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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: 

Những đóng góp mới về mặt lý luận  

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận hải quan, hệ thống các công ước, điều ước quốc tế 

về hải quan của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

Liên hợp quốc (UN), luận án đưa ra nội dung mới như sau: 

(1) Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản, phân tích nội hàm và đưa ra nội dung 

mới về: hải quan, thủ tục hải quan, thủ tục hải quan điện tử, chuẩn mực hải quan hiện đại, điều 

kiện áp dụng chuẩn mực hải quan hiện đại. 

(2) Nghiên cứu các công ước, điều ước quốc tế về hải quan, NCS đã hệ thống hóa rút 

ra 12 chuẩn mực hải quan hiện đại phổ quát, cần thiết và đưa ra tiêu chí đánh giá mức độ áp 

dụng các chuẩn mực hải quan hiện đại trong thực hiện TTHQĐT. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

(1) Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có điều kiện tương đồng với Việt 

Nam, rút ra những bài học thành công, thất bại của các nước khi áp dụng chuẩn mực hải 

quan hiện đại trong TTHQĐT để định hướng cho quá trình hoàn thiện TTHQĐT Việt Nam. 

(2) Phân tích, đánh giá toàn diện dưới nhiều khía cạnh thực trạng áp dụng thủ tục hải 

quan điện tử Việt Nam theo các chuẩn mực hải quan hiện đại từ năm 2005 đến nay, thông qua 

số liệu thứ cấp và số liệu từ cuộc điều tra, khảo sát hơn 1200 doanh nghiệp, 200 cán bộ, công 

chức hải quan. 

(3) Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoàn hiện thủ tục hải quan điện tử đến năm 

2020; đề xuất các nhóm giải pháp cốt lõi trong đó tiêu biểu giải pháp tổ chức thành lập Hải 

quan Vùng và các điều kiện đảm bảo để hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam theo 

hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan hiện đại đến năm 2020.             

          Hà Nội, ngày 17  tháng 3  năm 2014 
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