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TỔNG MỤC LỤC NĂM 2017
KỲ 1+2 - THÁNG 1/2017 (648+649)
5  Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6  10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2016
8 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tin tưởng và kỳ vọng vào sự đi đầu của Bộ Tài chính
11  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Ngành Tài chính đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách
13  Kinh tế Việt Nam: Nhìn lại năm 2016 và triển vọng năm 2017  TS. Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thanh Tùng

18  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016 và định hướng 2017  TS. Nguyễn Viết Lợi

22  Bộ Tài chính và nỗ lực vì một Chính phủ kiến tạo  Ngô Hữu Lợi

25  Ngành Thuế: Nỗ lực vượt khó, tạo động lực cho năm 2017
29  Hải quan Việt Nam: Dấu ấn năm 2016, kế hoạch năm 2017
33  Cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - ngân sách
37  Tái cơ cấu nền kinh tế và những vấn đề đặt ra  Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Văn Tùng

43  Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế  TS. Hoàng Xuân Hòa

47  FDI 2016 – Tiếp nối chặng đường thành công  TS. Phan Hữu Thắng

51  Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ năm 2016  Ngô Hữu Hoàng Long

55  Chính sách tiền tệ với vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô  TS. Lê Thị Thùy Vân

59  Nhìn lại công tác quản lý điều hành giá cả thị trường năm 2016, định hướng năm 2017  Nguyễn Anh Tuấn

63  Xu hướng lạm phát năm 2017  TS. Nguyễn Đức Độ

67  Mở rộng hợp tác tài chính trong bối cảnh mới  TS. Vũ Nhữ Thăng

71  Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và chặng đường phía trước  Đặng Quyết Tiến

76  Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập  PGS., TS. Nguyễn Trường Giang

80  Thị trường chứng khoán Việt Nam: Kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2017  TS. Vũ Bằng

83  Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017  Phùng Ngọc Khánh

86  Những sự kiện nổi bật trên thị trường tài chính – tiền tệ thế giới năm 2016  Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

90  Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” tái sinh doanh nghiệp
92  Tập đoàn Bảo Việt: Hợp lực để sẵn sàng cất cánh
94  Agribank giữ vững vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn  Viết Chung

96  Cục Hải quan Quảng Ninh: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ  Xuân Hương

98  Hóa đơn điện tử: Những tiện ích không thể bỏ qua

KỲ 1 - THÁNG 2/2017 (650)
CHỦ ĐỀ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2017
5 Kinh tế Việt Nam trước những cơ hội và thách thức mới  ThS. Nguyễn Đức Thành

9 Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017TS. Đặng Ngọc Tú
12 Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững  TS. Đặng Thị Thu Hoài

16 Thực hiện dự toán ngân sách 2017: Bài học từ năm ngân sách 2016  PGS., TS. Vũ Sỹ Cường

20 Cải cách hành chính ngành Tài chính: Thành tựu 2016 - Kế hoạch 2017  Ngô Hữu Lợi

23 Dự trữ Quốc gia: Vị thế mới, tầm vóc mới TS. Phạm Phan Dũng

25 Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện hóa đơn điện tử  Nguyễn Văn Thủy

28 Việt Nam và tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017  TS. Vũ Nhữ Thăng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

31 Chính sách tài chính phục vụ tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng  ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

35 Tái cơ cấu kinh tế: Những vấn đề đặt ra đối với huy động và phân bổ nguồn lực  ThS. Trương Bá Tuấn

39 Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng  Hoàng Thị Tư

43 Trang số liệu kinh tế - tài chính
50 Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam PGS., TS. Nguyễn Đình Tài

53 Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công  ThS. Bùi Thị Thu Hường

56 Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới  TS. Hoàng Xuân Hòa, ThS. Trần Kim Anh

60 Quản lý thị trường vàng: Thực trạng và giải pháp  TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

63 Thị trường bất động sản và dự báo cơ hội đầu tư  GS.,TSKH. Đặng Hùng Võ

66 Biến động kinh tế thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017  Bùi Ngọc Sơn

KỲ 2 - THÁNG 2/2017 (651)
3  Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự chuẩn bị của ngành Ngân hàng Việt Nam  TS. Nghiêm Xuân Thành

7  Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Vượt qua những thách thức  Nguyễn Quang Thành

10  Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công  ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

12  Hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển  ThS. Trần Thị Thu Huyền

14  Ảnh hưởng của việc đánh thuế hai lần và giải pháp tránh đánh trùng thuế  NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương
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16  Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế trong thực hiện thủ tục hành chính thuế  NCS. Nguyễn Thành Trung

19  Mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sự né tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam  ThS. Nguyễn Trần Thái, ThS. Phan Gia Quyền

23  Phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC  ThS. Lê Thị Thanh Huyền

25  Thu hút vốn đầu tư FDI gắn với phát triển bền vững tại Việt Nam  ThS. Phan Vân Phương

27  Thị trường chứng khoán phái sinh và dư địa phát triển mới của chứng khoán Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

29  Mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và biến động lợi nhuận cổ phiếu trên thị trường chứng khoán  Phạm Quốc Việt, Phạm Quang Huy

32  Một số giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản  ThS. Trần Việt Dũng

34  Vài trao đổi về thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam  ThS. Đỗ Văn Trường, ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh

36  Vai trò của Nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn  ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

38  Hình thành và phát triển Quỹ Hưu trí tại Việt Nam  ThS. Trương Thị Thùy Dương

40  Đa dạng hóa các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới  Lê Thị Thu Hương

42  Lý thuyết bất đối xứng thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội  ThS. Mai Thị Dung, ThS. Lê Thị Xuân Hương

45  Quy hoạch và huy động vốn từ PPP vào phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam  ThS. Phạm Quốc Trường

48  Bàn về nguyên tắc phát triển bền vững của ngành Du lịch Việt Nam  NCS.ThS. Nguyễn Anh Dũng

51  Vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam  ThS. Mai Thị Sen

53  Nhận thức và thực tiễn về cơ cấu kinh tế hiện đại trong nền kinh tế tri thức  ThS. Đàm Thị Hiền

56  Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa  ThS., NCS. Trần Đức Lương

58  Tác động từ dòng kiều hối đến kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị  TS. Đỗ Đức Quân

61  Đánh giá xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào các chỉ tiêu tài chính  TS. Nguyễn Chí Đức

66  Ảnh hưởng của dịch vụ ngân hàng quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam  ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo

69  Các phương thức thanh toán trong thương mại điện tử ở Việt Nam  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

72  Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp  ThS. Lê Duy Bình

75  Kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính về quản trị tài chính tại các doanh nghiệp  TS. Nguyễn Hồng Anh

77  Ứng dụng phân tích báo cáo tài chính trong quản lý rủi ro thuế với doanh nghiệp  ThS. Lê Thị Bình

79  Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những vấn đề đặt ra  ThS. Phạm Lê Ngọc Tuyết

