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MUÏC LUÏC
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
3. Vai trò của dự trữ ngoại hối đối với nền kinh tế
Lưu Trường Long - CQ51/15.03

6. Tại sao đồng bào dân tộc thiểu số vẫn nghèo?
Phạm Văn Hợp - CQ52/05.04

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
9. Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Trần Thị Mến - CQ53/11.04

13. Công nghiệp dệt may Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Lan Hương - CQ51/11.02

17. Phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Vũ Đinh Minh Thắng - CQ51/11.06; Nguyễn Đoàn Thảo Linh - CQ51/11.06

21. Phòng ngừa rủi ro đạo đức trong hoạt động tín dụng
Nguyễn Hữu Hưng - CQ52/15.04

25. Thẻ tín dụng - Những rủi ro cần chú ý
Trần Doãn Hường - CQ52/15.02

28. Khởi nghiệp - Thế giới không hào nhoáng sau một mỹ từ
Đỗ Thị Kỳ Duyên - CQ52/31.03

31. Gỗ Trường Thành - Hàng tồn kho “bay hơi”, lỗ quý II hơn nghìn tỷ đồng,
trách nhiệm thuộc về ai?
Nguyễn Thị Kim Dung - CQ51/21.07

34. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật ở Việt Nam
Ninh Thị Tuyết Hoa - CQ51/22.07; Lương Thị Thoa - CQ51/22.07

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ
39. Phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Thảo Anh - CQ51/22.04

44. Hỗ trợ phát triển điện mặt trời - Bước tiến cho công nghiệp năng lượng
Tạ Thị Ngọc Hân - CQ51/21.12
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47. Tiềm năng và thách thức đối với lĩnh vực khai thác thủy hải sản trên biển ở Việt Nam
Lâm Thị Thúy Hằng - CQ53/02.02

50. Thực trạng - Giải pháp khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Lê Thị Huệ - CQ53/02.01

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
54. AEC và bài toán cho xuất khẩu gạo Việt Nam
Nguyễn Thị Thảo Anh - CQ51/22.04
58. Tăng cường quản lý lao động bất hợp pháp Việt Nam ở Hàn Quốc
Bùi Thu Trang - CQ52/22.02
62. AEC - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Lê Trọng Phú - CQ52/21.22
66. IFRS - Cơ hội và thách thức với Việt Nam
Trần Thị Thu Huyền - CQ51/21.16
68. Kinh nghiệm xuất khẩu gạo của Thái Lan - Bài học rút ra cho Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Huyền - CQ52/11.08

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
73. Vấn đề việc làm thêm đối với sinh viên hiện nay
Đỗ Khánh Huyền - CQ53/21.13
76. Chọn ngành, chọn trường - Thách thức trước ngưỡng cửa đại học
Vũ Thị Hà - CQ52/22.06

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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