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MUÏC LUÏC 
 

3. CLB sinh viên nghiên cứu khoa học 15 năm - một chặng đường phát triển 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

5. Tìm hiểu: Vấn đề niêm yết cửa sau   

Trần Kiều Anh - CQ50/02.03 

8. Bàn về cho thuê tài chính ở Việt Nam 

Lê Thị Thu Nga - CQ50/11.08 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

11. Tham gia TPP - Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam 

Đồng Huyền Trang - CQ50/08.03 

15. Cảnh báo nguy cơ “trượt đích” TPP của dệt may 

Phạm Lâm Tùng - CQ50/11.17 

17. Thị trường dịch vụ Logistics Việt Nam cơ hội và thách thức 

                                                Đỗ Thị Vân Anh - CQ50/02.02 

20. Giải pháp phát triển gia công phần mềm ở nước ta 

                                                 Trịnh Thị Xuyến - CQ50/02.03 

24. TPP - Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may 

                                                  Nguyễn Thị Kiều Anh - CQ50/02.02 

27. Bàn thêm về việc “Bốc hơi” tiền gửi tiết kiệm 

                                                   Lê Thị Nụ - CQ50/15.01 

30. Logistics Việt Nam - Tiềm năng lớn, khai thác yếu 

                                                    Lương Khánh Linh - CQ50/21.01 

33. Việt Nam đối mặt với nạn rửa tiền và giải pháp 

                                                    Trần Thị Hoài Trang - CQ50/08.02 

38. Ứng dụng công nghệ RIFD vào ngành Logistics bán lẻ 

Trần Tú Uyên - CQ51/51.03; Ngô Hoàng Huy - CQ51/11.11 

41. Thách thức lớn đối với nhà sản xuất khi các kênh phân phối nở rộ nhãn hàng riêng - Một số 
giải pháp duy trì và gia tăng thị phần 

                                                  Đỗ Thị Kim Liên - CQ51/22.01 

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 

44. Chùm ngây - Thực trạng tiêu thụ và giải pháp 

                                                Trần Thị Thu Hà - CQ50/21.17 

47. Xuất khẩu gạo đang mất dần thị trường 

                                                 Hoàng Thị Dung - CQ50/02.02 



2 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 03/2016                         NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC SINH VIEÂN  

 

50. Metro - “Con cá lớn” trong “mẻ lưới” chống chuyển giá của Việt Nam 

                                                Vũ Thị Anh Vân - CQ50/08.02 

55. Ngành mía đường Việt Nam và nỗi lo bị nhấn chìm khi hội nhập 

Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Nguyễn Thùy Linh - CQ51/21.15; Tạ Thị Thu Thảo - CQ51/21.15 

58. Ô nhiễm môi trường ở các làng nghề Việt Nam hiện nay 

Giang Thị Thiên Hương - CQ51/11.10 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

62. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (VCUFTA) - Cơ hội và 
thách thức với doanh nghiệp Việt Nam 

                                                           Nguyễn Thị Xuân Phương - CQ50/08.04 

66. Thách thức của thép Việt Nam khi hội nhập 

                                                  Ngô Thị Phượng - CQ50/31.01 

69. Giải pháp đẩy mạnh việc xuất khẩu chè Việt Nam sang thị trường Đài Loan 

                                                                 Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02 
72. Hội nhập quốc tế trong giáo dục của Việt Nam 

                                                  Nguyễn Việt Hiếu Linh 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 

76. Những vấn đề liên quan đến hóa đơn mua bán hàng hóa sinh viên kế toán cần biết 

Vũ Thị Thanh Trà - CQ50/21.11; Vũ Hồng Nhung - CQ51/15.01 

 

 

thÓ lÖ Göi bµi  
 
Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, đánh máy trên một mặt giấy A4 (độ dài không quá 5 

trang, lề trái bằng 3,5cm, lề phải bằng 2cm, lề trên + dưới 3,0cm, cỡ chữ 14, khoảng cách 
dòng tối thiểu là 1,3cm), đánh số trang; các ký hiệu, công thức và hình vẽ phải chính xác, 
đúng quy định, đánh số và ghi rõ vị trí đặt hình, tiêu đề bài báo viết bằng chữ in hoa, họ 
và tên tác giả, số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1. 

Tư liệu nước ngoài và dẫn liệu cần ghi rõ xuất xứ (tên tác giả, tên ấn phẩm, nhà xuất 
bản, năm xuất bản; báo chí phải ghi rõ số ra ngày, tháng, năm; tên trang web và tên 
chuyên mục của trang web. v.v...). 

Không nhận những bài viết đã đăng trên các ấn phẩm khác ở trong và ngoài Học viện. 

Bài viết và ý kiến trao đổi xin gửi về: 

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

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


