, việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học 
công nghệ thông tin và hiện đại hoá công tác hải quan đã được chú 
trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng ngang tầm với Hải quan khu vực và 
quốc tế, cán bộ chưa được đào tạo một cách thường xuyên và có hệ 
thống. 

Thứ năm, lực lượng chống buôn lậu còn mỏng, trình độ 
chưa đồng đều, chưa có kinh nghiệm điều tra kiểm soát sau thông 
quan. 

Thứ sáu, hệ thống thủ tục hành chính còn lớn, đôi chỗ còn 
phức tạp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 
 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ XNK  
TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 

 
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng 
đến năm 2020 
 3.1.2. Chiến lược phát triển Ngành Hải quan đến năm 
2020 
 3.1.3. Phương hướng quản lý thuế XNK trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 
 a. Quản lý thuế XNK gắn liền với cải cách, hiện đại hóa 
Ngành Hải quan nói chung 
 b. Quản lý thuế XNK theo hướng hiện đại hóa 
 c. Quản lý thuế XNK theo hướng tuân thủ nghiêm pháp 
luật, chính sách của Nhà nước 
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ XNK TRÊN 
ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 
 3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý thuế 
XNK 
 a. Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp 
thông tin cho NKHQ, NNT 

Cục Hải quan TP Đà Nẵng cần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hỗ trợ thông tin cho DN nhằm giúp NKHQ, NNT kịp thời 
nắm bắt các quy định về Hải quan, về thuế XNK; Từ đó xây dựng 
được ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật.  

Cần phải xây dựng được những đội ngũ CBCC ở từng các 
đơn vị hải quan các cấp tinh thông nghiệp vụ. 

Cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ cụ thể, chi tiết 
về cả nội dung và hình thức.   
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Cần có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên hơn với các cơ 
quan ngôn luận. 

Cần tăng cường việc tuyên truyền qua Hội nghị đối thoại với 
DN các cấp (cấp Chi cục, cấp Cục) hay niêm yết văn bản mới tại nơi 
làm thủ tục theo quy định của ngành.  

b. Hoàn thiện công tác quản lý khai báo hải quan, khai 
thuế, nộp thuế 

Cục Hải quan TP Đà Nẵng cần quản lý, ứng dụng hệ thống 
thông tin dữ liệu tập trung trên cơ sở tổ chức lại cơ chế, cách thức 
thu thập xử lý thông tin trong toàn đơn vị.  
 Cục Hải quan cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phân tích, 
đánh giá rủi ro; tập trung triển khai sâu, rộng công tác hồ sơ rủi ro 
trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan. 

Cục Hải quan TP Đà Nẵng cần mở các lớp tập huấn nghiệp 
vụ QLRR chuyên sâu trong nội bộ. 

c. Hoàn thiện công tác quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn 
thuế và không thu thuế XNK 

Các Chi cục Hải quan phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa các hồ 
sơ quyết toán, có văn bản nhắc nhở DN. 

Các Chi cục hải quan cần tổng hợp các vướng mắc, các lỗi 
mà DN hay mắc phải khi nộp hồ sơ nhằm hệ thống lại để phổ biến 
đến toàn bộ các DN trong địa bàn thông qua các buổi tập huấn cho 
DN, các buổi hội thảo hay tham vấn theo chuyên đề.  

d. Hoàn thiện công tác quản lý thông tin NKHQ, NNT 
 Cần quản lý chặt chẽ các đối tượng kinh doanh có hoạt động 
XNK thường xuyên thông qua việc quản lý chặt chẽ hồ sơ DN, 
hướng dẫn các đối tượng khai báo một cách đầy đủ các nội dung của 
tờ khai hải quan. 

Cần tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp. 
e. Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế 

 Cục Hải quan TP Đà Nẵng bên cạnh việc quản lý, theo dõi 
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sát sao, triển khai thu hồi hiệu quả nợ thuế giai đoạn trước, còn cần 
phải quản lý chặt chẽ trường hợp nợ thuế do bảo lãnh thuế của ngân 
hàng.  

Thực hiện nghiêm việc tính phạt chậm nộp tiền nợ thuế; kiên 
quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường 
hợp dây dưa, chây ỳ tránh tình trạng để nợ đọng thuế kéo dài. 

f. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế 
Đối với công tác thanh tra hồ sơ tại các Chi cục trực thuộc, 

cần có kế hoạch kiểm tra trước trong năm công tác theo tuần tự từng 
Chi cục để các Chi cục được chủ động trong công tác phối kết hợp, 
cung cấp số liệu, hồ sơ, phục vụ công tác thanh tra được hiệu quả.  