81  Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí  ThS. Hoàng Khánh Vân

84  Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản  TS. Nguyễn Ngọc Khánh

87  Thị trường viễn thông Việt Nam: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp  TS. Vũ Trọng Phong

90  Khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu của các công ty cao su niêm yết ở Việt Nam  TS. Nguyễn Thị Thanh

93  Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của doanh nghiệp nước ngoài  ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên

96  Kế toán chi phí dòng vật liệu và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam  ThS. Đào Thị Giang, ThS. Đào Thị Thu Hà

98  Giải pháp phát triển bền vững ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam  ThS. Đoàn Thị Hồng Thịnh

102  Kế toán quản trị doanh thu, chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp  ThS. Trần Thị Nga

104  Kiểm tra, lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán tại các học viện thuộc Bộ Quốc phòng  ThS.NCS. Ngô Anh Tuấn, Trần Thị Nhung

107  Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán theo mô hình công ty mẹ - công ty con  ThS. Vương Thị Bạch Tuyết

109  Đào tạo kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  ThS. Vũ Mai Phương

113  Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ~ Văn Trường

115  Thực trạng và giải pháp ngăn chặn trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế  ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

117  Sẽ khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội  Thanh Thuỷ

118  Tin hoạt động Bảo hiểm Xã hội PV.
119  Nâng tầm hoạt động, hướng đến tương lai PV.

KỲ 1 - THÁNG 3/2017 (652)
CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017
6 Lạm phát năm 2017: Nhận diện các yếu tố tác động  TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

9 Quản lý, điều hành giá cả thị trường năm 2017  TS. Nguyễn Viết Lợi 

12 Thuận lợi và thách thức trong kiểm soát lạm phát  TS. Lê Quốc Phương

15 Quản lý giá đối với các dịch vụ chuyển từ chính sách phí sang cơ chế giá dịch vụ  TS. Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Thị Kim Dung 

18 Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh và một số định hướng điều hành giá  Cục Quản lý Giá

21 Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát  TS. Nguyễn Đức Độ

31 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: Những vấn đề cần lưu ý  PGS., TS.  Lê Xuân Trường 

35 Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư  PGS., TS. Trần Kim Chung

38 Tạo những đột phá mới cho phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam  ThS. Đỗ Văn Trường

41 Cơ hội và thách thức cho thị trường tài chính trong giai đoạn mới  Trần Tất Thành 

44 Vài khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình tự do hóa tài chính  TS. Bùi  Thị Thanh Tình

48 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành hải quan qua cải cách hành chính  Trần Đức Hùng 

52 Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam  Nguyễn Thị Bích Thủy

55 Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các công ty đại chúng  Trương Thị Thùy Dương

57 Chứng khoán phái sinh - Lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam  ThS. Hoàng Anh Tuấn

59 Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam  ThS. Nguyễn Phương Thảo 

62 Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập  ThS. Vũ Thị Thảo
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66 Một số vấn đề pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay  ThS. Ngô Thị Thu Hà

69 Bài học từ phát triển kinh tế du lịch ở một số nước  ThS. Đoàn Thị Trang

71 Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hang  TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, ThS. Nguyễn Chí Dũng

74 Giải pháp tăng cường tự chủ đại học ở Việt Nam  ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương 

77 Tăng điểm quản trị cho doanh nghiệp niêm yết  ThS. Nguyễn Thanh Nhã

79 Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam  ThS. Lê Thị Thanh Huyền

81 Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên

83 Một số vấn đề về gian lận thuế của các doanh nghiệp  ThS. Phạm Thị Thanh

85 Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp  ThS. Nguyễn Thị Ngát 

87 Tác động của công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp  ThS. Trịnh Viết Giang

89 Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế  NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương

91 Dự trữ ngoại hối của Việt Nam và những tác động của sai lệch tỷ giá  ThS. Phan Tiến Nam

93 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin  ThS. Võ Thị Phương

95 Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Thủy Ngân, TS. Mai Công Quyền

KỲ 2 - THÁNG 3/2017 (653)
1 Kho bạc Nhà nước luôn đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển vững chắc  Bùi Tuấn Anh

4 Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Anh Huyền

6 Bàn về đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Thuận

8 Giải pháp thu hút vốn ngoại khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  ThS. Nguyễn Thanh Nhã

10 Để tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam  ThS. Nguyễn Thùy Vân

12 Phát triển ngành Dịch vụ trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng  ThS. Nguyễn Thị Xuân, ThS. Phạm Thuỳ Dương

15 Tự chủ tài chính nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng, đại học  ThS. Nguyễn Huy Sự

18 Về quản lý, sử dụng tài sản cố định tại đơn vị hành chính sự nghiệp  ThS. Lê Thị Thanh Hải

20 Bàn về tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam  ThS. Phạm Xuân Viễn

23 Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới  ThS. Trần Thị Phượng

25 Sự thay đổi chính sách thuế và góc nhìn của các doanh nghiệp  ThS. Trần Thị Ánh Thêu

27 Giải quyết những thách thức về sở hữu trí tuệ khi Việt Nam gia nhập EVFTA  Nguyễn Thị Huyền

29 Cơ hội và thách thức cho hàng nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu  Nguyễn Đức Quỳnh

31 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản khi tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài  ThS. Đào Thị Mộng Phương

33 Những thách thức trong phát huy tiềm năng kinh tế biển ở Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Thủy

35 Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp  ThS. Lương Thanh Bình

38 Mối quan hệ giữa chỉ số phát triển con người và giải quyết các vấn đề xã hội  ThS. Đào Thị Tân, ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

40 Vốn xây dựng đường giao thông nông thôn: Những nhân tố ảnh hưởng ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

42 Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

47 Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt  ThS. Bùi Thị Hải Yến

49 Doanh nghiệp và vấn đề tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh  ThS. Trần Thị Kim Liên

51 Phát triển hệ thống các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp xây dựng  ThS. Lê Hồng Nhung

55 Tài chính vi mô góp phần giảm nghèo ở Việt Nam  ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

57 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam  ThS. Phạm Thị Thu Hoài

60 Phát triển kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam và một số đề xuất  ThS. Vũ Ngọc Tuấn

62 Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Thị Hương

64 Chiến lược marketing cho các doanh nghiệp lữ hành theo cam kết FTA  ThS. Đan Thu Vân

66 Chính sách marketing hiệu quả của Công ty Cổ phần may Sông Hồng  ThS. Lê Thị Ánh

68 Bài toán định giá xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ  ThS. Tăng Thị Hằng

70 Quản lý doanh nghiệp theo mô hình ERP và áp dụng tại Petrolimex  Ngô Đức Hưng

73 Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại các doanh nghiệp  ThS. Vũ Đại Đồng

