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Häc viÖn Tµi chÝnh 
Khoa ThuÕ vµ H¶i quan 
Sè 06 / 2013/T&HQ
(V/v ®¨ng ký c«ng tr×nh dù thi sinh 
viªn NCKH n¨m 2013-2014)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2013

KÝnh göi: - Toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn Khoa ThuÕ vµ H¶i quan 
- Ban c¸n sù, BCH chi ®oµn c¸c líp sinh viªn thuéc Khoa ThuÕ vµ 

H¶i quan 

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c sinh viªn n¨m häc 2013 – 2014, Ban Chñ nhiÖm 
Khoa ThuÕ vµ H¶i quan yªu cÇu ban c¸n sù, BCH chi ®oµn c¸c líp sinh viªn thuéc Khoa 
ThuÕ vµ H¶i quan th«ng b¸o vµ vËn ®éng sinh viªn trong líp ®¨ng ký viÕt c«ng tr×nh dù thi 
sinh viªn nghiªn cøu khoa häc n¨m häc 2013 – 2014. Cô thÓ nh sau:

1. Lùa chän vµ ®¨ng ký ®Ò tµi nghiªn cøu:
- Sinh viªn chñ ®éng lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu trªn c¬ së kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ 

nguyÖn väng b¶n th©n. Sinh viªn cã thÓ lùa chän c¸c ®Ò tµi trong Danh môc gîi ý ®Ò tµi 
nghiªn cøu (göi kÌm c«ng v¨n nµy) hoÆc c¸c ®Ò tµi kh¸c.

- Sinh viªn cã thÓ ®¨ng ký nghiªn cøu ®éc lËp hoÆc theo nhãm. Trêng hîp ®¨ng ký 
nghiªn cøu theo nhãm th× ph¶i ph©n c«ng râ thµnh viªn lµ nhãm trëng. Mçi nhãm cã tèi 
®a 2 thµnh viªn.

2. §¨ng ký vµ ph©n c«ng gi¸o viªn híng dÉn:
- Sinh viªn cã thÓ ®¨ng ký gi¸o viªn híng dÉn cïng víi viÖc ®¨ng ký ®Ò tµi nghiªn 

cøu.
- Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o Khoa sÏ thèng nhÊt ph©n c«ng gi¸o viªn híng dÉn 

trªn c¬ së xem xÐt nguyÖn väng cña sinh viªn vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c.
3. TiÕn ®é thùc hiÖn:
- Thêi h¹n ®¨ng ký ®Ò tµi vµ gi¸o viªn híng dÉn: Danh s¸ch sinh viªn ®¨ng ký lËp 

theo líp nép vÒ V¨n phßng khoa chËm nhÊt vµo ngµy 27 /09/2013. Khi ®¨ng ký sinh viªn 
nép ®Ò c¬ng s¬ bé cña ®Ò tµi nghiªn cøu.

- Khoa sÏ th«ng b¸o Danh s¸ch phª duyÖt ®Ò tµi nghiªn cøu vµ gi¸o viªn híng dÉn 
chËm nhÊt vµo ngµy 05 /10/2013.

N¬i nhËn:

- Nh k/g;

- BCN khoa;

- BCH Liªn chi ®oµn Khoa;

- Lu VP khoa.

Trëng khoa

PGS., TS. NguyÔn ThÞ Th¬ng HuyÒn
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KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2013 - 2014
1) Quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - những vấn đề lý thuyết 

và thực tế ở Việt Nam.
2) Các giải pháp nâng cao tënh tuân thủ của các đối tượng nộp thuế trong điều 

kiện hiện nay.
3) Hiện đại hoá quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay.
4) Ứng dụng tin học trong quản lý thuế- những vấn đề thực tiễn và giải pháp.
5) Ứng dụng các phần mềm phục vụ quản lý thuế - Thực trạng và giải pháp
6) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế  ở Việt Nam.
7) Dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế - Hướng phát triển trong điều kiện hội nhập.
8) Quản lý thuế  thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài ở Việt Nam trong 

điều kiện hiện nay.
9) Hoàn thiện chënh sách thuế tài sản ở Việt Nam.
10) Chënh sách thuế góp phần sử dụng có hiệu quả đất đai ở Việt Nam.
11) Chënh sách thuế góp phần phát triển bền vững ở Việt Nam.
12) Cải cách cơ cấu thu ngân sách của Việt Nam.
13) Cơ cấu lại hệ thống chënh sách thuế trong bối cảnh cắt giảm thuế quan  
14) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế ở Việt Nam.
15) Áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt 

Nam.
16) Quản lý hóa đơn, chứng từ trong  giai đoạn hiện nay ở Việt nam.
17) Ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam
18) Tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ cho nước 

ngoài qua mạng.
19) Chënh sách thuế góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế – lý thuyết và thực tiễn 

Việt Nam thời gian qua.
20) Vai trò của việc kiểm soát các giao dịch kinh tế trong quản lý thuế.
21) Quản lý thuế đối với các  bên có quan hệ liên kết ở Việt Nam hiện nay.
22) Giải quyết tranh chấp thuế – những vấn đề lý luận và thực tế Việt Nam.
23) Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện 

nay.
24) Hoàn thiện chënh sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt nam
25) Giải pháp tăng cường quản lý chống gian lận thuế ở Việt Nam
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26) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hồ sơ hải quan trong tiến trình hiện đại 
hoá hải quan.

27) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chứng từ thương mại trong kiểm tra sau 
thông quan.

28) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hải quan đối với hàng hoá trao đổi của cư 
dân biên giới.

29) Mở rộng áp dụng thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam hiện nay.
30) Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử - thực trạng và giải pháp.
31) Cải tiến qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương 

mại.
32) Mở rộng áp dụng quyết định trước để nâng cao hiệu quả quản lý hải quan ở 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
33) Cơ chế phối kết hợp trong kiểm tra giám sát hải quan.
34) Giải pháp nâng cao tënh tuân thủ pháp luật hải quan trong điều kiện hội nhập.
35) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan đối với loại hình hàng 

hóa sản xuất xuất khẩu.
36) Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng mô hình hải quan một cửa tại 

Việt Nam.
37) Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt (AEO) của Hải quan Việt Nam
38) Khai báo trước khi hàng đến cảng - Thực trạng và giải pháp triển khai mở rộng 
39) Hải quan Việt nam với hoạt động chống buôn lậu ma túy
40) Giải pháp thúc đẩy thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên 

quan đối với tài biển xuất cảnh, nhập cảnh.
41) Đánh giá các phương pháp kiểm tra trong kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam 

hiện nay.
42) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công cho 

thương nhân nước ngoài
43) Nâng cao hiệu quả quản lý hải quan với hàng NK để sản xuất XK
44) Nâng cao hiệu quả thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan.
45) Tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
46) Thực thi bảo vệ quyền Sở hữu trë tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan
47) Đẩy mạnh ngăn chặn việc gian lận trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
48) Thực hiện các điều ước quốc tế trong quá trình hiện đại hóa Hải quan Việt 

Nam
49) Quản lý hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất – Thực trạng và giải pháp
50) Hiệu quả của việc sử dụng chữ ký điện tử trong thủ tục hải quan điện tử    
51) Giải pháp chống gian lận thương mại qua C/O.
52) Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (thực phẩm nhập khẩu, rau quả 

nhập khẩu, thuốc, mỹ phẩm, . .. .)
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53) Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa khi xuất khẩu vào 
thị trường EU hoặc Mỹ, . .

54) Áp dụng quản lý mã số mã vạch đối với hàng hóa.
55) Thực thi hiệp định các rào cản kỹ thuật trong  thương mại  của WTO.
56) Thực thi hiệp định Hiệp định Kiểm dịch vệ sinh động, thực vật của WTO.
57) Xuất khẩu thực phẩm chế biến với hàng rào vệ sinh dịch tễ.
58) Nhãn môi trường cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa của Việt Nam.
59) Giải pháp tài chënh phát triển sản xuất và xuất khẩu rau quả tươi của Việt Nam 

đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.
60) Quản lý xuất xứ đối với hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu.
61) Nhãn hàng hóa và quản lý ghi nhãn hàng hóa ở Việt Nam.
62) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu.
63) Kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định quốc tế.
64) Kiểm soát chất lượng hàng hóa XNK – thực trạng và giải pháp.
65) Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.
66) Kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa XNK .
67) Vai trò của các FTA với việc thúc đẩy XNK hàng hóa của Việt Nam.
68) Dấu chứng nhận sản phẩm- Cơ hội xuất khẩu và tiếp cận của các doanh nghiệp 

Việt Nam.
69) Giải pháp tài chënh phát triển các trung tâm kinh tế cửa khẩu vùng biên giới.
70) Giải pháp xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại vùng biên.
71) Bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro về gian lận hàng hóa.
72) Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chënh sách và biện pháp 

quản lý kinh tế đối với khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam.
73) Tài chënh với chënh sách tam nông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
74) Giải pháp tài chënh phòng chống và kiểm soát ô nhiễm ở các làng nghề nông 

thôn hiện nay.
75) Giải pháp tài chënh khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở Việt 

Nam.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- BCN khoa;
- BCH Liên chi đoàn Khoa;
- Lưu VP khoa.

TRƯỞNG KHOA

PGS., TS. Nguyễn Thị Thương Huyền


