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CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :  
 
a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị 
trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị 
trường và chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản lý của Nhà nước). Sự quản lý nhà 
nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự 
cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. 

Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có 
những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn 
chế sự điều tiết của thị trường. 

Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu 
nhập xã hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc phát triển kinh 
tế xã hội giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những 
khuyết tật của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở 
trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát 
triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản lý nhà 
nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc 
phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục 
tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà 
nước về kinh tế. 

Thứ hai: Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải 
giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền 
kinh tế quốc dân. 

Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh 
tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan 
đến lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích 
kinh tế riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì có hạn và không thể chia đều cho 
mọi người, nếu xẩy ra sự  tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn 
về lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây: 

- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường. 
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp 
- Mâu thuẫn giữa người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng trong việc sử 

dụng tài nguyên và môi trường, không tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng 
những hàng hoá và dịch vụ kém chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: trong việc xâm 
hại trật tự, an toàn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia vì hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình. 
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- Ngoài ra, còn nhiều mâu thuẫn khác nữa như mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa cá 
nhân; công dân với Nhà nước, giữa các địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp 
với nhau trong quá trình hoạt động kinh tế của đất nước. 

- Những mâu thuẫn này có tính phổ biến, thường xuyên và có tính căn bản vì liên 
quan đến quyền lợi “về sống-chết của con người”. đến sự ổn định kinh tế-xã hội. Chỉ có 
nhà nước mới có thể giải quyết được các mâu thuãn đó, điều hoà lợi ích của các bên. 

Thứ ba, tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế 
Để thực hiện bất kỳ một hoạt động nào cũng phải giải đáp các câu hỏi: Có muốn làm 

không? Có biết làm không? Có phương tiện để thực hiện không? Có hoàn cảnh để làm 
không? Nghĩa là, cần có những điều kiện chủ quan và khách quan tương ứng. Nói cụ thể 
và để hiểu, làm kinh tế nhất là làm giầu phải có ít nhất các điều kiên: ý chí làm giàu, trí 
thức làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh. Không phải 
công dân nào cũng có đủ các điều kiện trên để tiến hành làm kinh tế, làm giàu. Sự can 
thiệp của nhà nước rất cần thiết trong việc hỗ trợ công dân có những điều kiệncần thiết 
thực hiện sự nghiệp kinh tế. 

Thứ tư, tính giai cấp trong kinh tế và bản chất giai cấp của nhà nước 
Nhà nước hình thành từ khi xã hội có giai cấp. Nhà nước bao giừ cũng đại diện lợi 

ích của giai cấp thống trị nhất định trong đó có lợi ích kinh tế. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đại diện cho lợi ích dân tộc và nhân dân, Nhà nước của ta là nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Nhà nước ta xác định 
và quản lý chỉ đạo là nhằm cuối cùng đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân. 
Tuy vây, trong nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với nước ngoài, không phải lúc nào 
lợi ích kinh tế của các bên cũng luôn luôn nhất trí. Vì vậy, xuất hiện xu hướng vừa hợp 
tác, vừa đấu tranh trong quá trình hoạt động kinh tế trên các mặt quan hệ sở hữu, quan hệ 
quản lý, quan hệ phân phối. 

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế. Nhà nước ta phải thể hiện bản chất giai 
cấp của mình để bảo vệ lợi ích của dân tộc và của nhân dân ta. Chỉ có Nhà nước mới có 
thể làm được điều đó. Như vậy là, trong quá trình phát triển kinh tế, Nhà nước ta đã thể 
hiện bản chất giai cấp của mình. 

Bốn lý do chủ yếu trên đây chính là sự cần thiết khách quan của Nhà nước đối với 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

b/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tài chính - tiền tệ 
Trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường có sự quản lý của 

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng, tài chính tiền tệ là điều 
kiện tiền đề của mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xã hội. Nó trực tiếp chi phối đến 
các hoạt động khác từ sản xuất đời sống đến quản lý nhà nước. Để tài chính tiền tệ tác 
động đến các hoạt động trong đời sống kinh tế xã hội theo mục tiêu và bản chất của chế 
độ, đòi hỏi nhà nước, trong thực hiện chức năng tổ chức và quản lý mọi hoạt động của xã 
hội cần chủ động tác động vào tài chính cũng như sử dụng tài chính là công cụ để quản 
lý xã hội. Đó là đòi hỏi khách quan của bất kỳ chế độ xã hội nào, đặc biệt là trong điều 



 - 4 - 

kiện đổi mới ở nước ta. Vai trò quản lý nhà nước đối với tài chính tiền tệ là một tất yếu 
khách quan được thể hiện qua hai khía cạnh: 

Thứ nhất, xuất phát từ vai trò của tài chính tiền tệ đối với mọi hoạt động trong 
đời sống kinh tế xã hội 

Tài chính tiền tệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Nó tác động và 
chi phối mọi mặt hoạt động trong xã hội, quan hệ tài chính tiền tệ, thuộc phạm trù quan 
hệ sản xuất, thể hiện bản chất của Nhà nước, của chế độ và phục vụ nhà nước. Do vây, 
đòi hỏi nhà nước phải trực tiếp can thiệp, chi phối các quan hệ tài chính tiền tệ nhằm làm 
cho các quan hệ tài chính trong nền kinh tế: một mặt được thực hiện theo yêu cầu của 
quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ và tín dụng ngân hàng… phù hợp với điều kiện 
của đất nước; mặt khác phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước 
trong từng thời kỳ. Đó là yêu cầu mang tính khách quan xuất phát từ chức năng nhiệm 
vụ quản lý của Nhà nước. 

