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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát 120 đối tượng trong đó bao gồm 80 doanh nghiệp và 40 hộ kinh 
doanh cá thể hiện đang trực thuộc sự quản lý của Chi cục thuế huyện Ứng Hòa. Kết quả phân tích nhân tố khám 
phá (Exporatory Factor Analysis – EFA) đã chỉ ra các nhân tố: (1) Hình phạt, cưỡng chế, (2) Kỹ năng cán bộ 
thuế, (3) Hoạt động thanh tra - kiểm tra, (4) Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, (5) Phương tiện vật chất, có ảnh 
hưởng một cách đáng kể đến chất lượng công tác quản lý thuế tại chi cục thuế huyện Ứng Hòa. Kết quả nghiên 
cứu có thể làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng quản lý thuế ở chi cục 
thuế huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội, bao gồm: (1) Tăng cường công tác cưỡng chế và thu nợ thuế; (2) Tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ thuế; (3) Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế; (4) 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế và (5) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 
cho Chi Cục thuế Ứng Hòa. 
Từ khóa: Chất lượng quản lý thuế, nhân tố ảnh hưởng, phân tích nhân tố khám phá (EFA). 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu trong 

nước và trên thế giới về việc xác định các yếu 
tố tác động đến chất lượng công tác quản lý 
thuế. Một số nghiên cứu trên thế giới bao gồm 
nghiên cứu của Nilgün Serim và cộng sự 
(2014) và nghiên cứu của Michael Carnahan 
(2015). Một số nghiên cứu tại Việt Nam như 
nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thành (2008), 
nghiên cứu khác của Nguyễn Thị Thùy Dung 
(2013). Kết quả của các nghiên cứu này cho 
thấy các yếu tố thuộc đặc điểm của các đối 
tượng nộp thuế như doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh có mối quan hệ chặt chẽ với chất lượng 
công tác quản lý thuế. 

Hiện nay sự thay đổi cơ chế quản lý thuế 
theo cơ chế tự khai, tự nộp là một bước ngoặt 
thể hiện xu hướng mới tạo sự chủ động và dân 
chủ hơn cho đối tượng nộp thuế. Tuy nhiên, sự 
đổi mới này không đảm bảo rằng công tác 
quản lý thuế có thể đạt được hiệu quả nếu như 
không có các biện pháp quản lý thuế đối với 
đặc điểm của từng đối tượng nộp thuế. Mục 
tiêu quản lý thuế đạt được khi có sự đổi mới 
hoàn toàn về quan điểm, chiến lược và biện 
pháp quản lý thuế thích hợp đó là coi đối tượng 

nộp thuế là khách hàng và cơ quan thuế là 
người cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ. 

Chi cục thuế huyện Ứng Hòa trực thuộc 
Cục thuế Hà Nội được đóng trên địa bàn huyện 
Ứng Hòa hiện nay đang quản lý trên 3000 đối 
tượng nộp thuế. Trong những năm gần đây, 
Chi cục thuế huyện Ứng Hòa đã có nhiều giải 
pháp như phối hợp tích cực trong việc đôn đốc 
thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; Đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính; Nâng cấp cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu hiện 
đại hóa công tác quản lý thuế, vừa giảm bớt chi 
phí cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi 
để hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. 
Tăng cường phối hợp kết nối, tích hợp, trao đổi 
thông tin với các cơ quan liên quan… Tuy 
nhiên do địa bàn quản lý rộng, số cán bộ làm 
việc tại chi cục còn ít, dẫn đến công tác quản lý 
trên địa bàn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Vậy làm sao để nâng cao chất lượng công 
tác quản lý thuế của chi cục thuế huyện Ứng 
Hòa - Hà Nội là yêu cầu cấp bách trong giai 
đoạn hiện nay. Chính vì vậy, việc nghiên cứu 
các nhân tố tác động đến chất lượng quản lý 
thuế sẽ giúp cho chi cục phát huy các yếu tố 
tích cực, quan trọng và hạn chế các yếu tố tiêu 
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cực để góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa - 
TP. Hà Nội nói riêng và công tác quản lý thuế 
ở cấp chi cục nói chung. 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nội dung nghiên cứu 

Bài viết trên cơ sở ứng dụng phương pháp 
phân tích nhân tố khám phá xác định các nhân 
tố chủ yếu ảnh hưởng công tác quản lý thuế 
của Chi cục thuế huyện Ứng Hòa; trên cơ sở 
đó đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất 
lượng công tác quản lý thuế ở Chi cục thuế 
huyện Ứng Hòa - TP. Hà Nội. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Khung lý thuyết của nghiên cứu 

a. Các khái niệm 
Quản lý thuế là khâu tổ chức, phân công 

trách nhiệm cho các bộ phận trong cơ quan 
thuế, xác lập mối quan hệ phối hợp giữa các bộ 
phận một cách hữu hiệu trong việc thực thi các 
chính sách thuế để ngày một nâng cao chất 
lượng cũng như hiệu quả thu ngân sách nhà 
nước góp phần khuyến khích sản xuất kinh 
doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao ý thức tự giác nộp thuế cho đối tượng 
nộp thuế và phải coi đó như là bộ phận và trách 
nhiệm của đối tượng nộp thuế. 

