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Tóm lược: 

Bài viết này tiến hành phân tích có hệ thống sự phát triển về lý thuyết cũng 
như các mô hình thực nghiệm về quản lý thuế trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác 
giả đánh giá mức độ tương thích và hội tụ của cơ chế quản lý tuân thủ thuế ở 

VN với bình diện chung của thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng chuyển đổi 
mạnh mẽ của các cơ chế quản lý thuế hiện hành trên thế giới thiên về góc độ cải thiện, 
gia tăng niềm tin của người nộp thuế; thúc đẩy ý thức thuế, tinh thần thuế từ đó kích 
thích đạo đức thuế; đồng thời tăng cường triển khai các cơ chế hợp tác giữa người nộp 
thuế là các doanh nghiệp lớn với cơ quan thuế trong khi đó xu hướng này tại VN chưa 
được phát thảo rõ nét. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cải cách và hoàn 
thiện công tác quản lý tuân thủ thuế tại VN.

Từ khóa: Cơ chế quản lý tuân thủ thuế, niềm tin, tinh thần thuế, đạo đức thuế, cải 
cách thuế.

Abstract: 
This paper conducts systematic analysis of theoretical developments as well as 

practical movements on tax administration around world. On that basis, the author 
assesses the compatibility and convergence of the tax compliance management 
mechanism in Vietnam with the world level. The research results show that the trend of 
strong transformation of the current tax administration mechanisms in the world is in 
favor of improving and increasing taxpayers’ confidence; promoting tax awareness, tax 
morle thereby stimulating tax ethics; at the same time, strengthening the implementation 
of cooperation mechanisms between taxpayers who are large enterprises and tax 
authorities, while this trend in Vietnam has not been clearly outlined. On that basis, the 
authors suggest some solutions to reform and improve tax compliance management in 
Vietnam.
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