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MUÏC LUÏC
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
3. Vì sao khó thu thuế người kinh doanh qua mạng xã hội?
Trần Thị Ngọc Lan - CQ53/23.03

7. Sự phụ thuộc trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp khắc phục
Lê Thị Thu Huyền - CQ53/22.05; Lại Thị Hồng Vân - CQ53/41.03

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
12. Doanh nghiệp dệt may loay hoay liên kết
Cao Thị Hiền - CQ53/21.07

16. Thu hút vốn FDI - Thách thức lớn nhất năm 2017 của kinh tế Việt Nam
Nguyễn Thị Bích Hạnh - CQ53/22.05

20 Tác động của ô nhiễm môi trường đến kinh tế Việt Nam năm 2016
Đặng Thị Lan - CQ53/22.09

24. 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

29. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch vùng Tây Bắc
Vũ Hoàng Nam Phương - CQ53/21.16

33. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam trong việc triển khai thực hiện kiểm toán
môi trường và quản lý sinh thái
Giang Thị Thiên Hương - CQ51/11.10

37. Khởi nghiệp và câu chuyện làm PR
Doãn Duy Long - CQ53/31.03; Trần Diệu Ngân - CQ54/11.01

CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ
40. Nông sản Việt Nam với nỗi lo phụ thuộc thị trường Trung Quốc - Thực trạng và giải pháp
Lê Phương Mỹ - CQ53/11.09

42. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt
Cao Thị Hà - CQ52/22.09
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45. Vai trò của kinh tế vườn trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Vũ Thị Hà - CQ52/22.06

49. Sự nhàm chán của du lịch Việt Nam - Hướng khắc phục
Trần Thị Cẩm Tú - CQ53/15.07

53. Nông sản Việt liên tục “kêu cứu”
Trịnh Thị Hà - CQ52/02.01

57. Biến động thị trường cà phê Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Trần Thị Ngọc Ánh - CQ54/32.04

62. Khó khăn về đầu ra của nông sản Việt
Phạm Thị Thùy Linh - CQ53/22.02

66. Xuất khẩu cá tra - Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Tú Anh - CQ53/22.03

70. Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam
Phạm Thúy Hằng - CQ53/11.15

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
75. Quantitative easing - Nới lỏng định lượng trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam
Lê Thành Hưng - CQ53/22.05

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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