Có những quan điểm và cách thức đo lường 
chất lượng công tác quản lý thuế như đo lường 
thông qua kết quả thu thuế. Chất lượng công 
tác quản lý thuế cũng có thể đo lường qua sự 
hài lòng và tin tưởng của các đối tượng nộp 
thuế đối với cơ quan thuế. 

Trong nghiên cứu này, chất lượng công tác 
quản lý thuế được định nghĩa là những đánh 
giá tổng quát của các đối tượng nộp thuế 
(doanh nghiệp và hộ kinh doanh) về mức độ 
hài lòng và tin cậy vào các quyết định thuộc 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình do chi cục thuế 
ban hành. 

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng tuy là hai 
khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ chặt chẽ 
với nhau trong nghiên cứu về dịch vụ 
(Parasuraman và cộng sự, 1988). Parasuraman 
và cộng sự (1993) cho rằng, giữa chất lượng 
dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng tồn tại 
một số khác biệt, mà điểm khác biệt cơ bản là 
vấn đề “nhân quả”. Còn Zeithaml (2000) thì 
cho rằng sự hài lòng của khách hàng bị tác 
động bởi nhiều yếu tố như: chất lượng sản 
phẩm, chất lượng dịch vụ, giá cả, yếu tố tình 
huống, yếu tố về đặc điểm cá nhân. Lý do là 
chất lượng dịch vụ có liên quan đến việc cung 
cấp dịch vụ, còn sự thoả mãn chỉ đánh giá 
được sau khi đã sử dụng dịch vụ; như vậy, chất 
lượng dịch vụ là nguyên nhân dẫn đến sự thỏa 
mãn, hài lòng. 

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của 
khách hàng có liên quan nhau, dịch vụ có chất 
lượng cao dẫn tới sự hài lòng của khách hàng 
cũng tăng lên, không nên đo lường chất lượng 
dịch vụ mà không đánh giá hài lòng của khách 
hàng (Cronin & Taylor, 1992; Kotler & Keller, 
2009; Olajide, 2011). 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả 
công tác quản lý thuế 

Bảng 1. Các nhân tố tiềm năng ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thuế 
Pháp luật & chính sách của  

Nhà nước Tổ chức quản lý của cơ quan thuế Đặc điểm  
của người nộp thuế 

- Mức độ phức tạp của chính sách 
thuế và các chính sách khác liên quan 
- Tính ổn định của chính sách thuế 
- Sự phù hợp của việc phân cấp quản 
lý thu thuế 
- Độ mạnh của chế tài xử lý vi phạm 

- Khả năng quản lý của cơ quan thuế 
- Điều kiện cơ sở vật chất của cơ quan 
thuế 
- Tính hợp lý của bộ máy tổ chức cơ 
quan thuế 
- Trình độ và tư cách đạo đức cán bộ 
công chức ngành thuế 
- Công tác tuyên truyền 
- Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Quy mô của đối tượng 
nộp thuế 
- Mức độ tập trung của 
đối tượng nộp thuế 
- Trình độ nhận thức về 
thuế 
- Ý thức chấp hành pháp 
luật thuế 
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Xét về mặt tổng thể, có 3 nhóm nhân tố 
chính tác động đến chất lượng công tác quản lý 
thuế của các chi cục thuế, bao gồm: pháp luật 
và chính sách của Nhà nước, tổ chức quản lý 
của các cơ quan chức năng thuế và đặc điểm 
của người nộp thuế. 
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 

Dung lượng mẫu chính thức: Phương pháp 
phân tích dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu 
này là phương pháp phân tích dựa trên mô hình 
phân tích nhân tố khám phá. Để đạt được ước 
lượng tin cậy cho phương pháp này, mẫu 
thường phải có kích thước đủ lớn. Dựa theo 
kinh nghiệm của Hair & cộng sự (2010), dung 
lượng mẫu tối thiếu đối với mô hình phân tích 
nhân tố khám phá tối thiểu là 5 quan sát (tốt 
nhất là từ 10 quan sát trở lên) cho một tham số 
ước lượng, mô hình lý thuyết có 22 tham số 

cần ước lượng (Bảng 3), do đó kích thước mẫu 
tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu chính thức là 
110 quan sát. Dung lượng mẫu trong nghiên 
cứu này được thực hiện là n = 120, vì vậy tính 
đại diện của mẫu đảm bảo cho việc phân tích. 

Phương pháp chọn mẫu: Đề tài nghiên cứu 
áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
phân tầng bao gồm: các đối tượng nộp thuế 
trên địa bàn huyện Ứng Hòa gồm các cá nhân, 
tổ chức kinh tế, sản xuất kinh doanh dịch vụ và 
hàng hóa. Các tổ chức nộp thuế bao gồm tất cả 
các loại hình doanh nghiệp trong đó tập trung 
chủ yếu là công ty TNHH, công ty cổ phần và 
một số ít là doanh nghiệp tư nhân. Còn các cá 
nhân nộp thuế là các hộ kinh doanh được chia 
theo 2 tiểu vùng gồm tiểu vùng 1 và tiểu vùng 
2 với cỡ mẫu được đề cập ở bảng 2. 

