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MUÏC LUÏC
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
3. Một số giải pháp giảm nợ đọng thuế
Đinh Thị Hồng Hải - CQ52/11.05; Phạm Thị Mai Nguyệt - CQ52/11.12

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
7. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Nguyễn Thị Phúc - CQ52/15.05

11. Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam
Nguyễn Thị Bích Hạnh - CQ53/22.05

15. Tăng cường hợp tác doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam
Cao Thị Hà - CQ52/22.09

19. Tác động của công nghiệp hóa - hiện đại hóa tới việc bảo vệ môi trường
Phạm Dương Nhi - CQ52/15.01

22. Bài học thành công của Vinamilk và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp Việt Nam
Vũ Lê Mai - CQ53/21.07; Nguyễn Phương Thảo - CQ53/01.01

26. Giải pháp nâng cao năng lực sử dụng công cụ phòng vệ thương mại của các doanh
nghiệp Việt Nam
Nguyễn Thuỳ Dung - CQ52/11.02

31. Giải pháp huy động vốn để phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Hà Nội
Nguyễn Thị Ngọc Huyền - CQ52/11.08

34. Vì sao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp?
Phạm Văn Hợp - CQ52/05.04

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ
37. Phát triển thị trường đèn LED tại Việt Nam - Thuận lợi và khó khăn
Nguyễn Văn Minh - CQ51/21.09; Lê Trọng Phú - CQ52/21.22

41. Cuộc khủng hoảng thừa thịt lợn ở Việt Nam - Nguyên nhân và một số giải pháp
Nguyễn Mạnh Trường - CQ53/15.03

45. Cơ hội phát triển cho ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam
Phạm Thúy Hằng - CQ53/11.15
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49. Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam thuận lợi và khó khăn
Trịnh Thanh Nhàn - CQ52/41.04

54. Xuất khẩu tôm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Lê Thị Huệ - CQ53/02.01

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
57. Etsy và bài học từ thương hiệu hàng đầu thế giới
Đỗ Thị Kỳ Duyên - CQ52/31.03

60. Dù không có TPP, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn tích cực
Nông Thị Kim Thùy - CQ52/21.20

63. Ảnh hưởng nền kinh tế Việt Nam khi Mỹ rút khỏi TPP
Trần Minh Anh - CQ54/11.04

66. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam
Nguyễn Ngọc Ánh - CQ52/22.02

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
71. Sinh viên cần trang bị kiến thức như thế nào khi đang học trong trường đại học?
Đỗ Khánh Huyền - CQ53/21.13

74. Giải pháp nhằm thúc đẩy khởi nghiệp của sinh viên Hà Nội
Nguyễn Thị Trang - CQ52/41.01

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: 024. 3933 6122; Fax: 024.3933 1865; Email: noisansvnckh@gmail.com
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