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Tóm tắt
âng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, quản lý thuế nói riêng luôn
là một mục tiêu của tất cả các nhà nước. Đặc biệt, trong điều kiện thuế là
nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là công cụ quan trọng trong
quản lý vĩ mô nền kinh tế - xã hội của nhà nước thì hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
thuế càng được coi trọng. Bên cạnh việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế của
quốc gia trong từng điều kiện nhất định, việc xem xét, nghiên cứu để nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý thuế cũng luôn được đặt ra. Cải cách quản lý thuế không làm thay đổi
bản chất của quản lý thuế mà chỉ làm cho quản lý thuế đạt được tính hiệu lực, hiệu quả
cao hơn một cách mạnh mẽ. Nghiên cứu này nhằm đề xuất một số giải pháp cải cách
quản lý thuế phù hợp với thực tiễn quản lý thuế ở VN hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý thuế, đảm bảo chính sách thuế huy động được nguồn thu cho ngân sách nhà
nước cũng như góp phần điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội VN tầm nhìn
đến năm 2030.
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Abstract
Improving the efficiency of state management in general, tax administration in
particular is always a goal of all States. Especially, in the context of taxation as the main
source of revenue of the state budget, which is an important tool in the management of
the macro-economy of the State, the effectiveness and efficiency of tax administration is
ensured. seriously. In addition to studying and improving the tax policy of the country
under certain conditions, the consideration and research to improve the efficiency
and effectiveness of tax administration is always set. Tax administration reform does
not change the nature of tax administration but only makes tax administration more
effective. This study aims at proposing a number of tax administration reform measures
in line with tax administration practice in Vietnam, aiming at improving the efficiency
and effectiveness of tax administration, ensuring tax policies to mobilize revenues for
State budget as well as contribute to regulate, promote the socio-economic development
of Vietnam vision to 2030.
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