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MUÏC LUÏC 

 

3.  Chặng đường 10 năm OLYMPIC kinh tế học (2006-2016) 

Tập thể CLB SVNCKH 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

5. Tai nạn lao động và bảo hiểm - Câu chuyện “con bò” và “cái chuồng” 

Đỗ Thị Kỳ Duyên - CQ52/31.03 

9. Thị trường bán lẻ Việt Nam - Cơ hội và thách thức 

Trần Đức Tiến - CQ51/11.06 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

13. Giải pháp phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam 

Hoàng Thị Hằng - CQ51/21.05 

16. Tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ngọ Quỳnh Hương - CQ51/11.03 

19. Chính sách tín dụng đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn - Từ những vấn đề 

thực tiễn đến đề xuất giải pháp đổi mới và hoàn thiện ở Việt Nam 

Đinh Nguyễn Bảo Anh - CQ51/15.03 

26. Giải pháp phát triển ngành Công nghiệp Thép tại Việt Nam 

Bùi Thu Trang - CQ52/22.02 

29. Giải pháp ứng phó của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Bùi Thị Trang - CQ51/05.03 

32. Liên kết tiểu vùng kinh tế khu vực sông Mê Kông mở rộng và những tác động tới Việt Nam 

Ngô Hoàng Huy - CQ51/11.11; Phạm Thiện Hoàng - CQ51/21.11 

 

36. Tiếp thị trực tuyến - Chìa khoá thúc đẩy thành công 

Đỗ Thị Thu Hà - CQ51/21.10 

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 
42. Giải pháp phát triển gia công phần mềm ở nước ta 

Trịnh Thị Xuyến - CQ50/02.03 

46. Hoạt động thu phí đường bộ không dừng xe tại Việt Nam 

Trần Thị Thu Hà - CQ50/21.17 

50. Tín dụng cho người nghèo - Điểm sáng trong giảm nghèo bền vững 

Tạ Thị Ngọc Hân - CQ51/21.12 
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53. Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi - Thực trạng và giải pháp 

Phạm Thị Phương Thảo - CQ51/02.02; Đỗ Thị Thảo - CQ51/22.04 

57. Phát triển mô hình ruộng lúa bờ hoa 
Đỗ Thị Hương - CQ52/22.05 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
62. Cú sốc giá dầu thế giới và những tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam 

Phạm Thị Thương - CQ51/15.04; Đỗ Hoàng Thu - CQ50/15.02 

65. Tham gia TPP cơ hội và thách thức đối với xuất, nhập khẩu dệt may của Việt Nam 

Đàm Thủy Tiên - CQ52/15.01 

68. Tăng cường thu hút ODA Nhật Bản vào lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam 

Nguyễn Thị Xuân Phương - CQ50/08.04 

72. Thép nội địa trước sức ép thép nhập khẩu giá rẻ 

Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Lê Trọng Phú - CQ51/21.22 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN 
75. Làm thế nào để trở thành giám đốc tài chính giỏi 

Ngô Thị Hương Thảo - CQ51/11.01 

77. Tác động và giải pháp của làng nghề rèn đến môi trường sinh thái tại thôn An Tiêm,  

xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Đặng Thị Thùy Trang - CQ52/21.18 

 

 

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 