75 Toàn cầu hóa và vấn đề nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Thu

77 Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán  ThS. Hoàng Thị Huyền

79 Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp  ThS. Trịnh Viết Giang

81 Về áp dụng chứng từ điện tử tại các doanh nghiệp hiện nay  Trần Ngân Hà

85 Rào cản đối với sự phát triển của kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam  ThS. Đặng Thị Dịu, ThS. Hoàng Thị Nguyệt

87 Triển khai kế toán quản trị chi phí: Thực tiễn tại doanh nghiệp sản xuất xi măng  An Thị Thư,  Nguyễn Hồng Hải, Dương Thị Thúy Hồng

89 Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IAC  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

91 Một số vấn đề về sử dụng tài sản cố định tại các trường đại học công lập  ThS. Đặng Quỳnh Trinh, Đặng Thị Ngọc Quỳnh

93 Nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội  ThS. Khổng Minh Thảo

96 Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ tại Đồng bằng sông Cửu Long  Nguyễn Duy Thanh

98 Chính sách phát triển, đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội  Ngô Thị Phương Thảo

101 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại TP. Hồ Chí Minh  ThS. Phan Thị Thanh Trường, ThS. Đoàn Phan Thái

103 Đầu tư tư nhân vào các khu công nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng  TS. Phạm Thị Lụa

105 Đầu tư phát triển ở Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2006 - 2015 và một số kiến nghị  ThS. Đàm Thị Hiền
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108 Chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ: Thực tiễn tại Công ty Bảo Minh Thái nguyên  Hà Thị Thanh Hoa, Dương Thị Thúy Hương

110 Bàn về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của TP. Hà Nội  ThS. Bùi Việt Hưng 

113 Siết chặt quản lý bảo hiểm xã hội qua dữ liệu ngành Thuế  Vũ Thị Hải Vân

115 Nhiều giải pháp khắc chế trục lợi quỹ bảo hiểm y tế  Minh Thế

117 DATC tạo đột phá bằng những nỗ lực mới  Minh Đức

119 “Phác họa” tầm vóc HNX tuổi 12  Minh Phú

KỲ 1 - THÁNG 4/2017 (654)
1 CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM
2 Chứng khoán phái sinh: Bước phát triển mới của thị trường chứng khoán  TS. Vũ Bằng 

6 Những vấn đề đặt ra trong triển khai thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam  TS. Nguyễn Sơn 

9 Thị trường chứng khoán phái sinh và lộ trình phát triển các sản phẩm TS. Tạ Thanh Bình

13  Cơ chế vận hành chứng khoán phái sinh tại thị trường Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

17 Quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh ThS. Đặng Tài An Trang

21 Hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

25 Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng giao sau trên thị trường chứng khoán phái sinh PGS.,TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

34 Tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh mới Đỗ Thị Nhung 

39 Đồng bộ giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa hành vi gian lận thuế  ThS. Khổng Minh Thảo

42 Chính sách thuế với Quỹ hoán đổi danh mục trên thị trường chứng khoán  ThS. Nguyễn Quỳnh Trang 

45 Tác động của hạn chế tài chính và định giá cổ phiếu đối với đầu tư tại doanh nghiệp Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hằng Nga

48 Yếu tố tác động đến chỉ số P/E của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, Nguyễn Thành Đến

52 Mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại các doanh nghiệp niêm yết NCS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Chí Minh

55 Tác động của Nghị định 24/2012/nđ-cp đến giá vàng và tỷ giá tại Việt Nam PGS.,TS. Nguyễn Đức Trung, ThS. Trần Đoàn Khánh 

58 Khơi thông dòng vốn tín dụng vào khu vực nông nghiệp, nông thôn Mai Việt Trung  

61 Quản lý tài chính đối với đại học công lập: Một số vướng mắc và những giải pháp đề xuất ThS. Nguyễn Tiến Dũng

64 Kinh nghiệm quản lý, giám sát luân chuyển vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài TS. Lê Thị Thùy Vân,  ThS. Vương Duy Lâm

68 Xu hướng thanh toán bằng thẻ, tiền điện tử trên thế giới và ở Việt Nam TS. Ngô Tuấn Anh

71 Vấn đề bảo hộ thương mại trên thế giới và kiến nghị đối với Việt Nam ThS. Phạm Thị Thanh Thanh

73 Thấy gì từ kinh nghiệm quản lý đầu tư công tại Trung Quốc và Brazil? ThS. Nguyễn Thị Kim Chung

75 Tái cơ cấu đầu tư công và một số kiến nghị TS. Dương Xuân Thao 

77 Một số vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Lê Thị Hương 

79 Tăng trưởng kinh tế và ngưỡng lạm phát tối ưu TS. Nguyễn Anh Phong

81 Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở trong quá trình đổi mới chính sách tiền tệ ở Việt Nam ThS. Chu Nga Thanh

83 Vấn đề thuế quan và áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hoá trong thương mại Việt Nam - ASEAN ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

85 Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Nguyễn Thị Phương Dung

87 Triển vọng đầu tư trực tiếp của Liên minh châu Âu vào Việt Nam Đặng Thị Tuyết Mai                                   

89 Hoàn thiện hành lang pháp lý xuất khẩu của Việt Nam vào Cộng đồng kinh tế asean TS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Lê Hoàng Phong

91 Cơ hội và thách thức đối với lao động hành nghề kế toán ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền,  ThS. Phạm Thị Hồng Diệp

95 Một số vấn đề về phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam Chu Thị Thảo 

97 Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay ThS. Vũ Thị Kim Dương

99 Giải pháp bảo vệ cổ đông nhỏ tại các công ty đại chúng ThS. Đào Duy Hà

101 Những tác động từ Brexit đến thị trường tài chính Việt Nam ThS. Trần Thị Thanh Thủy

103 Bàn về nội dung và các nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư NCS. Thân Như Hà

106 Hạn chế rủi ro trong các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam ThS. Trần Thị Thúy

108 Cơ hội và thách thức mới với thị trường bán lẻ Việt Nam  ThS. Phan Thị Minh Tuyên 

110 Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu Lê Tú Anh 

113 Phát triển kinh tế du lịch từ ứng dụng công nghệ thông tin Mai Anh Vũ, Trịnh Văn Anh

116 Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch ở tỉnh Thừa Thiên - Huế TS. Nguyễn Hồ Minh Trang

119 Một số giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Hà Nội ThS. Bùi Việt Hưng

KỲ 2 - THÁNG 4/2017 (655)
1 Kho bạc Nhà nước phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2017
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam ThS. Trần Việt Dũng, ThS. Nguyễn Thị Thảm

6 Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo khuôn khổ hợp tác đầu tư trong ASEAN TS. Phạm Thái Hà

9 Tăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI từ ASEAN vào Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hoài Thanh

11 Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam trong AEC ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

