
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

TIẾN SĨ 

1. Đề tài luận án: “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.       

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng   Mã số: 62.34.02.01  

2. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hòa  

3. Người hướng dẫn khoa học:                      

1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền                                                                               

2. TS. Trần Vũ Minh  

4. Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính  

5. Những kết luận mới của luận án  

Về mặt lý luận:   

- Luận án hệ thống hóa và làm sáng tỏ khái niệm, các đặc trưng cơ bản của 

thủ tục hải quan điện tử.  

- Luận án xây dựng khung lý thuyết về hiệu quả thủ tục hải quan điện tử với 

các vấn đề cụ thể như: Khái niệm hiệu quả thủ tục hải quan điện tử và các nhân tố 

tác động tới hiệu quả thủ tục hải quan điện tử; Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả 

thủ tục hải quan điện tử bao gồm tiêu chí về số tờ khai được xử lý, thời gian giải 

phóng hàng, chi phí hành chính, tỷ lệ kiểm tra hải quan, mức độ hài lòng của doanh 

nghiệp, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính, số thu thuế, mức độ tuân thủ pháp 

luật, số lượng thông tin được trao đổi, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải 

quan; Phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả thủ tục hải quan điện tử; Sự cần 

thiết khách quan phải đánh giá hiệu quả thủ tục hải quan điện tử;  

- Luận án nghiên cứu hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở một số nước và rút 

ra được 3 bài học cho Việt Nam, đó là: Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả thủ tục 

hải quan điện tử phù hợp với thực tế phát triển của Việt Nam; Sử dụng phương pháp 

và công cụ đánh giá hiệu quả thủ tục hải quan điện tử; Đánh giá các nhân tố tác động 

tới hiệu quả thủ tục hải quan điện tử. 

Về mặt thực tiễn: 



- Luận án khái quát quá trình áp dụng thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam 

và đánh giá hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam qua 3 giai đoạn thực hiện 

từ năm 2006 đến 2009, từ 2009 đến 2014 và từ 2014 đến 2015; Hiệu quả cụ thể của 

thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam thông qua các tiêu chí đánh giá gồm thời gian 

giải phóng hàng, chi phí hành chính, số tờ khai và nguồn nhân lực, tỷ lệ kiểm tra 

hải quan, mức độ hài lòng của doanh nghiệp, phát hiện và xử lý vi phạm hành 

chính.   

- Luận án xây dựng định hướng nâng cao hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở 

Việt Nam từ phân tích những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hiệu quả thủ tục 

hải quan điện tử trong thời gian tới ở Việt Nam. 

- Luận án nghiên cứu và đề xuất 8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thủ tục 

hải quan điện tử ở Việt Nam cụ thể: Nhóm giải pháp giảm thời gian giải phóng 

hàng; Nhóm giải pháp giảm chi phí hành chính; Nhóm giải pháp tăng cường quản 

lý rủi ro và quản lý tuân thủ; Nhóm giải pháp tăng mức độ hài lòng của doanh 

nghiệp; Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp xây dựng mô hình hải 

quan vùng; Nhóm giải pháp về trao đổi công nghệ thông tin; Áp dụng đồng bộ và 

hiệu quả các phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả thủ tục hải quan điện. 

 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017 

 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC       NGHIÊN CỨU SINH  
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