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      HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  
KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN  
 
       Số: 12/2018/T&HQ 

(V/v đăng ký công trình dự thi sinh      
viên NCKH năm 2018-2019) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018 

 
Kính gửi:  - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan  

- Ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp sinh viên thuộc Khoa Thuế 
và Hải quan  

 
Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2018 – 2019, Ban Chủ nhiệm 

Khoa Thuế và Hải quan yêu cầu ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp sinh viên thuộc Khoa 
Thuế và Hải quan thông báo và vận động sinh viên trong lớp đăng ký viết công trình dự 
thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau: 

1. Lựa chọn và đăng ký đề tài nghiên cứu:  
- Sinh viên chủ động lựa chọn đề tài nghiên cứu trên cơ sở khả năng nghiên cứu và 

nguyện vọng bản thân. Sinh viên có thể lựa chọn các đề tài trong Danh mục gợi ý đề tài 
nghiên cứu (gửi kèm công văn này) hoặc các đề tài khác. 

- Sinh viên có thể đăng ký nghiên cứu độc lập hoặc theo nhóm. Trường hợp đăng ký 
nghiên cứu theo nhóm thì mỗi nhóm có tối đa 5 sinh viên trong đó phải xác định một sinh 
viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài 
nghiên cứu/01 năm học. 

2. Đăng ký đề tài: 
- Sinh viên có thể đăng ký giáo viên hướng dẫn cùng với việc đăng ký đề tài nghiên 

cứu. 
- Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc 

Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 
3. Tiến độ thực hiện: 
- Thời hạn đăng ký đề tài: Sinh viên đăng ký và nộp đề cương đề tài nghiên cứu theo 

mẫu quy định về Văn phòng khoa chậm nhất vào ngày 18/09/2018.   
- Thời gian tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: từ tháng 10/2018 đến 15/03/2019. 
- Thời gian tổ chức chấm công trình cấp Khoa dự kiến từ 18/03/2019 đến 25/03/2019. 

  
Nơi nhận: 

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

        PHÓ TRƯỞNG KHOA 

                    
PGS., TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài 
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DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý 

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
NĂM HỌC 2018 - 2019 

1) Chống thất thu thuế ở Việt Nam  
2) Nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế ở Việt Nam 
3) Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam 
4) Hiện đại hoá quản lý thuế ở Việt Nam   
5) Ứng dụng tin học trong quản lý thuế ở Việt Nam 
6) Giải pháp chống gian lận thuế ở Việt Nam 
7) Ứng dụng các phần mềm phục vụ quản lý thuế - Thực trạng và giải pháp 
8) Đẩy mạnh công tác thanh tra thuế ở Việt Nam 
9) Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam   
10) Phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam 
11) Phát triển đại lý thuế ở Việt Nam 
12) Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài ở Việt Nam   
13) Hoàn thiện chính sách thuế tài sản ở Việt Nam 
14) Chính sách thuế góp phần sử dụng có hiệu quả đất đai ở Việt Nam 
15) Chính sách thuế góp phần phát triển bền vững ở Việt Nam 
16) Cải cách cơ cấu thu ngân sách của Việt Nam 
17) Cơ cấu lại hệ thống chính sách thuế trong bối cảnh cắt giảm thuế quan   
18) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế ở Việt Nam 
19) Áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam 
20) Quản lý hóa đơn, chứng từ ở Việt Nam 
21)  Ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam 
22) Quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở Việt Nam 
23) Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam 
24) Chính sách thuế góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở Việt Nam 
25) Vai trò của việc kiểm soát các giao dịch kinh tế trong quản lý thuế 
26) Quản lý thuế đối với các  bên có quan hệ liên kết ở Việt Nam 
27) Giải quyết tranh chấp thuế – những vấn đề lý luận và thực tế Việt Nam 
28) Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam 
29) Chống gian lận thuế ở Việt Nam 
30) Cải cách hành chính thuế ở Việt Nam 
31) Phát triển thuế điện tử ở Việt Nam 
32) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hồ sơ hải quan trong tiến trình hiện đại hoá hải 

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

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

35)  Mở rộng áp dụng nghiệp vụ kiểm tra trước khi hàng hóa nhập khẩu đến Việt Nam – 
Giải pháp quản lý hải quan hiện đại 

