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Tài chính vĩ mô

5

Các vấn đề của hệ thống thuế đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại Việt Nam
GS. TSKH. Kolchin Sergey Pavlovich
Hà Thị Lan Anh

7

Tín dụng chính sách cho người nghèo với chương trình
xây dựng nông thôn mới
TS. Phan Hữu Nghị

12 Tình hình bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội ở
Việt Nam

Phó tổng biên tập

Trịnh Khánh Chi

PGS.TS.ngưt TRƯƠNG THỊ THỦY

Nghiên cứu trao đổi

CHỦ TỊCH Hội đồng biên tập
GS.TS.NGND NGÔ THẾ CHI
ỦY VIÊN Hội đồng biên tập

Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán tại Ban Khách
19 hàng cá nhân thuộc Tổng Công ty dịch vụ viễn thông VNPT

Gs.ts.ngnd vũ văn hóa
gs.ts.ngưt NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ
gs.ts.ngưt đoàn xuân tiên
Pgs.ts.ngưt Phạm Ngọc Ánh
Pgs.ts.ngưt phạm văn đăng
PGS.TS.ngưt phạm văn liên
PGS.TS.ngưt NGUYỄN VŨ VIỆT

Nguyễn Thị Hoài Nam
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại thông
24 qua nhận diện rủi ro tài chính của khách hàng được cấp tín
dụng: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa
kinh doanh thương mại ô tô
Lê Thu Hương

Pgs.ts.ngưt trần xuân hải
Pgs.ts.ngưt hoàng trần hậu
Pgs.ts.ngưt nguyễn thị thương huyền
Pgs.ts.nguyễn Bá minh

31

Phương pháp kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh
nghiệp bưu chính Việt Nam
Ths. Ngô Tiến Dũng

Pgs.ts.LƯU ĐỨC TUYÊN
Pgs.ts.BÙI VĂN VẦN
ts.nguyễn VIẾT LỢI
ts.nguyễn THỊ LAN
TS.Nguyễn mạnh thiều

36

Ths. Nguyễn Việt Dũng

Thư ký tòa soạn
Ths.Nguyễn thị thanh huyền
Trị sự
TS.NGÔ THANH HOÀNG

Xác định giá trị các hoạt động trong chuỗi giá trị dịch vụ:
Trường hợp dịch vụ di động của Tổng công ty dịch vụ viễn
thông VNPT - Vinaphone

39

Hệ thống pháp lý kế toán của Việt Nam ảnh hưởng đến
việc áp dụng ifrs trong đào tạo kế toán tại các trường đại
học ở Việt Nam
PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng
Ths. Nguyễn Thị Nga

Tòa soạn
Số 8 phan huy CHú
Hoàn kiếm - hà nội

Điện thoại: 024. 3933 6122
Fax: 024. 3933 1865
E-mail: tapchinctckt@hvtc.edu.vn

Đánh giá sự phát triển của thị trường thứ cấp trái phiếu

42 chính phủ Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Thanh
Trần Thị Thu Hương
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Tài chính doanh nghiệp

54 Quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và cơ cấu vốn: Trường hợp nghiên cứu về các doanh nghiệp
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ths. Hoàng Sĩ Thính
Ths. Nguyễn Đình Dũng

59 Môi trường kiểm soát trong hệ thống kiểm soát nội bộ
Ths. Bùi Thị Tĩnh

Tài chính quốc tế

66 Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản lý thu bảo hiểm xã hội và bài học cho
Việt Nam

Ths. Phạm Minh Việt

68 Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện hệ số an toàn vốn theo Basel 2 cho các ngân hàng
thương mại Việt Nam

Ths. Nguyễn Quốc Anh

72 Quản trị doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

TS. Thân Thanh Sơn

75 Chính sách kinh tế - tài chính mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự tác động đến
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận

78 Kinh nghiệm về phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của một số quốc gia trên thế
giới và bài học đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

In tại Nhà xuất bản Thống kê - Giấy phép số: 144/GP-BTTTT ngày 28/3/2016
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2018.
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