 

Bảng 2. Phương pháp chọn mẫu điều tra 
STT Tiêu chí Số lượng 

I Loại hình Doanh nghiệp 
- Công ty cổ phần 
- Công ty TNHH 
- Doanh nghiệp tư nhân 

80 
40 
30 
10 

II Hộ kinh doanh 
- Tiểu vùng 1 
- Tiểu vùng 2 

40 
20 
20 

Tổng cộng 120 
 

2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 
Thông tin sơ cấp được thu thập thông qua 

phiếu điều tra khảo sát thực tế. Nội dung phiếu 
điều tra bao gồm: Thông tin về đối tượng nộp 
thuế (loại hình cơ sở kinh doanh; trụ sở; quy 
mô kinh doanh về vốn đầu tư và lao động; 
ngành nghề kinh doanh); Các nhân tố ảnh 
hưởng đến kết quả công tác quản lý thuế và 
một số kiến nghị của đối tượng nộp thuế về 
công tác quản lý thuế của Chi cục. Thông tin 
thứ cấp về tình hình và kết quả công tác quản 
lý thuế (kết quả thu thuế, số tờ khai nộp thuế, 
kết quả thực hiện tuyên truyền hỗ trợ người 
nộp thuế, công tác hoàn thuế, công tác thu nợ 
thuế). Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tham khảo 
ý kiến của các cán bộ thu thuế, cán bộ quản lý 

tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa – Hà Nội. 
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng 

phương pháp định lượng thông qua phát bảng 
hỏi với kích thước mẫu điều tra là 120 doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh. 
2.2.4. Phương pháp xử lý, phân tích 

Để khảo sát ý kiến của người được hỏi về 
chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, nghiên cứu sử dụng thang đo 
Likert với 5 mức độ: (1) Không đồng ý, (2) 
Đồng ý một phần (3) Không có ý kiến; (4) 
Đồng ý; (5) Rất đồng ý được mô tả chi tiết 
trong bảng 3. Bảng 3 cho thấy có 5 nhóm 
thang đo tiềm năng (có tổng số 22 biến quan 
sát) ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý 
thuế và 1 thang đo đại diện cho sự hài lòng và 
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tin tưởng của các đối tượng nộp thuế đối với 
cơ quan thuế (với 3 biến quan sát).  

Nghiên cứu sử dụng phần mềm phân tích 
thống kê SPSS 23 cho áp dụng phân tích nhân 
tố khám phá EFA cho việc xác định các nhân 
tố ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng công tác 

quản lý thuế. Kết quả của phân tích nhân tố 
khám phá EFA làm cơ sở cho việc đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công 
tác quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng 
Hòa - Hà Nội. 

 

Bảng 3. Thang đo các yếu tố ảng hưởng đến chất lượng công tác quản lý thuế 
STT Thang đo Kí hiệu 

I Hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế TT 
1 Công tác tuyên truyền chính sách - pháp luật là chính xác, kịp thời TT1 
2 Hình thức tuyên truyền hỗ trợ là đa dạng, phong phú TT2 
3 Hoạt động tuyên truyền hỗ trợ là cần thiết TT3 
4 Việc giải đáp, trả lời kịp thời, dễ hiểu, rõ ràng TT4 
5 Các phòng của Chi cục thuế có sự phối hợp chặt chẽ, nhất quán TT5 
II Tổ chức hoạt động thanh kiểm tra KT 
1 Công tác kiểm tra, theo dõi là thường xuyên, chính xác KT1 
2 Cán bộ kiểm tra có thái độ, kỹ năng và chuyên môn tốt KT2 
3 Việc kiểm tra là minh bạch, rõ ràng KT3 
4 Các cuộc kiểm tra thuế đều có nội dung và phương pháp phù hợp KT4 

III Hình thức cưỡng chế và hình phạt HP 
1 Việc xử lý các vi phậm về thuế là rõ ràng, minh bạch HP1 
2 Các hình phạt và hình thức cưỡng chế phát huy tốt HP2 
3 Các hình thức cưỡng chế là công bằng HP3 

IV Cán bộ công chức thuế CB 
1 Cán bộ thuế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt CB1 
2 Cán bộ thuế có thái độ thái độ thân thiện, lịch sử, có trách nhiệm cao CB2 
3 Cán bộ thuế có năng lực trình bày, giải thích ngắn gọn, dễ hiểu CB3 
4 Cán bộ thuế có trình độ sử dụng tốt phần mềm quản lý CB4 
5 Cán bộ thuế tạo được lòng tin với người nộp thuế CB5 
V Phương tiện cơ sở vất chất VC 
1 Trụ sở của Chi cục ở vị trí thuận lợi cho chi cục VC1 
2 Văn phòng làm việc tiện nghi, rộng rãi VC2 
3 Văn phòng chi cục được trang thiết bị đầy đủ VC3 
4 Phần mềm quản lý thuế của Chi cục có chất lượng tốt, dễ sử dụng VC4 
5 Đường truyền dữ liệu của chi cục ổn định, tốc độ cao VC5 

VI Chất lượng công tác quản lý thuế CL 
1 Có hài lòng với chất lượng phục vụ của cơ quan thuế CL1 
2 Có tin tưởng vào cơ quan thuế CL2 
3 Người nộp thuế luôn tin vào các quyết định thuộc quyền lợi và nghĩa vụ của mình 

do Chi cục thuế ban hành 
CL3 

(Nguồn: Nguyễn Thị Thùy Dung, 2012) 
 

