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1. Đề tài luận án: "Hoàn thi ện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ 
cấu nền kinh tế Việt Nam" 

2. Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; Mã số: 62.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Dương Ngọc Quang - Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính 

4. Người hướng dẫn khoa học: 

4.1. PGS.TS Trần Văn Tá 

4.2. TS. Chu Văn Tuấn  

5. Những kết luận mới của luận án:  

 Thứ nhất, luận án đã phân tích tổng quan về tác động thuế thu nhập doanh nghiệp 
đến tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó trình bày, danh mục các công trình nghiên cứu ngoài 
nước và trong nước về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu kinh tế, phân tích 
các kết quả nghiên cứu của từng công trình, những mặt còn hạn chế hoặc khoảng  trống, 
trên cơ sở đó, phân tích làm sáng tỏ sự cần thiết nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuế thu 
nhập như một công cụ tác động đến tái cấu trúc kinh tế ở nước ta. 

 Thứ hai, về vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu kinh tế, phương 

pháp luận nghiên cứu được sử dụng là xuất phát từ khái niệm, bản chất và vai trò của 

thuế thu nhập nói chung, trên cơ sở đó, nghiên cứu phương thức sử dụng thuế thu nhập 

doanh nghiệp tác động đến tái cơ cấu nền kinh tế. Các cách thức sử dụng thuế thu nhập 

doanh nghiệp tác động đến tái cơ cấu nền kinh tế, theo tác giả, bao gồm: (i) thay đổi gánh 

nặng thuế; (ii) áp dụng các mức thuế suất khác nhau; (iii) áp dụng các ưu đãi thuế TNDN. 

 Đây là những nghiên cứu lý luận quan trọng làm tiền đề cho phân tích thực tiễn và 

định hướng hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp tác động đến tái cơ cấu nền kinh tế ở 

nước ta. 

 Thứ ba, luận án đã nghiên cứu cơ sở thực tiễn tác động của thuế thu nhập doanh 

nghiệp đến tái cơ cấu kinh tế. 



 Đã nghiên cứu tổng quan sự thay đổi của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

qua các giai đoạn để phân tích những mặt thành công và không thành công trong việc sử 

dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tác động đến tái cơ cấu kinh tế ở nước ta. 

 Thứ tư, luận án đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động có tính 

định lượng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ cấu nền kinh tế. 

 Trên cơ sở sử dụng số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ 1991-2011 để chạy 

mô hình, luận án đã rút ra được những kết luận cần thiết trùng hợp với phân tích định tính 

về tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 Thứ năm, luận án đã đề xuất định hướng, yêu cầu và các giải pháp tăng hoàn thiện 

thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. Các giải pháp đề xuất 

có liên quan bao gồm: mở rộng đối tượng đánh thuế, giảm thuế suất theo lộ trình, hoàn 

thiện chính sách ưu đãi thuế. 

 Điểm mới là các giải pháp được phân tích lý giải chặt chẽ xuất phát từ những kết 

quả chạy mô hình và dựa trên những cơ sở khoa học nhất định. 

Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 
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