Công tác kiểm tra sau thông quan muốn đạt hiệu quả cao thì 
không thể tiến hành kiểm tra một cách tràn lan tất cả các DN có hoạt 
động XNK trên địa bàn; Cục Hải quan TP Đà Nẵng cần xây dựng 
tiêu chí lựa chọn đối tượng trọng điểm một cách cụ thể nhất.  
 3.2.2. Nhóm giải pháp khác 
 a. Hoàn thiện công tác tổ chức 

Tổ chức bộ máy của Cục Hải quan TP Đà Nẵng cần được 
chuẩn hóa, kiện toàn sắp xếp lại. 

Củng cố, sắp xếp, bố trí lực lượng giữa các khâu trong thông 
quan và sau thông quan một cách hợp lý. 

Đội ngũ cán bộ công chức làm việc công tác tham mưu 
nghiên cứu phải được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. 
 b. Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ Hải quan 
Đà Nẵng 

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo cán bộ hải quan. 
Cần mở những lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về công nghệ thông 
tin. 

Đẩy mạnh công tác TCCB, xây dựng lực lượng, thường 
xuyên bồi dưỡng giáo dục phẩm chất đạo đức, tác phong cho cán bộ 
hải quan. 
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Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; cần đổi mới và 
cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là trong việc 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm đối với 
nhiệm vụ được giao. 

c. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các ngành, các 
cấp có liên quan 
 Cần tăng cường sự phối hợp, cộng tác với các cơ quan ban 
ngành có liên quan trên địa bàn như Cơ quan Thuế, Sở Công thương, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Công An... 

Tăng cường trao đổi thông tin giữa Hải quan – Kho bạc – 
Ngân hàng. 

Công tác phối kết hợp giữa Hải quan – Thuế sẽ hỗ trợ hai 
bên trong công tác thu hồi nợ thuế qua việc quản lý chặt chẽ hoàn 
thuế và theo dõi nợ thuế. 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
 3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan 

Cần phải đổi mới và hoàn thiện hơn nữa chính sách XNK 
phù hợp với tình hình thực tiễn; tránh tình trạng có quá nhiều văn 
bản con hướng dẫn chính sách, gây khó khăn trong hệ thống lại các 
văn bản hướng dẫn, dễ thiếu sót trong thực thi. 

Cần phải sửa đổi các biểu thuế suất cho phù hợp hơn bởi 
thuế NK ở Việt Nam vừa đánh theo tính chất hàng hoá, vừa đánh 
theo mục đích sử dụng; như vậy, có mặt hàng có thể áp nhiều mã số 
với mức thuế suất chênh lệch quá lớn; điều này dẫn đến rất khó để có 
thể áp mã chính xác. 
 3.3.2. Kiến nghị với Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố 
Đà Nẵng 

Trong công tác đào tạo, cần nâng cao trình độ của cán bộ hải 
quan chuyên trách bộ phận tính thuế, bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Lãnh đạo Cục cần có biện pháp nâng cao tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ xác định xuất xứ hàng hoá 
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nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các hiện tượng gian lận thương mại.  
Trong công tác tổ chức, Lãnh đạo Cục Hải quan TP Đà Nẵng 

cần quan tâm hơn nữa về công tác tổ chức cán bộ công chức hải quan 
vào các vị trí trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế.  
 3.3.3. Kiến nghị với Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần có các chính sách hỗ trợ về 
tài chính để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng trang bị những máy 
móc, thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác 
quản lý thu thuế NK. 

Chỉ đạo các Ban ngành phối kết hợp cơ quan Hải quan trong 
công tác quản lý thu thuế XNK nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong 
công tác thu ngân sách. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

KẾT LUẬN 
 

Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, trên cơ sở thực trạng 
công tác quản lý thuế XNK trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận 
văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên 
nhân những mặt hạn chế và đưa ra một số giải pháp tăng cường công 
tác quản lý thuế XNK trong thời gian tới nhằm hoàn thiện công tác 
quản lý thuế XNK trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, 
những giải pháp trên còn mang nhiều tính gợi mở; đồng thời, do điều 
kiện nghiên cứu còn hạn chế về nguồn tài liệu cũng như thời gian 
nghiên cứu, bản thân tác giả còn thiếu khả năng, kinh nghiệm và tư 
duy khoa học vì vậy kết quả nghiên cứu không thể tránh khỏi những 
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý 
Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ cho 
luận văn được hoàn thiện hơn./.  