Thứ hai, xuất phát từ vai trò tài chính của Nhà nước 
Điều này được thể hiện: Nhà nước sử dụng tài chính tiền tệ là công cụ quan trọng 

trong quản lý xã hội nói chung và quản lý nền kinh tế nói riêng.  
Nhà nước là người tổ chức và quản lý mọi hoạt động của xã hội, của nền kinh tế 

quốc dân. Một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô quan trọng nhất của Nhà nước 
là tài chính tiền tệ. Vai trò to lớn của Nhà nước về tài chính tiền tệ được thể hiện qua các 
điếm sau: 

- Một là: Nhà nước định ra các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định về tài chính, chính 
sách về ngân sách, về thuế, về tín dụng, tiền tệ…. Các luật, chính sách này không 
những bắt buộc các doanh nghiệp và dân cư phải tuân thủ, phải theo, mà còn tạo điều 
kiện, môi trường để các doanh nghiệp hoạt động. 

- Hai là: Nhà nước bỏ vốn đầu tư vào các doanh nghiệp quan trọng của mình, các khu 
vực công cộng, các kết cấu hạ tầng. Những nguồn tài chính to lớn đầu tư vào các lĩnh 
vực khác nhau, không chỉ tạo môi trường, hành lang cho các doanh nghiệp hoạt động, 
mà còn tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho các ngành mới, khu vực mới, có tầm 
quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

- Ba là: Nhà nước cũng là nguồn cung ứng các nguồn vốn cho đất nước, Nhà nước là 
người quyết định phát hành tiền tệ, kiểm soát các hoạt động tín dụng và phân phối tín 
dụng. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp không thể 
thiếu nguồn vốn tín dụng, không thể không chịu tác động của lưu thông tiền tệ, của sự 
cung ứng tài chính của Nhà nước. Ngoài ra, Nhà nước còn trợ giá, bù lỗ, quy định 
giá… 

- Bốn là: Nhà nước chi tiêu bằng vốn ngân sách sẽ trở thành là người mua hàng lớn nhất 
của đất nước. Những khoản chi của ngân sách nhà nước tạo thành một sức mạnh bằng 
tiền to lớn và đòi hỏi những hàng hoá, dịch vụ đa dạng, phức tạp tạo ra thị trường to 
lớn cho việc tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp. Trong bất cứ hình thái xã 
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hội nào, sức mua do chi tiêu ngân sách nhà nước tạo ra là sức mua lớn nhất trên thị 
trường và đó là lực lượng tiêu thụ lớn nhất. 

- Năm là: Nhà nước với tư cách là người có quyền lực, thực hiện sự kiểm tra, kiểm soát 
tài chính đối với các hoạt động kinh tế, xã hội, trong đó có hoạt động tài chính của các 
doanh nghiệp. Những việc kinh doanh phạm pháp, bê bối về tài chính của các doanh 
nghiệp được nhà nước xử lý theo pháp luật, bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động 
theo yêu cầu của nền kinh tế và đời sống của nhân dân. 

Các vấn đề tài chính trên tầm vĩ mô đó chỉ có Nhà nước mới có khả năng chi phối, 
tác động đến mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xã hội. Qua đó, Nhà nước vừa bắt 
buộc vừa tạo điều kiện cho các hoạt động trong nền kinh tế phát triển. 

Từ những vấn đề trên có thể khẳng định rằng, trong bất kỳ xã hội nào, đặc biệt là 
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta: 
Nhà nước quản lý tài chính tiền tệ là tất yếu khách quan, đồng thời cũng là đòi hỏi khách 
quan xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta. 

Câu 2 : 
b/ Tổng quan quản lý nhà nước về Tài chính công : 
b.1/ Khái niệm quản lý tài chính công. 

Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công 
thông qua việcc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và công cụ quản lý để 
tcs động và điều khiển hoạt động của tài chính công nhằm đạt được các mục tiêu đã 
định. 

Thực chất của quản lý tài chính công là quá trình lập ké haọch, tổ chưcss, đièu 
hành và kiểm soát hoạt động thu chi của Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện 
cácchức năng nhiệm vụ của Nhà nước có hiệu quả nhất. 

b.2/ Nguyên tắc quản lý tài chính công. 
Hoạt dộng quản lý tài chính công được thực hiện theo những nguyên tắc cơ 

bản sau:. 
- Nguyên tắc tập trung dân chủ: Tập trung dân chủ là nguyên tắc hàng đầu 

trong quản lý tài chính công. Điều này được thể hiện ở quản lý ngân sách nhà nước, 
quản lý quỹ tài chính nhà nước và quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính 
và đơn vị sự nghiệp. Tập trung dân chủ đảm bảo cho các nguồn lực của xã hội, của 
nền kinh tế được sử dụng tập trung và phân phối hợp lý. Các khoản thu-chi trong 
quản lý tài chính công phải được bàn bạc thực sự công khai nhằm đáp ứng các mục 
tiêu vì lợi ích cộng đồng. 

-Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên tắc, hiệu quả là nguyên tắc quan trọng trong 
quản lý tài chính công. Hiệu quả trong quản lý tài chính công được thể hiện trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Khi thực hiện các nội dung chi tiêu công 
cộng, Nhà nước luôn hướng tới việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu trên cơ sở 
lợi ích của toàn thể cộng đông. Ngoài ra, hiệu quả kinh tế cũng là thước đo quan 
trọng để Nhà nước cân nhắc khi ban hành các chính sách và các quyết định liên quan 
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đến chi tiêu công. Hiệu quả về xã hội là tiêu thức rất cần quan tâm trong quản lý tài 
chính công. Mặc dù rất khó định lượng, song những lợi ích của xã hội luôn được đề 
cập, cân nhắc, thận trọng trong quá trình quản lý tài chính công. Hiệu quả xã hội và 
hiệu quả kinh tế là hai nội dung quan trọng phải được xem xét đồng thời khi hình 
thành một quyết định, hay một chính sách chi tiêu ngân sách. 