13 Nâng cao vai trò, vị trí của Thanh tra Tài chính trong tình hình mới NCS. Hoàng Ngọc Sơn

16 Giải pháp thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển bền vững Đoàn Thị Diệp Uyển, Lưu Khánh Cường 

18 Để Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ThS. Mai Anh Vũ

20 Hợp tác công - tư trong công tác an sinh xã hội ở Việt Nam TS. Vương Phương Hoa
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23 Xuất khẩu lao động chất lượng cao: Cơ hội và thách thức Vũ Hoàng Mạnh Trung 

25 Thực trạng và giải pháp chuyển giao công nghệ ở Việt Nam ThS. Phạm Trung Hải 

27 Thị trường chứng khoán Việt Nam và triển vọng phát triển mới ThS. Ngô Lê Vân Anh

29 Phát triển chứng khoán phái sinh: Yêu cầu tất yếu với thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

31 Những điểm mới của tín dụng đầu tư nhà nước TS. Dương Xuân Thao

33 Tiến trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam và một số kiến nghị Phan Thị Nhã Trúc, Phạm Thị Kim Ánh

36 Nhìn lại chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ThS. Phạm Thị Ánh Phượng 

39 Giải pháp quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại  Phan Thị Quỳnh Anh 

41 Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ThS. Nguyễn Hằng Giang 

43 Xây dựng và phát triển kinh tế xanh ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam  Nguyễn Thị Thu Hà

45 Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Kinh nghiệm từ Singapore và đề xuất cho Việt Nam ThS. Mạc Chí Công

48 Bàn về tái cấu trúc doanh nghiệp dân doanh TS. Hoàng Thanh Tùng

51 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Phát triển Truyền thông - Truyền hình Nguyễn Thị Hệ

53 Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang 

55 Một số giải pháp siết chặt hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam ThS. Vũ Ngọc Tuấn

57 Nhận diện nguy cơ và thách thức tác động đến sự phát triển bền vững của ngành Than ThS. Nguyễn Viết Bình 

59 Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp ThS. Vũ Thị Diệp

61 Về chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến ThS. Vũ Văn Giang

63 Trao đổi về một số điểm mới của chứng từ kế toán hiện nay ThS. Trương Huyền Minh

65 Những nội dung đáng chú ý về lưu trữ tài liệu kế toán ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

67 Trao đổi về kế toán tài sản dài hạn trong các doanh nghiệp Việt Nam ThS. Đặng Thị Huế

69 Nâng cao hiệu quả kiểm toán nội bộ tại các trường đại học công lập ThS. Đoàn Tất Thành

71 Một số tồn tại và hạn chế trong công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp ThS. Phạm Thị Thu Trang 

73 Xác định chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hải

75 Kế toán quản trị ở các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Nam Định Vũ Thị Thanh Tâm 

77 Giải pháp phát triển thị trường hàng hóa tại Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Duy Thanh 

79 Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Ngô Cẩm Tú 

82 Phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập Nguyễn Trần Hiền Anh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

84 Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bùi Thị Hồng Hà

86 Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần Kim loại Màu Thái Nguyên Phạm Thị Hoa 

88 Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên Nguyễn Thị Tâm

90 Một số giải pháp phát triển việc làm tại doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng  ThS. Lê Hữu Toản

92 Dịch vụ lữ hành và lưu trú tại TP. Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp  TS. Phan Thanh Hải - ThS. Mai Thị Thương  

95 Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Nguyên Nguyễn Thị Thắm, Dương Thu Minh

97 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại abbank – Chi nhánh Thái Nguyên  Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Lý

99 Phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên Nông Phạm Hùng, Nguyễn Vân Anh

101 Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân theo mô hình kinh tế vườn đồi Nguyễn Chí Chung

104 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện  ThS. Trần Đức Lương

106 Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong đổi mới phương pháp giảng dạy  ThS. Nguyễn Phan Anh

109 Đưa bảo hiểm xã hội về đúng bản chất và yêu cầu thực tiễn TS. Phạm Thị Vân Anh

111 Đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nợ bảo hiểm xã hội Thanh Hương

113 Xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp: Ghi nhận những nỗ lực  PGS.,TS. Đoàn Hương Quỳnh

115 Tập đoàn Bảo Việt: Chọn phát triển bền vững để khẳng định vị thế ThS. Lê Thị Tuyết Mai

KỲ 1 - THÁNG 5/2017 (656)
CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
6 Đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập Vũ Minh Đạo

10 Cơ sở pháp lý về tự chủ tài chính với giáo dục đại học và những vấn đề đặt ra TS. Phạm Thị Vân Anh

14 Thực trạng và giải pháp triển khai cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập TS. Nguyễn Thị Thu Hà

18 Đổi mới cơ chế hoạt động tại Đại học Ngoại thương PGS.,TS. Bùi Anh Tuấn, TS. Phạm Thu Hương

22 Kinh nghiệm triển khai cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing PGS.,TS. Phạm Hữu Hồng Thái,  Hoàng Thái Hưng

26 Tháo gỡ những “nút thắt” trong thực hiện chính sách tài chính cho giáo dục và đào tạo Phòng Sự nghiệp văn hoá, giáo dục và khoa học

29 Định hướng đổi mới cơ chế tự chủ đối với giáo dục đại học công lập Nguyễn Quang Thành

32 Nâng cao hiệu quả quản lý,  sử dụng tài sản công trong các cơ sở giáo dục đại học ThS. Nguyễn Tân Thịnh

36 Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập ThS. Lê Thị Mai Liên

40 Thực trạng triển khai chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các giải pháp mới Đào Anh Tuấn

43 Thuận lợi và khó khăn trong triển khai cơ chế tự chủ tại Đại học Kinh tế quốc dân PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng

47 Chính sách thu hút nguồn lực tài chính cho đào tạo trong hội nhập kinh tế quốc tế 

 Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lý Thị Minh Châu, Ninh Ngọc Trâm 

58 Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp TS. Nguyễn Đức Thọ

61 Luật Phí và lệ phí 2015: Cơ sở đảm bảo tạo lập nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước ThS. Đinh Văn Linh
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64 Bảo vệ cổ đông nhỏ, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, minh bạch ThS. Dương Thanh Hải

67 Bàn thêm về chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ Bùi Tuấn Minh

70 Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Nhiều cơ hội phát triển trong thời kỳ hội nhập TS. Nguyễn Ngọc Hà, ThS. Lê Văn Sáng

73 Về phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước TS. Nguyễn Mạnh Thiều

76 Cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam Phạm Quốc Việt, Trần Bảo Vy

79 Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền

84 Quản lý, giám sát các tập đoàn tài chính tại Trung Quốc ThS. Phạm Thị Tường Vân

88 Bài học từ triển khai chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Nhật Bản ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh

91 APEC và cơ hội cho thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ThS. Đặng Thùy Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Thanh

