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MUÏC LUÏC
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
3. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì trong “cuộc đua toàn cầu” hiện nay?
Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02; Nguyễn Hoàng Phương - CQ52/11.04

5. Tỷ giá trung tâm - Vấn đề cần biết?
Nguyễn Thế Khánh - CQ51/11.19; Vũ Thị Hương - CQ51/11.19

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
11. Logistics Việt Nam - Thua trên sân nhà?
Đỗ Thị Kỳ Duyên - CQ52/31.03

14. Mua bán, sáp nhập và hợp nhất: Lợi ích và hạn chế đối với ngân hàng thương mại
Vũ Đinh Minh Thắng - CQ51/11.06; Nguyễn Đoàn Thảo Linh - CQ51/11.06

18. Vấn đề vốn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nông Thị Kim Thùy - CQ52/21.20

22. Điều gì khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt những nhà đầu tư nước ngoài?
Nguyễn Thị Thùy Dương - CQ52/22.02

32. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay
Lê Hà Thu - CQ51/11.06

35. Tài chính hành vi - Các yếu tố tâm lý hành vi ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của
nhà đầu tư
Trần Phương Thảo - CQ52/21.13

40. Sự kiện Brexit và những ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam
Phạm Hà Linh - CQ52/15.04

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ
43. Thị trường cà phê năm 2016 - Cơ hội và thách thức
Tạ Thị Ngọc Hân - CQ51/21.12; Ngô Phương Anh - CQ51/62.02

46. Thị trường thanh long Việt Nam
Vũ Thị Hà - CQ52/22.06
50. Tác động của việc gia nhập TPP đến ngành chăn nuôi Việt Nam
Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Trương Thu Phương - CQ51/21.03

54. Tài nguyên môi trường biển Việt Nam - Vấn đề và một số giải pháp
Nguyễn Khánh Linh - CQ51/11.06
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59. Giải pháp nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay
Hoàng Thị Hằng - CQ51/21.05

63. Hàng giả, hàng nhái - Thực trạng và giải pháp
Bùi Thị Trang - CQ51/05.03

59. Tác động bất lợi của El-nino tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Ngọc Huyền - CQ52/11.08

63. Tiền ảo - Cơ hội mới hay cạm bẫy
Nguyễn Đoàn Khuê - CQ52/02.02

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
63. Giá dầu thô Việt Nam hiện nay đang tiếp nối “cơn ác mộng” của giá dầu thế giới
Lâm Thị Thúy Hằng - CQ53/02.02

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
67. Sinh viên tốt nghiệp - Nỗi lo thất nghiệp
Trần Thị Mến - CQ53/11.04

70. Làm thế nào để học tốt các môn kiến thức đại cương
Nguyễn Tuấn Đạt - CQ52/05.03
75. Phương pháp luận học tập, nghiên cứu và làm việc nhóm trong sinh viên
Học viện Tài chính
Lê Phương Anh - CQ53/22.09

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
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