- Nguyên tắc thống nhất: Thống nhất quản lý theo những văn bản pháp luật là 
nguyên tắc không thể thiếu trong quản lý tài chính công. Thống nhất quản lý chính 
là việc tuân thủ theo một quy định chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra thanh 
tra, thanh quyết toán, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực 
hiện nguyên tắc quản lý thống nhất sẽ đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo 
hiệu quả, hạn chế những tiêu cực và những rủi ro khi quyết định các khoản chi tiêu 
công,. 

- Nguyên tắc công khai, minh bạch: Công khai minh bạch trong động viên, 
phân phối các nguồn lực tài chính công, là nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho 
việc quản lý nguồn tài chính công được thực hiện thống nhất và hiệu quả. Thực hiện 
công khai minh bạch trong quản lý sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng có thể giám sát, 
kiểm soát các quyết định về thu, chi trong quản lý tài chính công, hạn chế những thất 
thoát và đảm bảo hiệu quả của những khoản thu, chi tiêu công. 

 
 CÂU 3: Những việc công chức không được làm 
 

Điều 15  
Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm 

hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc 
tự ý bỏ việc. 

Điều 16  
Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, 

phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. 
Điều 17  
Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác 
xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. 

Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công 
việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây 
phương hại đến lợi ích quốc gia. 

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức. 
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Điều 18  
Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà 

nước, thì trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, 
không được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên 
doanh với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà 
trước đây mình đã đảm nhiệm.  

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy 
định của Điều này. 

Điều 19  
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 
ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. 

Điều 20  
Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố 

trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán 
vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.  

 
CÂU 4 : Quyền hạn và nghĩa vụ của CBCC : 
a/ Nghĩa vụ :   
Điều 6  
Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây: 

1. Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, 
danh dự và lợi ích quốc gia; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; 

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; 
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng 

nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; 
5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không được 

quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; 
6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh nội 

quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy 
định của pháp luật; 

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; 

8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
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Điều 7  
Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, 

công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về 
việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của 
pháp luật. 

Đ iều 8  
Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 

quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra 
quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó. 

b/ Quyển hạn :  
Điều 9  
Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây: 

1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 Điều 76 và 
Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy định 
tại Điều 78 của Bộ luật lao động; 

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được sự 
đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức; 

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất theo quy định tại các điều 
107,142,143,144,145 và 146 của Bộ luật lao động; 

4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV của Pháp 
lệnh này; 

5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các điều 111,113,114,115,116 và 117 của Bộ luật lao động; 

6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định. 
Điều 10  
Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ 

được giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện làm 
việc. 

Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc 
trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do 
Chính phủ quy định. 

Điều 11  
Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định 

của pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu 
khoa học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được 
giao. 
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Điều 12  
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 13  
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân 

bảo vệ. 
Điều 14  
Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để 

công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 
Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem 

xét để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đối với thương binh. 
 

CÂU 5 : 
 

        Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh CBCC  vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình 
thức kỷ luật sau đây:  
 
a) Khiển trách;  
 
b) Cảnh cáo;  
 
c) Hạ bậc lương;  
 
d) Hạ ngạch;  
 
đ) Cách chức;  
 
e) Buộc thôi việc.  

CAÂU 6: Naâng cao yù thöùc traùch nhieän cuûa caùn boä, coâng chöùc: 
- Caùn boä, coâng chöùc laø coâng daân Vieät Nam trong bieân cheá vaø 

höôûng löông töø NSNN. Caùn boä, coâng chöùc laø coâng boäc cuûa 
nhaân daân, chòu söï giaùm saùt cuûa nhaân daân, phaûi khoâng ngöøng 
reøn luyeän phaåm chaát, ñaïo ñöùc , hoïc taäp naâng cao trình ñoä  vaø 
naêng löïc coâng taùc ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï, coâng vuï ñöôïc 
giao. Caùn boä, coâng chöùc ngoaøi vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh coù 
lieân quan cuaû Luaät phoøng choáng tham nhuõng; Luaät thöïc haønh tieát 
kieäm choáng laõng phí vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc. 



 - 10 - 

- Traùch nhieäm cuûa caùn boä, coâng chöùc laø phaûi chòu traùch nhieäm 
tröôùc nhaø nöôùc, nhaân daân veà nhieäm vuï ñöôïc giao.Traùch nhieäm 
cuûa caùn boä, coâng chöùc laø phaûi naâng cao yù thöùc: 

+ Chaáp haønh phaùp luaät, noäi quy, quy cheá kyû luaät. 
+ Hoøan thaønh vaø chòu traùch nhieäm caù nhaân veà coâng vieäc vaø keát 
quaû coâng taùc ñöôïc giao. 
+ Baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc, taøi saûn nhaân daân, phaûi töïc hieän tieát 
kieäm, choáng laõng phí khoâng ñöôïc tham nhuõng. 
+ Phaûi ñaáu tranh choáng moïi bieåu hieän tieâu cöïc nhö quan lieâu, cöûa 
quyeàn, saùch nhieãu, gaây phieàn haø cho nhaân daân,.. 
+ Khoâng ñöôïc thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng rieâng maø phaùp luaät caám. 
+ Khi vi phaïm phaùp luaät, ngöôøi vi phaïm phaûi bò kyû luaät hoaëc truy 
cöùu traùch nhieäm hình söï neáu vi phaïm gaây ra thieät haïi vaø taøi saûn 
phaûi boài thöôøng. 
- Ñeå naâng cao yù thöùc traùch nhieäm caùn boä, coâng chöùc caàn laøm 

toát  nhöõng nghóa vuï sau ñaây: 
1. Trung thaønh vôùi Nhaø nöôùc coâng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät 

Nam; baûo veä söï an toøan, danh döï vaø lôïi ích quoác gia; 
2. Chaáp haønh nghieâm chænh ñöôøng loái, chuû tröông cuûa Ñaûng vaø 

chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; thi haønh nhieäm vuï, coâng vuï 
theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

3. Taän tuïy phuïc vuï nhaân daân, toân troïng nhaân daân; 
4. Lieân heä chaët cheõ vôùi nhaân daân, tham gia sinh hoaït vôùi coäng 

ñoàng nhaân daân nôïi cö truù, laéng nghe yù kieán vaø chòu söï giaùm 
saùt cuûa nhaân daân. 