93 Bàn về tự do hóa tài chính ở Việt Nam  ThS. Nguyễn Tấn Vũ

95 Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Phương Chi

97 Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam ThS. Ngô Văn Chiến

99 Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện bảo lãnh ngân hàng NCS. Võ Hoàng Quân

102 Hoàn thiện chính sách phát triển Quỹ Tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Đông

104 Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Mai

107 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các xã nghèo tỉnh Cao Bằng  TS. Trần Khánh Hưng, ThS. Bùi Thị Quế

111 Phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế  Nguyễn Quốc Cương

KỲ 2 - THÁNG 5/2017 (657)
1 Kho bạc Nhà nước: Phấn đấu đến năm 2020 hình thành quy trình kiểm soát chi điện tử ThS. Lương Thị Hồng Thuý, Nguyễn Thị Cẩm Bình

5 Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ThS. Phan Quang Trung

8 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước cho đầu tư phát triển ThS. Trần Quốc Việt 

12 Trái phiếu chính phủ Việt Nam hấp dẫn dòng vốn ngoại Nguyễn Tiến Đạt

14 Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với nghiên cứu khoa học và công nghệ ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

17 Một số khuyến nghị cải thiện cán cân thương mại Việt Nam  ThS. Nguyễn Thúy Hằng

19 Giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững hàng hóa xuất khẩu Việt Nam  ThS. Nguyễn Thanh Huyền

21 Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế  ThS. Nguyễn Thị Trà My, ThS. Vũ Thị Thu Trang

23 Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam và một số kiến nghị Trần Huy Hợp

25 APEC và cơ hội thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Duyên

27 Phát triển thương mại  dịch vụ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ThS. Đỗ Hạnh Nguyên

29 Hiệu quả của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở Việt Nam Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Châu 

31 Chính sách tiền tệ năm 2017: Một số giải pháp điều hành trọng tâm ThS. Phạm Thị Lan

33 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và đào tạo về thị trường chứng khoán phái sinh ThS. Dương Thanh Hải

36 Phát triển các quỹ ETF nội địa tại Việt Nam hiện nay Lê Ngọc Cường

39 Thông tin báo cáo tài chính và những tác động đến suất sinh lợi chứng khoán Nguyễn Thị Ngọc Diệp

43 Để thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, bền vững ThS. Đặng Hữu Khánh Trung

45 Đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán Việt Nam Lê Đức Tố

48 Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam ThS. Đoàn Thị Lành

50 Tái cơ cấu ngân hàng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng ThS. Đặng Thị Liên

52 Chính sách tín dụng với việc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn   TS. Nguyễn Trung Thành

54 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may  ThS. Vũ Thị Diệp

56 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Phát triển Truyền thông - Truyền hình ThS. Nguyễn Thị Hệ

58 Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp niêm yết: Nhìn từ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ThS., NCS. Hoàng Trung Đức

60 Tác động của xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp ngành Công nghiệp cơ khí ThS. Nguyễn Ánh Tuyết

62 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ThS. Nguyễn Thanh Sơn

64 Những vấn đề đặt ra trong hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp  Lê Hiếu Học

67 Vai trò của việc xây dựng thương hiệu đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay  ThS. Vũ Đình Chuẩn

69 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành Vật liệu xây dựng TS. Phạm Thị Thanh Hoà

72 Truyền thông marketing trong bán hàng thực phẩm tiêu dùng ThS. Đặng Thị Hồng Vân

75 Nâng cao hiệu quả công tác kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Đặng Thị Thùy Giang

77 Áp dụng kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay ThS. Nguyễn Thị Vân Thanh

80 Chất lượng kiểm toán độc lập: Yếu tố tác động và đề xuất giải pháp ThS. Nguyễn Thị Thu, ThS. Đào Thị Hằng 

83 Trao đổi về kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ThS. Trịnh Thị Thu Hòa, ThS. Trịnh Thị Điệp

86 Một số vấn đề về phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam ThS. Vũ Mai Phương, ThS. Vũ Thị Thảo

88 Những quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán ThS. nguyễn Thị Ngoan

91 Thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghiệp ở Nghệ An PGS., TS. Bùi Văn Dũng, Cao Minh Tú

94 Đẩy mạnh cho vay tín chấp của các ngân hàng thương mại tại  TP. Đà Nẵng ThS. Mai Thị Quỳnh Như

96 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lê Thu Hoài, Nguyễn Ngọc Lý

99 Giải pháp tín dụng phát triển kinh tế tại các địa phương miền núi Nguyễn Chí Chung

101 Bảo hiểm xã hội: Nhân thêm lợi ích cho người tham gia ThS. Lê Thị Thùy Dung

103 Tăng cường công khai đơn vị nợ bảo hiểm xã hội Kim Lý
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105 Để triển khai đấu giá trực tuyến tài sản công PGS., TS. Đoàn Hương Quỳnh

107 Tập đoàn Bảo Việt: Phát triển bền vững với chiến lược đúng đắn Nghi Phương

KỲ 1 - THÁNG 6/2017 (658)
CHỦ ĐỀ: NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
6 Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thứcCục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
10 Chính sách tài chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

14 Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng TS. Nguyễn Thị Hiền, ThS. Đỗ Thị Bích Hồng

18 Ngành Tài chính: Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin  ThS. Lê Bảo Khánh

21 Thực trạng và giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài chính ThS. Hoàng Thành 

25 Giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao TS. Nguyễn Việt Hùng 

28 Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thuế ThS. Nguyễn Tôn Trường

31 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan từ ứng dụng công nghệ thông tin Nguyễn Mạnh Tùng

34 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước  Cục Công nghệ thông tin

37 Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán TS. Đoàn Thanh Tùng

48 Kiểm toán hải quan: Thực tiễn áp dụng tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

51 Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế  TS. Nguyễn Đăng Huy

54 Phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp TS. Nguyễn Cửu Đỉnh, ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

58 Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất ThS. Lê Thị Mỹ Phương 

61 Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán TS. Đặng Thị Ngọc Lan, ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

65 Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp TS. Phan Thị Hằng Nga , ThS. Phan Thị Trà Mỹ

68 Cổ đông chiến lược nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại TS. Lê Tấn Phước 

71 Kinh nghiệm quốc tế về điều hành chính sách tài chính ứng phó với thiên tai ThS. Phạm Tiến Đạt

74 Pháp luật về điều kiện kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

78 Kế toán quản trị - Công cụ để thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập ThS. Lê Quốc Diễm

80 Dịch vụ phi kiểm toán và tính độc lập của kiểm toán viên Việt Nam ThS. Lê Đoàn Minh Đức 

84 Kiểm toán hoạt động: Thực trạng và những vấn đề đặt ra ThS. Vũ Thị Thu Huyền

86 Phân tích chuỗi giá trị trong đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường học hiện nay TS. Trần Thị Ngọc Hân 