III. KẾT QUẢ VÀ  THẢO LUẬN 
3.1. Đặc điểm cơ bản của Chi mục thuế 
huyện Ứng Hòa 
3.1.1. Cơ cấu tổ chức 

Mô hình tổ chức bộ máy ngành thuế được tổ 
chức theo ngành dọc từ Tổng cục thuế đến các 
Cục thuế, các Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc tổ chức chỉ đạo thống nhất quản lý 
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các loại thuế cũng như nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, xây dựng được một lực lượng 
chuyên ngành có tính quyết định đến công tác 
quản lý và thu thuế. Đồng thời, ngành thuế còn 

chịu sự chỉ đạo song trùng (ngành dọc và chính 
quyền địa phương) tạo điều kiện cho ngành 
thuế thực hiện tốt chức năng của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 1. Tổ chức bộ máy Chi cục thuế huyện Ứng Hòa 
(Nguồn: Chi cục thuế huyện Ứng Hòa) 

 

3.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuế 
huyện Ứng Hòa 

- Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện 
thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về 
thuế, quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý 
thuế trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng 
năm được giao, tổng hợp, phân tích, đánh giá 
công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương về công tác lập và 
chấp hành dự toán thu NSNN, về công tác 
quản lý thuế trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ 
với các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan 
đến thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý 
thuế như công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối 
tượng nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết miễn, giảm thuế trên địa bàn theo 
luật định. 

- Tổ chức công tác thông tin báo cáo, kế 
toán, thống kê thuế, quản lý ấn chỉ thuế. 

- Quản lý xử lý vi phạm pháp luật, giải 
quyết khiếu nại tố cáo về thuế theo quy định 
của pháp luật. 

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ 

trong Chi cục thuế, quản lý kinh phí, tài sản 
của Chi cục thuế. 

- Được quyền yêu cầu các tổ chức và cá 
nhân nộp thuế; các tổ chức và cá nhân có liên 
quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết 
cho việc quản lý thu thuế, đề nghị các cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các tổ chức và cá nhân 
không thực hiện trách nhiệm trong công việc 
phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào 
NSNN. 

- Được quyền ấn định số thuế phải nộp, thực 
hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp 
luật thuế theo thẩm quyền; được quyên thông 
báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm nghiệm 
trọng pháp luật thuế. 
3.2. Kết quả phân tích mô hình dựa trên 
phân tích nhân tố khám phá 
3.2.1. Kiểm định chất lượng thang đo bằng hệ 
số Cronbach Alpha 

Thang đo và độ tin cậy của các biến quan 
sát được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s 
Alpha và phương pháp nhân tích nhân tố khám 
phá EFA (Exploratory Factor Analysis). Yêu 
cầu để thang đo được chấp nhận là loại bỏ các 
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biến có hệ số tương quan biến tổng (item – 
total correlation) nhỏ hơn 0,3 và hệ số 
Cronbach’s Alpha nhỏ hơn 0,6. Hơn nữa trong 
phân tích nhân tố khám phá EFA, những biến 
có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 

0,5 sẽ bị loại khỏi thang đo vì có tương quan 
kém với nhân tố tiềm ẩn (khái niệm đo lường). 
Bước cuối cùng là kiểm định mô hình bằng 
phương pháp hồi qui đa biến với mức ý nghĩa 
thống kê 5%. 

 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha 

STT Thang đo Biến đặc trưng Số 
biến 

Cronbach 
Alpha của 
thang đo 

1 Hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT TT1, TT2, TT3, TT4, TT5 5 0,662 
2 Tổ chức hoạt động thanh kiểm tra KT1, KT2, KT3, KT4 4 0,726 
3 Hình thức cưỡng chế và hình phạt HP1, HP2, HP3 3 0,721 
4 Cán bộ công chức thuế CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 5 0,684 
5 Phương tiện cơ sở vất chất VC1, VC2, VC3, VC4, VC5 5 0,687 
6 Chất lượng công tác quản lý thuế CL1, CL2, CL3 3 0,676 

 

Qua kết quả kiểm định chất lượng thang đo 
ở Bảng 4 ta thấy hệ số của tổng thể các đều lớn 
hơn 0,6. Như vậy hệ thống thang đo được xây 
dựng gồm 5 thang đo đảm bảo chất lượng tốt 
với 25 biến số đặc trưng. 

3.2.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá - EFA 
a. Kiểm định tính thích hợp của EFA 

Trong Bảng 5 ta có KMO = 0,818 thỏa mãn 
điều kiện 0,5 < KMO < 1, như vậy phân tích nhân 
tố khám phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế. 

 

Bảng 5. Kiểm định KMO và Bartlett’s Test (KMO and Bartlett’s Test) 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,818

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 824,483

df 231
Sig. 0,000

 

b. Kiểm định tương quan của các biến quan 
sát trong thước đo đại diện 

Trong Bảng 5 ta thấy kiểm định Bartlett có 
mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05, như vậy các 
biến quan sát có tương quan tuyến tính với 
nhân tố đại diện. 
c. Kiểm định mức độ giải thích của các biến 

quan sát đối với nhân tố 
Cột Cumulative của bảng 6 cho biết trị số 

phương sai trích là 54,62% điều này có nghĩa 
là 54,62% thay đổi của các nhân tố được giải 
thích bởi các biến quan sát. Từ các phân tích 
trên, có thể kết luận rằng phân tích nhân tố 
khám phá EFA là phù hợp với dữ liệu tổng thể. 