5. Coù neáp soáng laønh maïnh, trung thöïc, caàn kieäm lieâm chính, chí 
coâng voâ tö, khoâng ñöôïc quan lieâu, haùch dòch, cöûa quyeàn tham 
nhuõng. 

6. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät vaø traùch nhieäm trong coâng taùc, 
thöïc hieän  nghieâm chænh noäi quy cuûa cô quan, toå chöùc. Góöõ gìn 
vaø baûo veä cuûa coâng, baûo veä bí maät cuûa nhaø nöôùc theo quy ñònh 
cuûa phaùp luaät. 

7. Thöôøng xuyeân hoïc taäp naâng cao trình ñoä, chuû ñoäng, saùng taïo 
phoái hôïp trong coâng taùc nhaèm hoøan thaønh toát nhieäm vuï, coâng 
vuï ñöôïc giao. 

8. Chaáp haønh söï ñieàu ñoäng, phaân coâng coâng taùc cuûa cô quan, toå 
chöùc coù thaåm quyeàn. 

Ngoaøi ra, cuõng ñeå naâng cao yù thöùc traùch nhieäm cuûa caùn boä, coâng 
chöùc. Caùn boä, coâng chöùc phaûi tuaân theo: Nhöõng vieäc caùn boä coâng 
chöùc khoâng ñöôïc laøm” ñöôc quy ñònh töø ñieàu 15 ñeán ñieàu 20 cuûa Phaùp 
leäng caùn boä coâng chöùc. 
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CÂU 7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 
 

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường 
lối, cơ chế, chính sách và được thể chế hoá bằng pháp luật. 

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ và quy định của pháp luật. 

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 
các ngành, cơ quan, tổ chức; trên cơ sở phân cấp quản lý đồng thời với việc nâng cao 
trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan, tổ chức. 

+ Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, 
đoàn thể quần chúng và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   

+ Có chế độ khen thưởng, xử l ý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời và công 
khai. 

 
CÂU 8: Trình bày nguyên nhân vì sao Quốc hội thông qua Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí?  
 
  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, với 
những lý do sau: 
 - Nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, các thành phần, 
chủ thể kinh tế ngày càng tăng lên và chủ yếu hướng theo lợi nhuận bởi sự chi phối của 
quy luật giá trị cho nên việc sử dụng tài sản, tài nguyên, lao động của nhiều cơ sở không 
hợp lý, lợi dụng cơ chế để trục lợi cá nhân dẫn đến lãng phí các nguồn lực. 
 Một bộ phận không có ý thức tiết kiệm, không coi trọng lợi ích của nhà nước, của tập 
thể nên việc sử dụng tiền của, tài sản của nhà nước một cách vô cùng lãng phí, thậm chí 
tham ô, tham nhũng để làm giàu bất chính gây thiệt hại cho nhà nước và xã hội. 
 - Tiết kiệm được xác định là quốc sách để phát triển kinh tế của đất nước trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước. Vì Tiết kiệm là việc giảm bớt 
hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên 
nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, 
tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên 
thiên nhiên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, 
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chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.  
 - Nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước ta có hạn, nguồn ngân sách nhà nước chưa 
đủ để chi dùng cho đầu tư phát triển và chi tiêu thường xuyên nên chúng ta phải tiết kiện 
trong sản xuất và tiêu dùng để tránh lãng phí. Có thể hiểu lãng phí là: việc quản lý, sử 
dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả. 
Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, 
lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên vượt định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định.   
 - Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điều chỉnh việc quản lý, sử dụng ngân sách 
nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và 
tài nguyên thiên nhiên; trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.  
CÂU 9 : 
 Ý NGHĨA :Từ tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đánh giá khái quát nêu trên, có 
thể nói: việc thực hành tiết kiệm vẫn chưa thực sự trở thành “quốc sách” để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã 
được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, tiếp tục phát huy được hiệu quả, đảm bảo 
tính khả thi, đưa vấn đề tiết kiệm từng bước trở thành ý thức của mỗi người thì việc nâng cao 
giá trị pháp lý của các quy định đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả là hết sức cần thiết. Mặt 
khác, trong những năm qua, nhiều Luật, Pháp lệnh liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong các lĩnh vực đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, nhiều quy định 
trong các lĩnh vực đó cũng đã được nâng lên thành Luật.  
Từ thực tế đó, việc ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở kế thừa Pháp 
lệnh là hết sức cần thiết để đảm bảo cho tiết kiệm ngang tầm một “quốc sách” được thể chế hoá 
ở mức độ pháp lý cao hơn và phải được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách kiên 
quyết, có hiệu quả; đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của các quy định về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí với các văn bản pháp luật của các lĩnh vực mới ban hành. 
 

CÂU 10 : 
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.  