89 Nâng cao năng lực cạnh tranh thuế để thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Sương

91 Bàn về tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

93 Phát triển thương mại điện tử trong quá trình hội nhập AEC ThS. Phạm Thanh Bình

95 Phương thức phân biệt các khoản chênh lệch doanh thu và chi phí ThS. Trần Thị Lan Hương, ThS. Ngô Thị Hường

97 Về bảo lãnh của ngân hàng đối với trách nhiệm của nhà thầu NCS. Võ Hoàng Quân

100 Tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa TS. Bùi Đan Thanh, ThS. Nguyễn Trần Thái Hà

103 Xu thế tiêu dùng trực tuyến và vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp TS. Phạm Minh Anh

106 Xây dựng hàng rào kỹ thuật trong thương mại hàng hóa và các vấn đề cần lưu ý ThS. Đặng Thị Tố Tâm

109 Hải quan Bình Dương: Điểm sáng trong quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu PV.

KỲ 2 - THÁNG 6/2017 (659)
1 Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước PGS.,TS. Lâm Chí Dũng, TS. Phan Quảng Thống

4 Hệ thống TABMIS: Công cụ quản lý ngân sách nhà nước hữu hiệu ThS. Nguyễn Phương Huyền

6 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của Nhà nước ThS. Đỗ Thị Phương Nga

9 Công tác quản lý thuế của Lào trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Vongphachanh Vongpadith

11 Dự báo tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người giai đoạn 2017 – 2020 ThS. Vũ Thị Hương Sắc

13 Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong phát triển thị trường khoa học, công nghệ TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Lê Thị Hồng Điệp

16 Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với lao động Việt Nam TS. Lê Tuấn Ngọc, ThS. Hoàng Thị Kim Oanh

19 Chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam TS. Trần Thanh Long

21 Áp dụng quản lý rủi ro thuế: Những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

23 Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh

25 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang Liên bang Nga Doãn Thị Mai Hương

28 Hoàn thiện quy định về định giá tài sản trí tuệ trong điều kiện hội nhập kinh tế NCS. Lê Minh Thái 

33 Một số vấn đề về xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam ThS. NCS. Lê Bách Giang

35 Thư viện điện tử và số hóa tài liệu trong lĩnh vực đào tạo kinh tế - tài chính ThS. Tạ Duy Khánh, Đoàn Thị Lâm

38 Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch ThS. Phạm Chí Khoa

40 Hiệu quả hoạt động tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Anh Tuấn

42 Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam TS. Phạm Hoàng Uyên, TS. Nguyễn Phúc Sơn, ThS. Lý Sel

45 Thực tiễn triển khai hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

47 Chỉ số hiệu suất và mức độ phụ thuộc trợ cấp của tổ chức tài chính vi mô  ThS. Nguyễn Thanh Huyền

51 Hoạt động thanh toán thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Nguyễn Tường Vân, ThS. Đinh Thị Thanh Long

54 Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng ThS. Nguyễn Thị Ái Linh

56 So sánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Tôn Nhân 
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59 Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp PGS., TS. Đường Nguyễn Hưng

62 Quản trị tài chính sau cổ phần hóa: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng ThS. Nguyễn Vũ Hải Hà

64 Khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Sơn

66 Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu

68 Nâng cao vị thế, chất lượng hoạt động kế toán và kiểm toán trong bối cảnh hội nhập  TS. Nguyễn Đăng Huy

71 Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại  ThS. Nguyễn Kim Quốc Trung

75 Giải pháp phần mềm kế toán trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang 

77 Để nâng cao hiệu quả đào tạo kế toán quản trị tại các trường đại học ThS. Hoàng Tuấn Sinh, ThS. Võ Thị Tâm

80 Xác nhận công nợ phải thu trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ThS. Trần Thùy Linh

82 Bàn về áp dụng và phát triển kế toán thực chứng tại Việt Nam ThS. Phạm Thị Hậu

85 Phát triển du lịch cộng đồng: Động lực mới cho kinh tế địa phương ThS. Phạm Thị Hường

87 Quản lý vốn ngân sách đầu tư xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ thực tế địa phương PGS.,TS. Bùi Văn Dũng, Phạm Chí Diên

90 Tăng hiệu quả quản lý vốn vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum ThS. Võ Thị Phương

92 Để thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thanh Mai, Vũ Thị Quỳnh Anh, Chu Thị Kim Ngân

94 Tác dụng của tính vị chủng tới hành vi người tiêu dùng tại TP. Thái Nguyên  Ngô Sĩ Hiển, Nông Thị Minh Ngọc, Trần Thu Nga

96 Nâng cao chất lượng lao động lành nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long ThS. Phan Tấn Hùng

100 Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng: Nhìn từ quản lý nhà nước cấp huyện PGS.,TS. Bùi Văn Dũng, Phan Xuân Nam

103 Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Xuân Thạch

106 Doanh nghiệp FDI hưởng lợi từ cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội PV.

107 Siết chặt quản lý Quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ công nghệ thông tin PV.

109 DATC với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” PV (T/h)

111 DATC và những nỗ lực khẳng định vị thế PV.

113 Hải quan Bình Dương: Sát cánh cùng doanh nghiệp PV.

115 Tập đoàn Bảo Việt: Tái định vị thương hiệu gắn với phát triển bền vững Minh Châu

117 HNX: Năng động, hiện đại và sáng tạo PV.

KỲ 1 - THÁNG 7/2017 (660)
5 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hoài 

8 CHỦ ĐỀ: những điểm mới của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường
9 Phát huy vai trò của chính sách tài chính trong thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường PGS.,TS. Lê Xuân Trường 

14 Kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường ThS. Trần Thị Phương Nhung 

18 Những nội dung mới của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường ThS. Đỗ Thị Thanh Hương

21 Điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu ThS. Lê Thị Loan 

24 Chính sách thuế nhằm bảo vệ môi trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế TS. Nguyễn Đình Chiến

27 Hướng tới mục tiêu cải cách thuế bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Cúc 

30 Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường TS. Lê Quang Thuận

39 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công của Việt Nam TS. Trần Ngọc Hoàng 

44 Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam PGS., TS. Đinh Văn Thông

47 Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ ThS. Phạm Hồng Nhung

50 Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Ngọc Khánh

53 Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

57 Hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam NCS. Lê Minh Thái 

62 Kinh nghiệm quản lý rủi ro về thuế của một số nước TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

64 Chính sách kiểm soát chuyển giá tại Liên bang Nga và bài học cho Việt Nam ThS. Lê Thanh Hà 

67 Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP  ThS. Nguyễn Thị Lan

69 Cải cách hành chính và định hướng đặt ra của ngành Ngân hàng TS. Trần Thị Minh Hằng

71 Bàn thêm về một số giải pháp xử lý nợ xấu trong bối cảnh hiện nay TS. Cảnh Chí Hoàng

73 Thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Nga Doãn Thị Mai Hương

78 Nợ đọng xây dựng cơ bản: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ ThS. Lê Thị Bích Lan

80 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới: Thực tiễn tại ABIC Kim Minh Lâm

