
1Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

TAÏP CHÍ NGHIEÂN CÖÙU TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙNSoá 04 (153) - 2016

TÀI CHÍNH VĨ MÔ
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra

PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ
Tiếp tục đổi mới phân cấp quản lý tài chính nhà nước  
và ngân sách nhà nước

Ths.Tạ Văn Quân

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và khả năng 
sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phạm Quốc Việt; Hồ Thu Hoài;  
Lê Quốc Thành; Lương Quốc Trọng Vinh

Các nội dung chưa phù hợp về kế toán các khoản chênh lệch 
tỷ giá hối đoái trong chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành 
cần bổ sung, sửa đổi

TS.Vũ Thị Kim Anh
Bàn về vấn đề sử dụng đồng tiền trong quá trình lập  
và trình bày báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam 
hoạt động ở nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài  
hoạt động tại Việt Nam

Ths.Đặng Thị Trà Giang
Hệ thống kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu  
tổ chức quản lý kinh doanh

PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng
Kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

TS.Nguyễn Mạnh Thiều
Bàn về thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại

Ths.Nguyễn Minh Châu
Bàn về phương pháp điều chỉnh giao dịch bán hàng nội bộ  
khi lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Việt Nam

TS.Nguyễn Tuấn Anh - Ths.Nguyễn Thị Phương Anh
Bàn về vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp nhà nước  
sau cổ phần hóa

Ths.Phạm Xuân Phú
Kế toán trách nhiệm và vai trò, tác động của nó đối với kết quả 
hoạt động của doanh nghiệp

Ths.Ngô Văn Lượng

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân  
trong điều kiện hội nhập kinh tế

TS.Hà Thị Thúy Vân

TỔNG BIÊN TẬP
GS.TS.NGND NGÔ THẾ CHI

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TS.NGUYỄN THỊ LAN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 

GS.TS.NGND VŨ VĂN HÓA

GS.TS.NGƯT ĐOÀN XUÂN TIÊN

PGS.TS.NGƯT PHẠM NGỌC ÁNH

PGS.TS.PHẠM VĂN ĐĂNG

PGS.TS.NGƯT NGUYỄN TRỌNG CƠ

PGS.TS.NGƯT PHẠM VĂN LIÊN

PGS.TS.NGƯT HOÀNG TRẦN HẬU

PGS.TS.NGƯT TRƯƠNG THỊ THỦY

PGS.TS.NGƯT TRẦN XUÂN HẢI

PGS.TS.NGƯT VŨ CÔNG TY

PGS.TS.NGUYỄN BÁ MINH

PGS.TS.NGƯT NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

THƯ KÝ TÒA SOẠN
ThS.NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TRỊ SỰ
TS.NGUYỄN MẠNH THIỀU

TÒA SOẠN
SỐ 8 PHAN HUY CHÚ

HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

Điện thoại: 04. 3933 6122
Fax: 04. 3933 1865
E-mail: tapchinctckt@hvtc.edu.vn
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Xử lý nợ xấu bằng phương pháp chứng khoán hóa  
trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ths.Trần Thị Thu Hương
Rủi ro trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ  
tại các ngân hàng thương mại

Ths.Nguyễn Ngọc Sơn
Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam: Thực trạng  
và giải pháp

TS.Đặng Văn Dân
Cam kết về thuế trong TPP và những vấn đề đặt ra  
đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Chiến 
Đánh giá các nhân tố rủi ro có thể dẫn tới gian lận trong lập kế 
hoạch chương trình kiểm toán báo cáo tài chính

Ths.Trần Ngọc Tiến - Ths.Nguyễn Ngọc Hiền

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Đánh giá tác động của giá dầu thế giới đến chỉ số giá  
tiêu dùng Việt Nam

Ths.Hoàng Trung Đức - Ths.Lê Thị Mai Anh
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau những năm  
đổi mới

Ths.Phạm Vĩnh Thắng
Tổ chức hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ ở một số 
doanh nghiệp trên thế giới và bài học cho Việt Nam

 Ths.Hoàng Thanh Hạnh
Những cơ hội và thách thức đối với ngành chăn nuôi trong 
quá trình hội nhập TPP

TS.Vũ Duy Vĩnh
Nghiên cứu những tác động của Basel II và những khuyến 
nghị đối với Việt Nam

TS.Nghiêm Văn Bảy

VẤN ĐỀ HÔM NAY
Phát triển kinh tế theo hướng bền vững của thủ đô Hà Nội

Ths.Lê Thúy Hằng

In tại Nhà xuất bản Thống kê - Giấy phép số: 203/GP-BVHTT ngày 9-7-2003
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2016.

Theå leä göûi baøi
Baøi vieát phaûi ngaén 

goïn, roõ raøng, ñaùnh 
maùy treân moät maët giaáy 
khoå A4 (khoâng quaù 5 
trang), coù ñaùnh soá töøng 
trang; caùc kyù hieäu, coâng 
thöùc vaø hình veõ phaûi 
chính xaùc, ñuùng quy öôùc 
chung. Hình veõ phaûi 
ñöôïc ñaùnh soá vaø ghi roõ 
choã ñaët hình.

Tö lieäu nöôùc ngoaøi vaø 
daãn lieäu caàn ghi roõ xuaát 
xöù (teân taùc giaû, teân aán 
phaåm, trang, nhaø xuaát 
baûn, naêm xuaát baûn).

Baøi khoâng ñaêng, 
khoâng traû laïi baûn thaûo.

Baøi vieát vaø yù kieán 
trao ñoåi xin göûi veà:

Toøa soaïn Taïp chí 
Nghieân cöùu Taøi chính 
Keá toaùn, Ban quaûn lyù 
Khoa hoïc Hoïc vieän Taøi 
chính.

Baøi vieát göûi keøm ñóa 
meàm ghi roõ teân file.
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