CAÂU 11: Phaân tích muïc ñích söû duïng tieàn thueá: 
Muïc ñích söû duïng tieàn thueá laø ñaùp öùng nhu caàu chi tieâu cuûa Nhaø 
nöôùc.ÔÛ nöôùc ta thueá laø nguoàn thu chuû yeáu cuûa NSNN.Thueá laø 
khoaûn thu cuûa Nhaø nöôùc, mang tính chaát baét buoäc maø moïi caù nhaân, toå 
chöùc phaûi ñoùng goùp theo ñuùng phaùp luaät ñaõ quy ñònh.Thueá khoâng 
ñöôïc hoaøn traû tröïc tieáp, ngang giaù cho ngöôøi noäp thueá nhöng ñöôïc duøng 
ñeå trang traûi caùc chi phí chung cuûa toaøn daân, moät phaàn soá thueá ñaõ 
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noäp cho NSNN ñaõ ñöôïc traû cho ngöôøi daân 01 caùch giaùn tieáp döôùi 
nhöõng höôûng thuï veà giaùo duïc, y teá, phuùc lôïi coâng coäng an ninh, quoác 
phoøng veà xaây döïng cô caáu haï taàng cô sôû, ñöôøng xaù, caàu coáng ñeâ 
ñieàu, tröôøng hoïc,.. 
- Tieàn thueá ñöôïc söû duïng nhö moät coâng cuï coù hieäu quaû ñeå goùp phaàn 
thöïc hieän chính saùch ñoái ngoïai vaø baûo hoä neàn saûn xuaát trong nöôùc, 
söû duïng tieàn thueá trong vieäc ñònh höôùng ñaàu tö, kích thích saûn xuaát kinh 
doanh, trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu coâng baèng xaõ hoäi trong phaân phoái 
thu nhaäp. 
-Söû duïng tieàn thueá nhaèm muïc ñích phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa nöôùc 
ta hieän nay nhö: 
+ Phaùt huy noäi löïc, söû duïng coù hieäu quaû taøi chính quoác gia; 
+ Phaùt trieån kinh teá ñoái ngoaïi, môû roäng xuaát khaåu thu huùt voán ñaàu tö 
nöôùc ngoaøi, tieáp tuïc ñoåi môùi phaùt trieån giaùo duïc; 
+Cuûng coá quoác phoøng an ninh; 
Nghieân cöùu, öùng duïng coâng ngheä khoa hoïc; 
_ Tieàn thueá duøng ñeå baûo ñaûm hoaït ñoäng boä maùy nhaø nöôùc, xaây 
döïng caùc cô sôû haï taàng, phuùc lôïi maø moïi toå chöùc caù nhaân ñeàu söû 
duïng.Vì vaäy, caùc cô quan chöùc naêng thuoäc vaø tröïc thuoäc chính phuû, 
caùc toå chöùc caù nhaân phaûi coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi cô quan thueá 
nhö: cung caáp thoâng tin, ñieàu tra xöû lyù vaø caùc bieän phaùp haønh chính 
khaùc ñeå thu ñuû, kòp thôøi caùc khoûan thu vaøo NSNN. 
Toùm laïi, muïc ñích söû duïng tieàn thueá: 
+ Tieàn thueá ñaå xaây döïng ñaát nöôùc phoàn vinh, haïnh phuùc; 
+Tieàn thueá ñeå baûo toàn vaø toân vinh vaên hoùa; 
+ Tieàn thueá ñeå xaây döïng caùc coâng trình quoác gia; 
+ Tieàn thueá ñeå phaùt trieån giao thoâng, vaän taûi; 
+ Tieàn thueá ñeå phaùt trieån du lòch; 
+ Tieàn thueá ñeå phaùt trieån caùc hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao; 
+ Tieàn thueá ñeå phaùt trieån nguyeân cöùu khoa hoïc; 
+ Tieàn thueá ñeå giöõ gìn an ninh traät töï; 
+ Tieàn thueá ñeå chaêm lo cho theá heä töông lai; giaùo duïc; 
+ Tieàn thueá ñeå phaùt trieån caùc coâng trình giao thoâng coâng coäng; 
+ Tieàn thueá ñeå baûo veä toå quoác. 
 

 
CÂU 11 : Phân tích mục đích sử dụng tiền thuế : 

Thông thường việc huy động tiền thuế là do cơ quan thuế đảm nhận. Mức 
huy động cao sẽ gây khó khăn cho việc hành thu và dưới con mắt người dân, cơ quan 
thuế sẽ khó được thông cảm. Tuy nhiên, việc huy động thuế có thực sự trở thành 
gánh nặng hay không, còn tùy thuộc vào việc sử dụng tiền thuế của nhà nước đó. 
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Việc sử dụng tiền thuế của các nhà nước trong các thời kỳ tập trung vào các nội dung 
chủ yếu sau: 

Thời kỳ mới xây dựng nhà nước: tiền thuế chủ yếu dùng để mua hàng hoá và 
dịch vụ để cung ứng cho các hoạt động công cộng thiết yếu như: an ninh, quốc 
phòng, y tế, giáo dục. Trong thời kỳ này mức thu thường thấp vì kinh tế đang trong 
tình trạng bất ổn và đời sống nhân dân đang còn nhiều khó khăn. Mức huy động tuy 
thấp, nhưng để bảo đảm cho các nhiệm vụ chi tiêu này, tỷ lệ huy động trên GDP 
cũng không thấp. 

Thời kỳ ổn định nhà nước: ngoài việc đảm bảo chi cho các nhiệm vụ thiết 
yếu của đất nước như trên, nhà nước còn sử dụng tiền thuế để trợ giúp thêm cho một 
nhóm người không còn khả năng lao động, đặc biệt là những người đã đóng góp vào 
thành quả xây dựng nhà nước - gọi chung là đối tượng xã hội.   

Thời kỳ phát triển thêm chức năng kinh tế: Khi thực hiện chức năng điều tiết 
kinh tế thị trường, các nhà nước thường sử dụng tiền thuế để điều tiết vĩ mô nền kinh 
tế. Một số nhà nước dùng tiền thuế để phát triển các ngành sản xuất độc quyền nhà 
nước, tuy nhiên phần lớn để làm động lực cho các thành phần kinh tế khác phát triển, 
các nhà nước dùng tiền thuế tài trợ cho các dự án kinh tế có mục tiêu để thu hút các 
thành phần kinh tế khác tham gia theo định hướng của mình.    