83 Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh Hoàng Ngọc Hà

86 Một số giải pháp thúc đẩy thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Hưng Yên  Lê Nguyên Tùng

88 Vấn đề đặt ra trong quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện ThS. Trần Thu Hằng 

90 Đa dạng hóa nguồn huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội các huyện ngoại thành TP. Hà Nội ThS. Ngô Đại Sơn

KỲ 2 - THÁNG 7/2017 (661)
1 Kho bạc Nhà nước: Hạch toán kịp thời, tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước  ThS. Nguyễn Thị Hệ

3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển kinh tế giai đoạn hiện nay Trần Thị Phương Hạnh, Trần Văn Giảng

5 Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam ThS. Đinh Quốc Tuyền

7 Động cơ và rào cản trong quá trình cải cách thuế: Nhìn từ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

10 Thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển ThS. Bùi Đức Nam
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13 Một số vấn đề về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

15 Ứng dụng điện toán đám mây: Xu hướng và khuyến nghị ThS. Lê Thị Thanh Thủy

17 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam Doãn Thị Mai Hương

21 Chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán phái sinh   ThS. Dương Thanh Hải

24 Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ThS. Phạm Hồng Nhung

27 Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 NCS. Nguyễn Thị Gấm, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Phạm Quang Hưng

30 Giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hương

33 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng NCB - Thái Nguyên  ThS. Nguyễn Hà Thương, ThS. Hà Mạnh Tuấn

35 Quản lý và hạn chế rủi ro tín dụng: Nhìn từ thực tiễn BIDV Hai Bà Trưng Dương Thành Ba

37 Phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Bac A Bank – Chi nhánh Hà Nội Lương Thành Đạt

39 Những yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai tại các nước Đông Nam Á   TS. Đặng Thị Ngọc Lan

43 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thanh toán di động ở Trung Quốc  ThS. Lê Mai Hương

46 Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam TS. Nguyễn Thị Dương Nga

49 Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại ABIC   Kim Minh Lâm

52 Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh của Trung tâm bán lẻ Viettel Thanh Hóa Đỗ Thị Hà Thương, Đỗ Huy Thùy

54 Đánh giá năng lực lãnh đạo qua kết quả hoạt động của doanh nghiệp Lưu Ngọc Liêm

57 Phát triển hoạt động kiểm toán nội bộ hướng đến các chuẩn mực quốc tế ThS. Nguyễn Minh Trang

59 Bàn về vai trò, nhiệm vụ của người làm kế toán quản tr NCS. ThS. Nguyễn Minh Thành

62 Vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các công ty niêm yết trên HOSE TS. Trần Văn Tùng 

66 Hiệu quả đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Bình Định TS. Trịnh Thị Thúy Hồng, ThS. Đàm Đình Mạnh

69 Phát triển kinh tế vườn đồi trong tái cấu trúc nông nghiệp và bảo vệ môi trường Lê Tuấn Anh, Nguyễn Chí Chung

71 Phát triển hoạt động xúc tiến thương mại tại tỉnh Phú Thọ ThS. Chử Thị Kim Ngân

73 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thị trường tại Thanh Hóa ThS. Trần Thị Hồng Lam, Nguyễn Xuân Hiếu

76 Nâng cao chất lượng cán bộ hành chính công vụ: Kinh nghiệm từ địa phương PGS., TS. Bùi Văn Dũng, Đầu Thanh Tùng

79 Bước đột phá trong giám định bảo hiểm y tế M. Hiền

80 Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT Nguyễn Hòa

81 Đoàn kết, nhất trí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ PV.

83 Tiếp sức cho nỗ lực vươn tầm quốc tế  PV.

KỲ 1 - THÁNG 8/2017 (662)
5 CHỦ ĐỀ: MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
6 Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn PGS.,TS. Lê Xuân Trường

10 Một số vấn đề đặt ra trong mở rộng cơ sở thuế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế PGS., TS. Nguyễn Hồng Thắng

14 Thuế tài sản và khoảng trống cơ sở cần lấp đầy TS. Nguyễn Đình Chiến

17 Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay PGS., TS. Lý Phương Duyên

21 Mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam PGS., TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

25 Hợp tác quốc tế chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận ThS. Nguyễn Quang Tiến

35 APEC 2017 hỗ trợ tăng cường tiềm năng và cơ hội đầu tư  cho Việt Nam Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính)

37 Một số vấn đề về triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập Nguyễn Quyết

40 Đổi mới đầu tư từ ngân sách nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TS. Ngô Thanh Hoàng

43 Về đẩy mạnh triển khai kiểm toán hoạt động tại Việt Nam ThS. Lê Thị Thúy Thanh

46 Các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp: Yêu cầu đổi mới phương thức quản lý TS. Đinh Thị Nga

50 Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn NCS. Ngô Đức Duy

53 Hoạt động tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam TS. Phạm Thái Hà

56 Vấn đề áp dụng ngân sách kiểm soát chi của chính quyền địa phương Hoa Kỳ ThS. Phạm Quang Huy 

59 Đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính cấp địa phương TS. Phan Quảng Thống

62 Các yếu tố tài chính vi mô tác động đến giá cổ phiếu của Vinamilk TS. Nguyễn Trung Trực

65 Tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết TS. Lê Tấn Phước 

68 Yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện  NCS., ThS. Nguyễn Minh Thành

71 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng ThS. Phạm Quang Thịnh

74 Phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
74 Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách  thủ tục hành chính Lưu Hoàng

KỲ 2 - THÁNG 8/2017 (663)
5 Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nướcNguyễn Văn Hào 
8 Nghiên cứu tác động quản trị hành chính công đến tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ThS. Nguyễn Thanh Hùng

12 Một số vấn đề về phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam ThS. Nguyễn Tuấn Anh

15 Rủi ro trong xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và vấn đề đặt ra Doãn Thị Mai Hương

19 Một số giải pháp phát triển ngành Du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Lâm Tùng

22 Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện công trong cơ chế tự chủ tài chính TS. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Hoàng Thị Hải Yến
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24 Động lực học tập của sinh viên khối ngành kinh tế trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Thị Hương Lan

27 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng: Thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân TP. Hà Nội ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh 

30 Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại TS. Phạm Thái Hà

33 Về quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh 

35 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu TS. Nguyễn Quyết Thắng, ThS. Trần Xuân Hiển

38 Tín dụng đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp ThS. Thân Ngọc Minh

41 Chính sách mới xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ThS. Hà Thị Thu Phương

43 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

47 Quản lý tài chính đại học tại Ấn Độ, châu Âu và gợi ý chính sách cho Việt Nam PGS.,TS. Ngô Văn Hiền, TS. Phạm Thị Hồng Nhung

