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MUÏC LUÏC 
 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

3.  Quản lý công nghệ - Rối ở đâu gỡ ở đó 

Đỗ Thị Kỳ Duyên - CQ52/31.03 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

7. Tình hình phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

Trần Thu Trang - CQ52/11.02 

10. Áp dụng BASEL II tại hệ thống Ngân hàng Việt Nam 

Vũ Thị Thanh Hằng - CQ51/11.07; Lê Thị Minh Hảo - CQ51/19.02 

15. Nhân sự chất lượng cao ngành ngân hàng sau tái cơ cấu 

Hồ Thị Na - CQ51/15.06 

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

Trần Thị Hoài Trang - CQ50/08.02 

23. Bàn về quỹ ETF nội đầu tiên tại Việt Nam 

Vũ Tuấn Anh - CQ51/22.05 

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

Lương Khánh Linh - CQ50/21.01 

30. Bàn thêm về rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay 

Phạm Thanh Mai - CQ50/15.01 

35. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của NHTM 

Trần Khoa Ninh - CQ51/01.03 

39. Nguyên nhân rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ 

Phạm Thái Hưng - CQ51/11.05 

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 

41. Tìm hiểu về công cụ trực tiếp của chính sách tiền tệ 

Hoàng Duy Mạnh - CQ52/15.05 

43. Bàn về dịch vụ ngân hàng điện tử 

Đinh Nguyễn Bảo Anh - CQ51/15.01 

49. Cơ hội và thách thức với lao động có chuyên môn của Việt Nam trong việc  

tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN 

Đỗ Thị Thảo - CQ51/22.04 
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53. Việc quản lý của nhà nước đối với chất phụ gia trong chế biến thực phẩm 

Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02; Triệu Hồng Nhật - CQ51/11.11 

56. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng 

Ngô Thị Phượng - CQ50/31.01 

60. Thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị Kiều Anh - CQ50/02.02 

62. Hàng giả, hàng nhái - Thực trạng và giải pháp 

Bùi Thị Trang - CQ51/05.03 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

65. TPP - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 

Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09 

71. 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 

75. Xuất khẩu tôm - Thực trạng và giải pháp 

Tạ Thị Ngọc Hân - CQ51/21.12 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 
78. Biện pháp giảm thiểu tỉ lệ thanh toán tiền mặt ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Phúc - CQ52/15.05; Lê Thảo Hiền - CQ52/15.05 

 

 

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 