 

Bảng 6. Tổng phương sai được giải thích (Total Variance Explained) 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance Cumulative % Total % of 

Variance Cumulative % Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 6,256 28,437 28,437 6,256 28,437 28,437 2,616 11,893 11,893 
2 1,769 8,039 36,477 1,769 8,039 36,477 2,614 11,882 23,775 
3 1,426 6,484 42,960 1,426 6,484 42,960 2,558 11,628 35,403 
4 1,355 6,159 49,119 1,355 6,159 49,119 2,218 10,082 45,485 
5 1,210 5,502 54,622 1,210 5,502 54,622 2,010 9,137 54,622 
6 0,980 4,456 59,077       
7 0,961 4,370 63,447       
8 0,907 4,121 67,568       

…. ….. …… …… ….. …… ….. …… ……. ……. 
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d. Kết quả của mô hình 
Qua kiểm định chất lượng thang đo và kiểm 

định của mô hình EFA, ta thấy chỉ tiêu 

Eigenvalues thấy 5 nhân tố có Total > 1. Như 
vậy, ta xác định được 5 nhân tố đưa vào phân 
tích EFA (Bảng 7). 

 

Bảng 7. Mô hình điều chỉnh qua kiểm định Crobach Alpha và phân tích nhân tố khám phá 
STT Thang đo Biến đặc trưng Giải thích thang đo 

1 TT (F1) TT4, TT5 Hoạt động tuyên truyền hỗ trợ 
2 KT (F2) KT1, KT2, KT3 Hoạt động thanh tra - kiểm tra 
3 HP (F3) HP1, HP2, HP3 Hình phạt - cưỡng chế 
4 CB (F4) CB1, CB2 Kỹ năng cán bộ thuế 
5 VC (F5) VC1, VC2, VC3 Phương tiện vật chất 
6 CL (F6) CL1, CL2, CL3 Chất lượng công tác quản lý thuế 
 

e. Phân tích hồi qui đa biến 
Để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng công tác quản lý thuế thông qua sự hài 
lòng và tin tưởng của các đối tượng nộp thuế 
đối với cơ quan thuế, mô hình tương quan tổng 
thể có dạng: 

CLQL = f (F1, F2, F3, F4, F5) 
Trong đó: CLQL: Biến phụ thuộc;  
                F1, F2, F3, F4, F5: Biến độc lập.  
Việc xem xét trong các trong các yếu tố F1 

đến F5, yếu tố nào thật sự tác động đến chất 
lượng công tác quản lý thuế thông qua sự hài 
lòng và tin tưởng của đối tượng nộp thuế một 
cách trực tiếp sẽ thực hiện được bằng phương 
trình hồi qui tuyến tính 

CLQL= β0+ β1F1 + β2F2 + β3F3 + β4F4 + β5F5 
Trong đó, các biến đưa vào phân tích hồi 

qui được xác định bằng cách tính điểm của các 
nhân tố (Factor score). 

 

Bảng 8. Tóm tắt mô hình (Model Summary) 

Biến  
độc lập 

Hệ số hồi qui 
chưa  

chuẩn hóa 
(B) 

Giá trị t  
(t-value) 

Mức ý nghĩa 
thống kê  
(P-value) 

Hệ số  
hồi qui 

chuẩn hóa 
(Beta) 

Giá trị 
tuyệt 

đối của 
Beta 

Mức độ 
đóng 

góp của 
các biến 

Tầm quan 
trọng của 
các biến 

(Constant) -2,204E-16 0,000 1,000     
F1 0,347 7,021*** 0,000 0,347 0,347 18,54% 4 
F2 0,397 8,017*** 0,000 0,397 0,397 21,21% 3 
F3 0,459 9,274*** 0,000 0,459 0,459 24,52% 1 
F4 0,399 8,055*** 0,000 0,399 0,399 21,31% 2 
F5 0,270 5,456*** 0,000 0,270 0,270 14,42% 5 

Tổng     1,525 100%  
Biến số phụ thuộc: Chất lượng công tác quản lý thuế (CLQL) 

Dung lượng mẫu quan sát 
F 

Hệ số R-squared 
Hệ số R-squared hiệu chỉnh 

120 
58,843*** 

0,721 
0,708 

Ghi chú: *** Mức ý nghĩa < 0,01, ** Mức ý nghĩa < 0,05, * Mức ý nghĩa < 0,10 (Kiểm định 2 phía) 
 

Trong bảng 8, ta có hệ số R2 hiệu chỉnh là 
0,708, có nghĩa là 70,8% sự thay đổi về chất 
lượng công tác quản lý thuế thông qua mức độ 
hài lòng và tin tưởng của đối tượng nộp thuế 
đối với cơ quan thuế được giải thích bởi các 
biến độc lập của mô hình. 