Thời kỳ phát triển nhà nước phúc lợi: Sau khi ổn định các nhiệm vụ công 
cộng khác, nhiều nhà nước đứng ra tổ chức các dịch vụ công cộng để gia tăng phúc 
lợi cho cộng đồng, thông qua việc huy động tiền thuế. Tuy nhiên, hiệu quả của các 
dịch vụ công vẫn là một vấn đề cần lưu tâm. Các quốc gia phát triển có mức huy 
động cao, có khi lên đến 35% song do nhờ mở rộng dịch vụ công đến nhiều lĩnh vực 
khác nhau để phục vụ miễn phí cho cộng đồng, vì vậy cũng rất ít khi bị kêu ca về 
gánh nặng thuế. 

Có thể nói bản chất của một nhà nước không thể hiện ra trong các tôn chỉ 
nhà nước đó đưa ra, mà nó thể hiện rất cụ thể qua việc sử dụng tiền thuế của nhà 
nước đó trong việc điều hành đất nước. Việc đánh giá một nhà nước có thật sự do 
dân, vì dân hay không, chỉ có thể đoán chắc trong việc nhận định và đánh giá mục 
đích và hiệu quả của việc sử dụng tiền thuế mà người dân đóng góp. 

Câu 12: một cán bộ, công chức có trách nhiệm như thế nào khi tiếp 
người nộp thuế  

1. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ vào sổ với những nội dung, sự việc, 
tiếp nhận các tài liệu liên quan  

2. Yêu cầu người nộp thuế xác nhận nội dung đã được ghi chép  
3. Hẹn ngày trả lời kết quả giải quyết hoặc hướng dẫn người nộp thuế cơ 

quan có thẩm quyền xem xét giải quyết gaỉi quyết. Khi tiếp người nộp 
thuế phải hoà nhã, trung thực, không gây khó khăn hoặc cản trở  
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4. Những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của phải lập báo cáo kịp thời 
để xem xét giải quyết. Những việc không thuộc thẩm quyền thì hường 
dẫn người nộp thuế đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết 

5. Không tiết lộ nội dung, tên người nộp thuế cho người không có trách 
nhiệm biết .  

 
 

Câu 14 : 
Đối tượng chịu thuế là Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không 
chịu thuế theo quy định của Luật thuế GTGT.  

 
CÂU 15 : 
Xét về bản chất, thuế GTGT là loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, 

doanh nghiệp chỉ là người thu hộ cho Nhà nước và có trách nhiệm nộp vào 
NSNN theo Luật định. 

Bản chất thuế GTGT là một  sắc thuế tiên tiến, hiện đại, rõ ràng, dễ 
hiểu, dễ thực hiện. Việc Quốc hội ban hành Luật thuế GTGT đã tạo ra 
những thuận lợi trong việc quản lý thu thuế, chuyển từ cách thức  quản lý 
mang tính áp đặt sang cơ chế doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp và tuân thủ 
các qui định tại luật thuế và pháp lệnh thuế, phù hợp với xu thế cải cách 
hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

.  
CÂU 17/ Luật quản lý thuế: 
 
Điều 5. Giải thích từ ngữ 
      Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền 
thay mặt người nộp thuế thực hiện một số thủ tục về thuế.  

 2. Trụ sở của người nộp thuế là địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn 
bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, 
nơi để hàng hoá, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú hoặc nơi 
phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh. 

3. Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan quản lý thuế cấp cho 
người nộp thuế dùng để quản lý thuế. 

4. Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật về thuế. 



 - 16 - 

5. Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử 
dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp. Tờ khai hải quan được 
sử dụng làm tờ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

6. Hồ sơ thuế là hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ 
tiền thuế, xóa nợ tiền phạt. 

7. Khai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời 
gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc 
thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế 
theo quy định của pháp luật. 

8. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt vi 
phạm pháp luật về thuế. 

9. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là việc áp dụng các biện pháp quy 
định tại Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan buộc người nộp 
thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. 

 
Điều 6. Quyền của người nộp thuế 

1. Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện 
nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. 

2. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ 
quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

3. Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. 
4. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 
5. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. 
6. Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế; yêu cầu 

giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên 
bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 

7. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo 
quy định của pháp luật. 

8. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. 
9. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình. 
10. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân 

khác. 
 

Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế      
1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 
2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. 
3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 
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4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy 
định của pháp luật.  

5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu 
trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.  

6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị 
thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định 
nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý thuế. 

8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản 
lý thuế theo quy định của pháp luật. 

9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường 
hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp 
thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định. 

 
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế 

1. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. 
2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế. 
3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người 

nộp thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa 
bàn xã, phường, thị trấn. 

4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này. 
5. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế 

theo theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật về thuế. 
6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy 

định của pháp luật. 
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm 

quyền. 
8. Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho đối tượng kiểm tra thuế, 

thanh tra thuế và giải thích khi có yêu cầu. 
9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của Luật này. 
10. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 
 

Điều 9. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế 
1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa 

vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế. 
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2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc 
xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật 
về thuế. 

3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 
4. Ấn định thuế. 
5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. 
6. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền; công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. 
7. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo 

quy định của pháp luật. 
8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của Chính phủ. 
 

CÂU 18 : 
Hệ thống pháp luật thuế Việt nam được hình thành và hoàn chỉnh cơ bản trong thời 

kỳ đổi mới của đất nước. Trải qua hai lần cải cách, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, 
hiện nay chúng ta đã có hệ thống chính sách thuế tương đối đồng bộ, có phạm vi điều chỉnh 
toàn diện đến các quan hệ kinh tế xã hội, bao gồm các sắc thuế thuộc nhóm thuế tiêu dùng, 
thuế thu nhập và thuế tài sản. 

