
1 nghiªn cøu khoa häc
Sinh viªn 

NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC SINH VIEÂN   Taäp 10/2016 

  

MUÏC LUÏC 

 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 
3.  Lãi suất âm hay giới hạn của chính sách tiền tệ 

Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Trần Thị Thu Trang - CQ51/11.15 

6. Nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan 

Ninh Thị Tuyết Hoa - CQ51/22.07 

11. Những chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016 

Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
13. Nhìn nhận lại vai trò - Tìm hướng đi đúng cho CFO Việt Nam 

Giang Thị Thiên Hương - CQ51/11.10; Nguyễn Thế Khánh - CQ51/11.19 

17. Cơ hội phát triển cho ngành gia công phần mềm khi gia nhập TPP 

Tạ Thị Ngọc Hân - CQ51/21.12 

20. Chảy máu chất xám - Việt Nam đang mất dần những Startup công nghệ thông tin 

Bùi Thu Trang - CQ52/22.02 

23. Khi Việt Nam không còn được nhận ODA dễ dàng 

Trần Thị Mến - CQ53/11.04 

26. Vấn đề vốn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Nông Thị Kim Thùy - CQ52/21.20 

29. Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam 

Vũ Đinh Minh Thắng - CQ51/11.06; Nguyễn Đoàn Thảo Linh - CQ51/11.06 

32. Bản chất và vai trò của kiểm toán trong điều kiện hiện nay 

Phùng Thu Hà - CQ51/21.12; Phạm Đình Huy - CQ51/21.13 

38. Bàn thêm về rủi ro tín dụng 
Hoàng Duy Mạnh - CQ52/15.05 

42. Quản trị ngân hàng trong điều kiện mới 
Nguyễn Hữu Hưng - CQ52/15.04 

46. Những rào ngăn cản bước tiến của Start-up Việt 
Nguyễn Thị Hương Liên - CQ52/22.06 
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CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 
50. Thuận lợi và khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu gạo ở Việt Nam 

Lâm Thị Thúy Hằng - CQ53/02.02 

54. Thị trường bán lẻ của Việt Nam và sự canh tranh với thị trường ngoại 

Trần Thu Trang - CQ52/11.02 

57. Vốn FDI vào nông nghiệp chảy chậm 

Phạm Hà Linh - CQ52/15.04 

60. Tác động của nước biển dâng tới cơ cở hạ tầng và nông nghiệp Việt Nam 

Trần Minh Lương - CQ53/23.03 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
64. Starbucks và những bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Ánh - CQ52/22.02 

68. Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế? 
Ngô Thị Thu Trang - CQ52/11.12 

72. Phá giá tiền tệ - “Thuốc phiện” của Trung Quốc nói riêng và các quốc gia nói chung 
Trịnh Thị Hà - CQ52/02.01 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 
76. Tiềm năng và thách thức của du lịch Ninh Bình 

Phạm Xuân Quỳnh - CQ53/01.01 
 

 

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 


