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 Cử nhân. Cục Thuế thành phố Cần Thơ. 

TÓM TẮT: Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố 

Cần Thơ còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa n ng cao đư c chất  ư ng r n  u ện k  n ng về 

chu  n m n, nghiệp vụ cho c n bộ thuế trong c ng t c thanh tra, kiểm tra thuế   ề tài  Th c 

t  n         n  n h  p vụ th nh t         t   t   n ành thuế thành phố Cần Thơ” đư c 

nghi n cứu nhằm  àm rõ hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra người nộp thuế 

trong cơ chế quản  ý mới hiện na  cả về mặt  ý  uận và thực tiễn  Tr n cơ sở đ nh gi  thực 

trạng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố 

Cần Thơ t c giả đề xuất những định hướng và giải ph p để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế. 
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ABSTRACT: The Activity of professional training tax for inspectors and tax auditors of Can 

Tho City is limited and inadequate leading to the quality of training for staff has not been 

enhanced yet. The thesis "The reality of professional training tax inspectors, tax auditors in 

Tax of Can Tho City" is studied in order to clarify the activities of professional training tax in 

theory and practic. On the basis of assessing actual  activity of professional training tax 

inspectors and tax auditor of Can Tho City, the study will propose solutions to enhance the 

effectivity of professional training tax. 
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