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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Việt 

Nam” 

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Mã số: 62.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Lèng Hoàng Minh  

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS Lê Xuân Trường 

2. TS Nguyễn Việt Cường 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất, Luận án đã tổng hợp và hệ thống hóa và phát triển, bổ sung các 

vấn đề lý luận về tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) như khái niệm 

tuân thủ thuế, phân loại tuân thủ thuế, các chỉ tiêu định lượng và tiêu chí định 

tính đánh giá tuân thủ thuế, các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của 

NNT. Đặc biệt, Luận án đã luận giải làm rõ thêm các nhân tố ảnh hưởng đến 

tính tuân thủ thuế của NNT so với những nghiên cứu đã công bố trước đây.  

Thứ hai, Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao tính tuân thủ thuế 

của người nộp thuế ở một số nước trên thế giới như Singapore, Vương quốc 

Anh, Australia, Hoa Kỳ, của các quốc gia trong Hiệp hội nghiên cứu và quản lý 

thuế Châu Á. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao tính tuân thủ 

thuế của người nộp thuế ở Việt Nam. 

Thứ ba, Luận án nghiên cứu thực trạng tuân thủ thuế; phân tích và đánh 

giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế của NNT ở Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2016 trên cơ sở số liệu quản lý thuế và kết quả khảo sát độc lập 

của nghiên cứu sinh.  
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Thứ tư, Luận án đã đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của 

NNT như: Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính thuế; xây dựng chiến lược quản lý thuế dựa trên mức độ tuân thủ 

thuế; tăng cường giám sát việc tuân thủ bằng cách mở rộng áp dụng kỹ thuật 

quản lý rủi ro vào quản lý thuế; hoàn thiện nhóm chỉ số đánh giá tuân thủ thuế 

của người nộp thuế trong bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế; đẩy mạnh 

và đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhằm thúc đẩy ý thức tuân thủ thuế của 

người nộp thuế; quản lý tốt việc đăng ký, kê khai và nộp thuế của người nộp 

thuế; nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác kiểm tra, thanh tra thuế; tăng 

cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế... Đồng thời, phải cải cách 

bộ máy quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế, bổ sung lực lượng và nâng cao 

chất lượng công chức thuế, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển và quản lý tốt 

hoạt động của hệ thống đại lý thuế. 

Thứ năm, Luận án đã đề xuất một số giải pháp điều kiện nhằm thực thi có 

hiệu quả các giải pháp nêu trên. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2017 
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