Cũng trong bảng 8, ta thấy với mức ý nghĩa 

của các nhân tố trong mô hình hồi qui đều có 
giá trị Sig. < 0,01, có thể kết luận rằng mô hình 
đưa ra là phù hợp với dữ liệu thực tế. Hay nói 
cách khác, các biến độc lập có tương quan 
tuyến tính với biến phụ thuộc và với mức độ 
tin cậy 99%. 
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Từ kết quả phân tích trên bảng 8 ta thu được 
mô hình hồi quy sau:  
CLQL = 0,347*F1 + 0,397 * F2 + 0,459 * F3 

+ 0,399 * F4 + 0,270 * F5 
f. Thảo luận kết quả hồi qui 

Các biến F1, F2, F3, F4, F5 có quan hệ cùng 
chiều với biến CLQL. Để xác định mức độ ảnh 
hưởng của các biến số độc lập ta xác định hệ 
số hồi qui chuẩn hóa. Các hệ số hồi qui chưa 
chuẩn hóa có thể chuyển đổi dưới dạng phần 
trăm được thể hiện trong bảng 8. 

Qua kết quả bảng 8 ta thấy thứ tự tầm quan 
trọng của các biến số ảnh hưởng đến chất 
lượng công tác quản lý thuế thông qua mức độ 
hài lòng và tin tưởng của đối tượng nộp thuế 
như sau: cao nhất là F3 “Hình phạt – cưỡng 
chế” (24,52%); tiếp đến là F4 “Kỹ năng cán bộ 
thuế” (21,31%); F2 “Hoạt động thanh tra, kiểm 
tra” (21,21%); F1 “Hoạt động tuyên truyền, hỗ 
trợ” (18,54%) và thấp nhất là F5 “Phương tiện 
vật chất” (14,42%). 

Thông qua các kiểm định có thể khẳng định 
các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác 
quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa – 
Hà Nội thông qua mức độ hài lòng và tin tưởng 
của đối tượng nộp thuế là: (1) “Hình phạt – 
cưỡng chế”, (2) “Kỹ năng cán bộ thuế”, (3) 
“Hoạt động thanh tra, kiểm tra”, (4) “Hoạt 
động tuyên truyền, hỗ trợ”, (5) “Phương tiện 
vật chất”. 
3.3. Gợi mở các giải pháp góp phần nâng 
cao chất lượng công tác quản lý thuế tại Chi 
cục thuế huyện Ứng Hòa - Hà Nội 

Dựa vào kết quả phân tích thực trạng và các 
nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác 
quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa 
có thể đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả của công các quản lý thuế như sau: 
3.3.1. Tăng cường công tác cưỡng chế và thu 
nợ thuế 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cưỡng chế và 
thu nợ thuế có ảnh hưởng nhiều nhất đến chất 
lượng công tác quản lý thuế của Chi cục thuế 

huyện Ứng Hòa. Nhằm mục tiêu kịp thời phát 
hiện và xử lý các đối tượng nộp thuế cố ý, chây 
ỳ, nợ thuế, chiếm đoạt tiền thuế và các khoản 
tiền phạt liên quan đến thuế, để đảm bảo thu 
đúng, thu đủ thu kịp thời các khoản vào 
NSNN, phù hợp với pháp luật thuế, công tác 
cưỡng chế và thu nợ thuế phải đảm bảo xác 
định kịp thời, chính xác các khoản nợ của từng 
đối tượng nộp thuế. 

Đối với nhóm đối tượng nộp thuế chấp hành 
tốt và chấp nhận nộp thuế, sự vi phạm luật thuế 
xảy ra thường là do nhầm lẫn trong kê khai 
thuế, vô tình trốn thuế hay vì những lý do 
khách quan mà chậm nộp tiền thuế thì chưa 
nên sử dụng các biện pháp cưỡng chế mà cơ 
quan thuế cần áp dụng các biện pháp nhắc nhở, 
đôn đốc và hỗ trợ đối tượng nộp thuế hoàn 
thành nghĩa vụ. 

Đối với nhóm đối tượng nộp thuế miễn 
cưỡng nộp thuế thì chính sách cưỡng chế cần 
xem xét số lần vi phạm và lịch sử tuân thủ, đặc 
điểm của đối tượng nộp thuế, lý do, hoàn cảnh 
vì phạm, khó khăn, vướng mắc dẫn đến vi 
phạm để xác định đúng hình thức xử lý vi 
phạm nên sử dụng. Các hình thức nên áp dụng 
nên ở mức độ nhẹ như: phạt cảnh cáo, nhắc 
nhở, áp dụng các yêu cầu kê khai khắt khe chi 
tiết hơn các đối tượng nộp thuế khác hay phạt 
tiền khi đối tượng nộp thuế nộp thuế chậm. 

Đối với nhóm đối tượng nộp thuế từ chối 
nộp thuế, đây là những đối tượng nộp thuế 
chây ỳ không nộp tiền thuế, cố tình nộp chậm, 
vi phạm nhiều lần, thuộc nhóm đối tượng khó 
thu. Các chính sách cưỡng chế cần áp dụng các 
biện pháp mạnh, cứng rắn để đảm bảo thu hồi 
các khoản nợ thuế cho NSNN và dần dần làm 
thay đổi tư duy của đối tượng nộp thuế. Các 
biện pháp cưỡng chế có thể áp dụng như: trích 
tiền từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, kê 
biên và bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, 
thu tiền hay tài sản của doanh nghiệp đó do tổ 
chức cá nhân khác nắm giữ, thu hồi mã số thuế 
và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
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nghiêm khắc hơn là truy tố trước tòa án. 
3.3.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực cán bộ thuế 

Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy năng 
lực của cán bộ thuế đóng vai trò quan trọng 
ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý 
thuế của Chi cục thuế huyện Ứng Hòa. Vì vậy 
cần phải nâng cao trình độ chuyên môn cho 
mỗi cán bộ thuế bằng cách chú trọng hơn nữa 
công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ 
như khuyến khích học đại học, trên đại học, 
bồi dưỡng quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, 
tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu quản lý 
trong giai đoạn hiện nay. Bổ sung lực lượng 
cán bộ mới nhưng cần chú trọng tuyển cán bộ 
thuế là những người có trình độ đại học trở lên 
về chuyên ngành thuế được đào tạo chính quy. 
Thường xuyên cập nhật các kiên thức pháp luật 
về thuế, các thông tư hướng dẫn chỉ thị của cấp 
trên về lĩnh vực thuế. Mở các lớp tập huấn về 
sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong lĩnh 
vực quản lý thuế cho cán bộ thuế trong chi cục. 
Đồng thời phải thường xuyên tổ chức cho cán 
bộ thuế thi đua trong nội bộ chi cục để  nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức, đẩy 
mạnh hiệu quả công tác quản lý, các cán bộ 
vượt mức kế hoạch đề ra. 
3.3.3. Tăng cường công tác thanh tra kiểm 
tra thuế 

Bên cạnh việc khuyến khích đối tượng nộp 
thuế tuân thủ tự nguyện và hỗ trợ đối tượng 
nộp thuế, Chi cục thuế huyện Ứng Hòa cần  
phải nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện 
và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp 
luật thuế. Để công tác thanh tra kiểm tra đạt 
hiệu quả cần thực hiện có trọng tâm, trọng 
điểm vào các đối tượng nghi vấn vi phạm, 
trước hết là các vi phạm nghiêm trọng. Cần 
thực hiện phân loại đối tượng nộp thuế theo 
mức độ rủi ro và tập trung thanh tra, kiểm tra 
những đối tượng có dấu hiệu vi phạm, mức độ 
rủi ro cao. Có thể thực hiện một số công tác sau: 

Hàng năm Chi cục thuế phải thực hiện công 
tác rà soát, sàng lọc người nộp thuế trên cơ sở 
phân tích các thông tin về đối tượng nộp thuế 
để xây dựng các tiêu chí phân loại chính xác, 
phù hợp. Trên cơ sở các tiêu chí phân loại cụ 
thể, phù hợp, thực hiện xây dựng kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra nhằm vào các đối tượng có 
dấu hiệu vi phạm. 

Cần thiết lập hệ thống thông tin về tình hình 
thực hiện nghĩa vụ thuế qua các năm, báo cáo 
tài chính của doanh nghiệp các thông tin từ các 
bộ, ngành có liên quan như thông tin của cơ 
quan đăng ký kinh doanh, thông tin về tình 
hình xuất nhập khẩu hàng hóa... 

Xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra thuế 
cả về số lượng và chất lượng, các kỹ năng 
thanh tra, kiểm tra thuế có tính chất chuyên sâu 
vào từng lĩnh vực, từng loại vi phạm để đảm 
bảo việc thu thập, phân tích thông tin tài liệu, 
xác định vi phạm và kết luận thanh tra nhanh 
chóng, chính xác, đầy đủ. 
3.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền và 
hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế 

Tuyên truyền hỗ trợ là cách tiếp cận tích 
cực với quan điểm mọi cá nhân, doanh nghiệp, 
tổ chức như là những khách hàng của cơ quan 
thuế. Trước hết Chi cục thuế huyện Ứng Hòa 
cần phải xây dựng chương trình mục tiêu tuyên 
truyền hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng nộp 
thuế. Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt 
cần phải triển khai các chương trình tuyên 
truyền hỗ trợ tập trung chủ yếu vào việc nâng 
cao vị trí, danh tiếng và vai trò của những tổ 
chức cá nhân chấp hành tốt, tập trung vào việc 
phổ biến về quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế. 
Đối với đối tượng miễn cưỡng nộp thuế, từ 
chối nộp thuế cần phải áp dụng các chương 
trình tuyên truyền cần nhấn mạnh trọng tâm là 
tuyên truyền các chính sách thanh kiểm tra, 
cưỡng chế thuế, các biện pháp xử lý vi phạm 
thuế và hậu quả về chi phí mà cá nhân tổ chức 
sẽ phải gánh chịu. 