Mỗi sắc thuế được Nhà nước ban hành thông qua các Luật hoặc Pháp lệnh và các 
văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành. Trong thời gian trước năm 2007, quy định pháp luật 
của từng sắc thuế bao gồm cả quy định về chính sách  thuế và quy định về quản lý thuế. 
Các quy định này đã phát huy được vai trò pháp lý, bảo đảm các khoản thuế được huy động 
kịp thời vào NSNN. Các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế từng bước được kiện toàn, bộ 
máy quản lý thuế từng bước được củng cố. Nhờ đó, số thu từ thuế, phí và lệ phí hàng năm 
của ngành Thuế luôn hoàn thành vượt mức dự toán Nhà nước giao. 

Tuy nhiên, công tác quản lý thuế còn bộc lộ một số tồn tại như: Tính pháp lý của 
các quy định về quản lý thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế trong việc tuân thủ pháp luật thuế; 
các quy định về quản lý thuế còn phân tán tại nhiều văn bản pháp luật, một số nội dung còn 
chưa thống nhất gây khó khăn cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc chấp hành 
pháp luật thuế. Bên cạnh đó, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia 
quản lý thuế chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực 
hiện công tác quản lý thuế; thủ tục hành chính thuế ở nhiều khâu còn rườm rà, nặng tính 
hình thức gây khó khăn cho người nộp thuế; chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các 
cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác cũng như quy định trách nhiệm của các cơ quan 
và cá nhân này với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu thuế nhằm tăng cường việc 
phòng chống, xử lý các hành vi vi phạm phát luật thuế, chống thất thu thuế. 

 Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 đã được Chính phủ 
phê duyệt, cùng với việc hoàn thiện và xây dựng mới các luật về chính sách thuế, Luật 
Quản lý thuế đã được ban hành để khắc phục các hạn chế trên, đồng thời đáp ứng yêu cầu 
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phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Luật Quản lý thuế được Quốc hội 
khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 22/11/2006, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007. 
Việc ban hành Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng các mục tiêu sau: 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho 
người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan quản 
lý thuế thu đúng, thu đủ tiền thuế.  

- Quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan quản lý 
thuế và của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh 
bạch, dễ thực hiện, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Nhà nước, cộng đồng xã hội 
trong việc thực hiện quản lý thuế. 

Về tổng thể, Luật Quản lý thuế thiết lập khung pháp lý chung, áp dụng thống nhất 
trong quá trình thực thi tất cả các chính sách thuế, khắc phục được tình trạng chia cắt tách 
biệt về phương thức quản lý giữa các loại thuế, tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế tự 
khai, tự nộp. 

 
CAÂU 18: Vì sao ban haønh Luaät Quûan lyù thueá: 

- Thöïc hieän chính saùch ñoåi môùi kinh teá, môû cöûa vaø hoäi nhaäp. Heä 
thoáng chính saùch thueá ñaõ ñöôïc caûi caùch, hoaøn thieän ñeå ñaùp 
öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Trong  thôøi gian qua, caùc 
Luaät thueá ñaõ ñöôïc ban haønh töông ñoái ñoàng boä vaø coù phaïm vi 
ñieàu chænh toøan dieän ñeán caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát 
nöôùc. Trong töøng Luaät thueá, ñaõ quy ñònh noäi dung quaûn lyù mang 
tính  chaát khung, treân cô sôû ñoù chính phuû ñaõ coù nhöõng quy ñònh 
cuï theå ñeå höôùng daãn, toå chöùc coâng taùc quaûn lyù thueá baûo ñaûm 
vieäc thi haønh  chính saùch thueá ñuùng phaùp luaät. 

- Coâng taùc caûi caùch haønh chính thueá luoân ñöôïc xaùc ñònh laø yeáu 
toá quan troïng vaø töøng böôùc ñöôïc hoaøn thieän. Caùc thuû tuïc haønh 
chính thueá nhö: Ñaêng kyù thueá, noäp thueá, mieãn giaûm thueá ,.. ñaõ 
ñöôïc söûa ñoåi theo höôùng ñôn giaûn, roõ raøng; taïo ñieàu kieän cho 
ngöôøi noäp thueá töøng böôùc chuyeån chuyeån sang cô cheá töï khai töï 
noäp  thueá; cô quan quaûn lyù thueá chuyeån töø Quûan lyù thueá tieàn 
kieåm sang haäu kieåm. 

- YÙ thöùc tuaân thuû phaùp luaät veà thueá cuûa Ngöôøi noäp thueá ngaøy 
ñöôïc naâng cao. Vai troø cuûa caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân trong 
coâng taùc quaûn lyù thueá  töøng böôùc ñöôïc taêng cöôøng. Coâng taùc 
quaûn lyù thueá ñaõ hình thaønh moät heä thoáng toå chöùc thoáng nhaát 
trong caû nöôùc vaø töøng böôùc ñaõ ñöôïc cuûng coá, kieän toøan caû veà 
toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá vaø quy trình nghieäp vuï quaûn lyù. 
Trình ñoä caùn boä, coâng chöùc thueá ñöôïc naâng leân theo höôùng 
chuyeân saâu, chuyeân nghieäp, nhôø ñoù soá thu vaøo NSNN luoân vöôït 
döï toaùn nhaø nöôùc giao. 
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- Tuy nhieân, coâng taùc quaûn lyù thueá coøn toàn taïi: tính phaùp lyù cuûa 
caùc quy ñònh veà quaûn lyù thueá chöa cao, daãn ñeán haïn cheá trong 
tuaân thuû phaùp luaät. Caùc quy ñònh veà quaûn lyù thueá coøn nhieàu 
phaân taùn, nhieàu luaät coù noäi dung coøn chöa thoáng nhaát; quyeàn 
haïn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp luaät cuûa caùc chuû theå tham 
gia quaûn lyù thueá chöa ñöôïc quy ñònh ñaày ñuû, roõ raøng aûnh höôûng 
ñeán vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thueá. Coâng taùc phoøng 
choáng, xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm  phaùp luaät veà thueá, choáng 
thaát thu thueá coøn haïn cheá trong coâng taùc quaûn lyù thueá, ñoàng 
thôøi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø hoäi nhaäp 
kinh teá quoác teá. 

