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MUÏC LUÏC 
 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

3. Những thành tựu kinh tế 3 quý đầu năm 2015 và định hướng kinh tế Việt Nam 2016 

Bùi Thị Mai Anh - CQ50/11.11 

6. Tín dụng chính sách - Cơ hội lớn cho người nghèo 

Lê Thị Lan Phương - CQ50/11.18; Phạm Hoàng Minh - CQ50/02.02 

9. Thị trường bán lẻ Việt Nam 2015: Sức ép lớn từ nguồn cung 

   Trần Thị Quỳnh Thơ - CQ50/02.01 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
12. Luật Ngân sách 2015 với những đổi mới trong quy trình về bội chi ngân sách địa phương 

    Bùi Thị Liên - CQ50/01.03 
17. Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội 

       Lê Thị Lộc Hà - CQ51/18.02 

20. Kết thúc đàm phán TPP - Những thỏa thuận nào đã đạt được? 

   Ngọ Quỳnh Hương - CQ51/11.03 

23. Nâng cao năng lực xử lý nợ xấu cho VAMC 

Lê Thị Thu Nga - CQ50/11.08 
27. Tìm hiểu về các kênh huy động vốn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,  

hiện đại hóa đát nước 
 Nguyễn Hữu Hưng - CQ52.15.04 

32. ODA - Vay hay không vay? 

Nguyễn Thị Hương - CQ50/08.03 
36. Đàm phán thành công Hiệp định TPP cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 

Nguyễn Thị Vân Anh - CQ50/11.14 

39. Nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của vốn đầu tư 

 Trần Khoa Ninh - CQ51.01.03 
42. AEC - Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam 

Nguyễn Thị Trắc - CQ51/05.03 

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 

46. Ngành chế biến gỗ trước thách thức hội nhập 

Hoàng Thị Dung - CQ50/02.02 

51. Thực trạng giá sữa ở Việt Nam hiện nay 

Phùng Thị Thanh Huyền - CQ50/11.09 
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55. Tăng cường vận động và thu hút ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

Vũ Thị Lệ Hằng - CQ50/08.03 

58. Gia nhập TPP - Cơ hội và thách thức lớn cho ngành dệt may Việt Nam 

Đỗ Minh Đức - CQ51/62.01 
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

60. Quan hệ hợp tác và hiệu quả của thương mại nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  
trong khuôn khổ FTA 

Đồng Huyền Trang - CQ50/08.03 

63. Tác động của đầu tư nước ngoài đến nền kinh tế Việt Nam 

Ngô Thị Hương Thảo - CQ51/11.01 

67. Tăng cường quản lý nhà nước về nhập khẩu rau quả Trung Quốc 

Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02 

71. Tiềm năng xuất khẩu hàng hóa sang Bangladesh 

Phạm Thị Trang - CQ51/08.04 
74. Áp dụng tiêu chuẩn Halal - Chìa khóa mở cửa vào thị trường người Hồi giáo  

của doanh nghiệp Việt Nam 

Vũ Thị Thanh Trà - CQ50/21.11 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 

60. “Kế toán sáng tạo” - Vấn đề cần quan tâm của người làm nghề kế toán 

Nguyễn Kim Anh - CQ50/22.03 

 

thÓ lÖ Göi bµi  
 

Bµi viÕt ng¾n gän, râ rµng, ®¸nh m¸y trªn mét mÆt giÊy A4 (®é dµi kh«ng qu¸ 5 trang, lÒ 
tr¸i b»ng 3,5cm, lÒ ph¶i b»ng 2cm, lÒ trªn + díi 3,0cm, cì ch÷ 14, kho¶ng c¸ch dßng tèi thiÓu 
lµ 1,3cm), ®¸nh sè trang; c¸c ký hiÖu, c«ng thøc vµ h×nh vÏ ph¶i chÝnh x¸c, ®óng quy ®Þnh, 
®¸nh sè vµ ghi râ vÞ trÝ ®Æt h×nh, tiªu ®Ò bµi b¸o viÕt b»ng ch÷ in hoa, hä vµ tªn t¸c gi¶, sè ®iÖn 
tho¹i... đîc ®Æt ngay díi dßng tiªu ®Ò s¸t víi lÒ ph¶i cña trang 1. 

T liÖu níc ngoµi vµ dÉn liÖu cÇn ghi râ xuÊt xø (tªn t¸c gi¶, tªn Ên phÈm, nhµ xuÊt b¶n, 
n¨m xuÊt b¶n; b¸o chÝ ph¶i ghi râ sè ra ngµy, th¸ng, n¨m; tªn trang web vµ tªn chuyªn môc 
cña trang web. v.v...). 

Kh«ng nhËn nh÷ng bµi viÕt ®· ®¨ng trªn c¸c Ên phÈm kh¸c ë trong vµ ngoµi Häc viÖn. 

Bµi viÕt vµ ý kiÕn trao ®æi xin göi vÒ: 

Ban Qu¶n lý Khoa häc - Häc viÖn Tµi chÝnh 

§iÖn tho¹i: 04. 3933 6122; Fax: 04.3933 1865; Email: noisansvnckh@gmail.com 