Chi cục thuế cần phải đa dạng hóa và phát 
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triển các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, tạo ra 
nhiều lựa chọn cho đối tượng nộp thuế. Cần 
mở rộng và phát triển các hình thức tuyên 
truyền hỗ trợ mới tạo điều kiện cho người nộp 
thuế có nhiều lựa chọn hơn trong tiếp cận 
thông tin về thuế như: làm các chương trình 
truyền hình về thuế; video các vấn đề liên quan 
đến thuế; tổ chức các buổi phỏng vấn cho các 
cán bộ thuế, kế toán, luật sư về các vấn đề thuế 
mới; tổ chức các buổi giao lưu đối thoại trực 
tuyến; các cuộc thi tìm hiểu về thuế; tổ chức 
các buổi tư vấn thuế cho doanh nghiệp... Mặt 
khác, Chi cục thuế cần tăng cường hình thức 
khác hỗ trợ các doanh nghiệp như: hội nghị đối 
thoại với doanh nghiệp; tư vấn theo nhóm 
doanh nghiệp; tư vấn của cán bộ thuế tại doanh 
nghiệp. Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cần 
truyền tải chính xác, đầy đủ và cập nhật thông 
tin cần thiết để giúp doanh nghiệp hoàn thành 
nghĩa vụ thuế như: các quy định của luật thuế, 
quy trình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, 
quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, 
khiếu nại tố cáo thuế; các kiến thức kế toán và 
xây dựng hệ thống kế toán thuế; tình hình chấp 
hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp khác. 
Nội dung tư vấn hỗ trợ là vấn đề được sự quan 
tâm nhất của doanh nghiệp trên địa bàn, do 
vậy, cơ quan thuế cần hỗ trợ thông tin mang 
tính thời sự, tính cập nhật và sát thực nhu cầu 
của doanh nghiệp. 

Đồng thời từng bước cung cấp các dịch vụ 
tư vấn, dịch vụ thuế, dịch vụ thông tin và dịch 
vụ hỗ trợ về thuế và khuyến khích các doanh 
nghiệp tiếp cận với các hình thức tư vấn này. 
3.3.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 

Từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 
ta thấy cơ sở sở vật chất của chi cục thuế ảnh 
hưởng 14,42% đến chất lượng công tác quản lý 
thuế. Vì vậy, Chi cục thuế cần phải đầu tư 
trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, tiện nghi đảm 
bảo tốt cho công tác quản lý thuế được hiệu 
quả; Cải tạo và thay thế phần mềm ứng dụng 
đã lạc hậu và khó sử dụng, triển khai nghiên 

cứu đưa vào ứng dụng phần mềm hỗ trợ đáp 
ứng được yêu cầu quản lý toàn diện từng người 
nộp thuế. Đồng thời kết nối hệ thống thông tin 
giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý Nhà 
nước và người nộp thuế nhằm tăng cường công 
tác quản lý thuế. Phát triển công tác quản lý 
trên mạng máy tính, triển khai tích cực và có 
hiệu quả, đưa lên mạng thông tin về những đối 
tượng gian lận. Tập trung tin học hóa các lĩnh 
vực như thanh tra, xử lý và cung cấp thông tin. 
Muốn thực hiện tốt công việc này thì hệ thống 
thông tin nối mạng trên phạm vi cả nước phải 
phát triển và cơ quan thuế phải thực hiện tốt công 
việc xử lý và cung cấp thông tin lên máy tính.  
IV. KẾT LUẬN 

Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến 
chất lượng công tác quản lý thuế của Chi cục 
thuế huyện Ứng Hòa bằng cách ứng dụng mô 
hình phân tích nhân tố khám phá là rất cấp 
thiết và sẽ giúp cho Chi cục thuế phát huy các 
yếu tố tích cực, quan trọng và hạn chế các yếu 
tố tiêu cực để góp phần nâng cao chất lượng 
công tác quản lý thuế ở cấp chi cục. Nghiên 
cứu này có mục tiêu xây dựng và kiểm định 
mô hình biểu thị mối quan hệ giữa các nhân tố 
ảnh hưởng và chất lượng quản lý thuế của Chi 
cục thuế huyện Ứng Hòa - Hà Nội. 

Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, nghiên cứu 
đã khảo sát bằng bảng hỏi cho 120 đối tượng 
nộp thuế bao gồm các doanh nghiệp và hộ kinh 
doanh và đã sử dụng các mô hình phân tích 
nhân tố khám phá cho việc xác định được các 
nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng 
công tác quản lý thuế của Chi cục thuế huyện 
Ứng Hòa, bao gồm: Hình phạt - cưỡng chế; Kỹ 
năng cán bộ thuế; Hoạt động thanh tra, kiểm 
tra; Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ; Phương 
tiện vật chất. Trên cơ sở các nhân tố ảnh 
hưởng, một số giải pháp cũng đã được đề xuất 
nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý 
thuế của Chi cục thuế huyện Ứng Hòa theo thứ 
tự ưu tiên của các giải pháp theo mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố. 
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SUMMARY 
In this study, we conducted surveys of 120 cases, including 80 enterprises and 40 business individuals managed 
by Ung Hoa Taxation Department. Study results from Exporatory Factor Analysis – EFA indicated that 5 
factors, including: (1) Funishment and Enforcement; (2) Taxation Official Competency; (3) Investigation and 
controlling activities; (4) Propaganda and Supporting Activities; (5) Physical Means; influenced significantly 
quality of tax administration in Ung Hoa Taxation Department. The findings of this study, therefore, provide 
implications for solution development, with the aims of improving the quality of taxadministration in Ung Hoa 
Taxation Department, Hanoi, including: (1) strengthening funishment and enforcement; (2) strenthening 
taxation official competency; (3) strenthening investigation and control activities; (4) promoting propaganda 
and supporting activities; (5) and strenthening investment inphysical means for Ung Hoa Taxation Department. 
Từ khóa: Exploratory factor analysis (EFA), influential factors, quality of tax administration. 

 

Ngày nhận bài : 16/9/2017 
Ngày phản biện : 16/01/2018 
Ngày quyết định đăng : 22/01/2018 