36) Cơ chế phối kết hợp trong kiểm tra giám sát hải quan 
37) Giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan trong điều kiện hội nhập 
38) Quản lý nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ở nước ta hiện 

nay 
39)  Đánh giá hiệu quả của mô hình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt của Hải quan Việt 

Nam 
40) Khai báo trước khi hàng đến cảng - Thực trạng và giải pháp triển khai mở rộng  
41) Hải quan Việt nam với hoạt động chống buôn lậu ma túy 
42) 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 

43) Đánh giá các phương pháp kiểm tra trong kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam hiện 
nay 

44) Quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng gia công ở VN hiện nay 
45) Nâng cao hiệu quả quản lý hải quan với hàng NK để sản xuất XK 
46) Nâng cao hiệu quả thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan 
47) Quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan ở Việt Nam 
48) Xây dựng và áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ 

yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế 

49) Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá: thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt 
Nam 

50) Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu 

51) Giải pháp chống thất thu NSNN đối với ngành hải quan 

52) Giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội từ cam kết hội nhập sắp tới và 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

53) Sử dụng công cụ trị giá hải quan trong chống chuyển giá tại Việt Nam 
54) Thực thi bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan 
55) Đẩy mạnh ngăn chặn việc gian lận trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử 
56) Thực hiện các điều ước quốc tế trong quá trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam 
57) Quản lý hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất – Thực trạng và giải pháp 
58) Hiệu quả của việc sử dụng chữ ký điện tử trong thủ tục hải quan điện tử     
59) Giải pháp chống gian lận thương mại qua C/O 
60) Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (thực phẩm nhập khẩu, rau quả nhập 

khẩu, thuốc, mỹ phẩm, . .. .) 
61) Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa khi xuất khẩu vào thị 

trường EU, Mỹ, . . 
62) Áp dụng quản lý mã số mã vạch đối với hàng hóa 
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63) Thực thi hiệp định các rào cản kỹ thuật trong thương mại của WTO 
64) Thực thi hiệp định Hiệp định Kiểm dịch vệ sinh động, thực vật của WTO 
65) Xuất khẩu thực phẩm chế biến với hàng rào vệ sinh dịch tễ 
66) Nhãn môi trường cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa của Việt Nam 
67) Giải pháp tài chính phát triển sản xuất và xuất khẩu rau quả tươi của Việt Nam đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc tế 
68) Quản lý xuất xứ đối với hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu 
69) Nhãn hàng hóa và quản lý ghi nhãn hàng hóa ở Việt Nam 
70)  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu 
71) Kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định quốc tế. 
72) Kiểm soát chất lượng hàng hóa XNK 
73) Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế 
74) Kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa XNK 
75) Vai trò của các FTA với việc thúc đẩy XNK hàng hóa của Việt Nam 
76) Giải pháp xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại vùng biên 
77) Quản lý kinh tế đối với khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam 
78) Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
79)  Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế XK, thuế NK 
80) Thực thi Hiệp định thuận lợi hóa thương mại mới (FTA) ở Việt Nam 
81) Vai trò của hải quan trong kiểm soát thương mại điện tử qua biên giới 
82) Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp (ISCM): Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm các 

nước 
83) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan 
84) Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam 
85) Đánh giá tác động của hiệp định CP TPP đối với thu ngân sách của Việt Nam 
86) Tác động của CP TPP đối với Quản lý hải quan và Thuận lợi hóa thương mại 
87) Tác động của các Hiệp định FTA đối với cải cách thủ tục hải quan ở Việt Nam 
88) Đánh giá tác động của sự ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt 

Nam-ASEAN 
89) Chính sách thuế thúc đẩy phát triển ngành logistics ở Việt nam 
90) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu 
91)  Chống gian lận về chính sách mặt hàng trong công tác quản lý hải quan 
92) Đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trước những hàng rào phòng vệ ở nước ngoài 
93) Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp rau quả khi Việt Nam 

tham gia các Hiệp định thương mại kiểu mới 
94)  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam  
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ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2018 - 2019 

I. Thông tin về sinh viên 
1. Họ và tên: 
2. Lớp niên chế: 
3. Số điện thoại: 
4. email: 
II. Đề cương đề tài 
1. Tên đề tài 
2. Đề xuất giáo viên hướng dẫn (nếu có) 
3. Đề cương đề tài nghiên cứu 
- Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Phương pháp nghiên cứu 
- Kết cấu của đề tài: 
Chương 1: 
1.1 
1.1.1. 
..... 
Chương 2: 
..... 
 


