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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

 

I. TÓM TẮT MỞ ĐẦU 

Tên tác giả: Nguyễn Trần Hiệu    

Về luận án: “Giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ 

chế một cửa quốc gia”  

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01  

Cơ sở đào tạo : Học viện Tài chính 

II.  NỘI DUNG BẢN TRÍCH YẾU 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

- Mục đích nghiên cứu của đề tài:  là đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện 

thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam giai 

đoạn 2020 - 2030.  

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là phương thức 

thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí của hàng hóa XNK, phương tiện XNC bằng phương 

thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia tại Việt Nam. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

NCS sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đặt vấn đề 

cần nghiên cứu trong tổng quan các hoạt động liên quan đến hàng hóa XNK, phương 

tiệ XNC của cả nước, phương pháp duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề có hệ 

thống, đảm bảo tính logic. Bên cạnh sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính; 

phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp; phương pháp so sánh,.. NCS đã sử dụng:  

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: NCS sẽ tiến hành khảo sát, sử dụng số 

liệu thống kê làm rõ các yếu tố tác động, tính hiệu quả của việc thực hiện thanh toán 

bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

+ Phương pháp quan sát, khảo sát, điều tra: Trên cơ sở khảo sát các cơ quan 

quản lý nhà nước có liên quan và doanh nghiệp thông qua Bảng hỏi khảo sát, NCS 

hoàn thiện hơn các quan sát từ các dữ liệu thu thập được.  

+ Phương pháp thống kê: để đo lường chi phí, thời gian thông quan, số lượng thủ 

tục hành chính tham gia triển khai, ước tính tác động của việc thực hiện thanh toán 

bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tạo thuận lợi thương mại 

của Việt Nam.  

3. Các kết quả chính và kết luận 

Các kết quả nghiên cứu chính của NCS tại Luận án “ Giải pháp thực hiện 

thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia” bao gồm: 



- Về mặt lý luận :  Từ các lý thuyết nền tảng đưa ra khái niệm, các đặc trưng cơ 

bản của thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia; Xác định 

mô hình, các yếu tố tác động và các tiêu chí đánh giá tác động đến thực hiện thanh 

toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia; Nghiên cứu kinh 

nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới và khu vực từ đó rút ra bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

- Về đánh giá hiện trạng :  Đánh giá được hiện trạng triển khai Cơ chế một cửa 

quốc gia; hiện trạng thanh toán điện tử; thực trạng hàng hóa XNK, phương  tiện 

XNC; các khoản thuế, phí, lệ phí thu nộp giữa các bên tham gia Cơ chế một cửa quốc 

gia; Xử lý kết quả điều tra trên phần mềm SPSS 20 từ đó xác định được các tồn tại, 

nguyên nhân dẫn đến chưa triển khai thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ 

chế một cửa quốc gia ; 

- Về giải pháp và đề xuất : Đã xác định bối cảnh, xác định định hướng, đề xuất 

được các giải pháp tương đối toàn diện để thực hiện thanh toán bằng phương thức 

điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia. Các giải pháp đề xuất không những giải quyết 

những vấn đề đặt ra của Luận án mà còn có khả năng mở rộng trong tương lai. Hệ 

thống thông tin giả lập mô hình thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một 

cửa quốc gia đã được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình tiên tiến để chứng minh tính 

hiệu quả của giải pháp thanh toán mới so với các giải pháp hiện tại. Kế hoạch triển 

khai cũng như các đề xuất cụ thể với Chính phủ, các Bộ, ngành, Hiệp hội doanh 

nghiệp, Phòng Thương mại Công nghiệp và cộng đồng cũng được đưa ra để đảm bảo 

thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia.  

 Kết luận : Qua kết quả nghiên cứu tại Luận án, NCS đã đưa ra một phương 

thức tiếp cận thực tế, những giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thực hiện một bước đột 

phá trong khâu thanh toán thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC 

trong tổng thể cải cách thủ tục thương mại quốc gia, góp phần cắt giảm, hợp lý hóa 

thủ tục thương mại; giảm thời gian chi phí cho cả cơ quan quản lý Nhà nước và cộng 

đồng doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của Luận án còn có khả năng mở rộng góp 

phần hơn nữa thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường năng 

lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới. 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020 

 

 

Người hướng dẫn khoa học  Nghiên cứu sinh 

Hướng dẫn một  Hướng dẫn hai   
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