- Luaät Quûan lyù thueá ñaõ taïo laäp khung phaùp lyù chung ñeå thöïc thi 
taát caû caùc Luaät, Phaùp leänh veà thueá vaø caùc khoaûn thu khaùc 
thuoäc NSNN, do cô quan quaûn lyù thueá quaûn lyù thu. Söï ra ñôøi cuûa 
Luaät Quûan lyù thueá seõ khaéc phuïc ñöôïc tình traïng chia caét, taùch 
bieät veà phöông thöùc quaûn lyù giöõa caùc loïai thueá. Töø ñoù, taïo 
neàn taûng cho vieäc aùp duïng moät cô cheá quaûn lyù thueá tieân tieán, 
hieän ñaïi theo höôùng töï tính, töï khai, töï noäp thueá, caùc quy ñònh cuûa 
Luaät taïo ñieàu kieän cho vieäc caûi caùch thuû tuïc haønh chính thueá, 
taêng cöôøng coâng cuï quaûn lyù naâng cao hieäu löïc cuûa heä thoáng 
phaùp luaät thueá. Coâng taùc quaûn lyù thueá seõ ñöôïc hieän ñaïi hoùa, 
phuø hôïp vôùi thoâng leä quaûn lyù thueá quoác teá, phuïc vuï coâng 
cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp kinh 
teá quoác teá. 

- Vieäc ban haønh Luaät quaûn lyù thueá nhaèm xaùc ñònh roõ nghóa vuï, 
traùch nhieäm, quyeàn lôïi cuûa ñoái töôïng noäp thueá, chöùc naêng, 
nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan thueá vaø nghóa vuï cuûa caùc toå 
chöùc, caù nhaân trong vieäc cung caáp thoâng tin cho cô quan thueá vaø 
phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô quan thueá ñeå quaûn lyù thu thueá ñaït 
hieäu quaû cao. 

 
 

CÂU 19 : 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người nộp thuế: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; 

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau 
đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp 
thuế. 
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2. Cơ quan quản lý thuế: 

a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; 

b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan. 

3. Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan. 

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về 
thuế. 

 

1.   Ưu điểm của thuế giá trị gia tăng 

-        Thuế giá trị gia tăng tránh được hiện tượng thuế chồng thuế, phù hợp với nền 

kinh tế sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. 

-        Thuế giá trị gia tăng mang tính trung lập đối với các nghiệp vụ dịch chuyển sản 

phẩm và dịch vụ. Một loại thuế được gọi là trung lập khi nó không gây ra bất cứ ảnh 

hưởng nào đến hoạt động của các doanh nghiệp nếu chính phủ không muốn thế. 

Trong thuế doanh thu người ta có khuynh hướng tối thiểu hóa số tiền thuế phải nộp 

bằng cách hội nhập các xí nghiệp theo chiều dọc. Ví dụ xí nghiệp sợi có thể kết hợp 

với xí nghiệp dệt, xí nghiệp may . . . Với sự hội nhập này không làm phát sinh doanh 

thu khi chuyển sản phẩm từ khâu trước sang khâu sau. Chính phủ không muốn các 

doanh nghiệp hội nhập lại với nhau nhưng bản thân loại thuế trên đã tạo ra sự hội 

nhập ấy. Rõ ràng trong thuế doanh thu, với cơ chế thu thuế như thế nó không mang 

tính trung lập. 

Thuế giá trị gia tăng không hề khuyến khích các doanh nghiệp hội nhập như trên, bởi 

các doanh nghiệp trong trường hợp hội nhập và không hội nhập thì tổng số thuế phải 

nộp là như nhau. Như vây, chúng ta có thể khẳng định rằng thuế giá trị gia tăng là 

loại thuế mang tính trung lập. 

-        Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ nên có thể tạo được nguồn thu lớn cho 

ngân sách nhà nước. 
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-        Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu thường bằng không, 

nên nó có tác dụng đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu có 

thể cạnh tranh dễ dàng hơn trên thị trường quốc tế. 

-        Với một biểu thuế gồm ít thuế suất (có nhiều nước áp dụng thống nhất một thuế 

suất cho tất cả các ngành nghề), thuế giá trị gia tăng đảm bảo công bằng đối với mọi 

ngành nghề, mọi sản phẩm, dịch vụ. 

-        Thuế giá trị gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu 

quả cao. Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng được thực hiện căn cứ trên hóa đơn mua 

vào đã buộc người mua phải đòi hỏi người bán xuất hóa đơn, ghi đúng doanh thu với 

giá trị thực của hoạt động mua bán, khắc phục được tình trạng thông đồng giữa 

người mua và người bán để trốn lậu thuế. Ở khâu bán lẽ thường xảy ra trốn lậu thuế 

vì người tiêu dùng cuối cùng khi mua hàng không cần đòi hóa đơn. Do đó thay vì 

phải quản lý một số lượng lớn đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế chỉ cần quản lý một 

số ít đối tượng nộp thuế trong khâu bán lẻ. Hơn nữa, ở khâu bán lẻ giá trị tăng thêm 

thường không lớn nên số thuế thu ở khâu này cũng không nhiều. 

 