50 Xây dựng đặc khu kinh tế: Thực tiễn Trung Quốc và đề xuất cho Việt Nam Nguyễn Đức Trung

52 Hạ tầng công nghệ thông tin và những tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ThS. Trịnh Phú Cường

56 Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết  TS. Trần Văn Tùng 

61 Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp ThS. Phùng Thị Bích Hòa

64 Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị các cơ sở kinh doanh khách sạn tại TP. Quy Nhơn TS. Đỗ Huyền Trang, Nguyễn Thị Hường  

67 Bàn về ứng dụng kế toán trách nhiệm trong công tác quản trị tại các trường đại học, cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

71 Chi phí khấu hao tài sản cố định khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ThS. Lê Tuyết Nhung

73 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp  Nguyễn Thị Hoà

75 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên ThS. Kim Quang Chiêu 

78 Vận dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Bình Định Nguyễn Thị Khánh Trang, TS. Đỗ Huyền Trang

81 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La Hà Thị Thanh Hoa, Hoàng Thị Huệ, Chu Thị Kim Ngân 

83 Về các giải pháp quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội)  ThS. Võ Ngọc Hải 

85 Định hướng tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tỉnh Thái Nguyên PGS., TS. Đỗ Thị Thúy Phương, TS. Trần Quang Huy 

87 Thêm bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Hiền Minh

88 Điểm mặt tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT ThS. Đinh Hải Phong

89 DATC với 8 mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TS. Phạm Thị Vân Anh

91 Dấu ấn từ  “Nắng vàng biển xanh cùng Bảo Việt” PV.

93 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Đảm bảo hoạt động bù trừ, thanh toán ổn định, thông suốt PV.

KỲ 1 - THÁNG 9/2017 (664)
5 Phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
5 Kho bạc Nhà nước phấn đấu đến năm 2020 cơ bản không thực hiện giao dịch bằng tiền mặt Vũ Đức Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Bình

8 Chủ đề: Đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
9 Hội nhập quốc tế và sự cần thiết của kiểm soát an ninh tài chính  PGS., TS. Phan Thị Bích Nguyệt

12 An ninh tài chính và biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá tiền tệ tại Việt Nam  TS. Nguyễn Đức Độ 

15 An ninh tài chính, tiền tệ tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 ThS. Phùng Thu Hiền Vân, ThS. Lê Thị Ngọc Tú 

19 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng

23 Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam TS. Lê Thị Thùy Vân

27 Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam TS. Phạm Tuấn Anh 

31 Kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia tại một số nước ThS. Nguyễn Thị Hải Thu

40 Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ  TS. Nguyễn Quang Hiện, ThS. Phạm Huyền Trang

43 Hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam ThS. Hoàng Thị Thu Hường 

47 Quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam  Phạm Quốc Việt, Nguyễn Hữu Duy

51 Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán ThS. Vũ Mai Phương

56 Chính sách tài khóa ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề đặt ra ThS. Lê Thị Mai Liên

60 Hoàn thiện khung pháp lý đối với hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại Việt Nam Nguyễn Duy Linh

63 Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại một số nước TS. Phạm Thái Hà

66 Áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

69 Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  TS. Tạ Thị Đoàn

72 Hiệp định EVFTA và một số vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU TS. Đặng Thị Huyền Anh

75 Phát triển bền vững thủy sản xuất khẩu của Việt Nam Doãn Thị Mai Hương

79 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường châu Âu ThS. Hoàng Thị Thúy

81 Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần làm gì để tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0? ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

83 Bàn về những tác động của rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

85 Ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý kinh doanh tại Việt Nam ThS. Nguyễn Hằng Giang

87 Vận dụng kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh Thái Bình NCS. Đặng Nguyên Mạnh

89 Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp TS. Hà Xuân Linh, ThS. Trần Thị Thanh Xuân

92 Yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua tour trực tuyến của nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh TS. Lê Quang Hùng

95 Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán tài chính TS. Trần Văn Tùng

98 Mô hình phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa  Hà Thị Thanh Nga

KỲ 2 - THÁNG 9/2017 (665)
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5 Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến  Vũ Đức Hiệp 

8 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Phạm Bích Hằng

10 Giải pháp thu hẹp khoảng cách số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ThS. Nguyễn Thị Loan

12 Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 TS. Phạm Hoàng Tú Linh, ThS. Phạm Xuân Viễn

14 Huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề pháp lý cần giải quyết ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

17 Phát triển tài chính toàn diện nhằm cải thiện vị thế nền sản xuất Việt Nam  TS. Đặng Thị Huyền Anh

20 Tạo bước đột phá quan trọng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  ThS. Ngô Thị Hồng Hạnh

22 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam TS. Phạm Văn Nghĩa, TS. Lê Thị Hồng Điệp

25 Kinh nghiệm quản trị thanh khoản của một số ngân hàng thương mại nước ngoài TS. Phạm Thái Hà 

27 Khảo sát kinh nghiệm xuất khẩu lao động của các nước ASEAN Doãn Thị Mai Hương

31 Vận dụng mô hình kế toán động và tĩnh trong hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay  ThS. Nguyễn Thị Hường

33 Bàn về công tác giảng dạy hệ thống thông tin kế toán trên hệ thống ERP TS. Trần Văn Tùng 

36 Lợi nhuận và vấn đề phát triển bền vững của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết NCS. Mai Thị Diệu Hằng

39 Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Tôn Nhân

42 Một số vấn đề về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Phạm Thanh Thủy

45 Những điểm mới của các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ThS. Phạm Xuân Thắng 

48 Nghiên cứu lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Dương Thu Minh

51 Một số vấn đề về thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước TS. Dương Xuân Thao

53 Về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay                                                ThS. Trần Ngọc Tú

55 Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 Tăng Văn Tú

59 Những hạn chế trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp xây dựng hiện nay Ths. Nguyễn Thị Thanh Phương

63 Đầu tư của nhà nước cho giáo dục, đào tạo: Thực trạng và một số đề xuất TS. Đinh Thị Nga

67 Để tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước tại các trường đào tạo sỹ quan quân đội ThS. Lại Văn Tùng

69 Giá trị thương hiệu đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh qua cảm nhận của sinh viên TS. Lê Quang Hùng 

73 Triển khai mô hình “Từ giảng đường tới doanh nghiệp” tại các trường cao đẳng TS. Phạm Xuân Thành

76 Đổi mới phương thức giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế - tài chính ThS. Nguyễn Thị Thủy

78 Giải pháp huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội các huyện ngoại thành Hà Nội ThS. Ngô Đại Sơn

81 Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Sơn La ThS. Tráng Thị Xuân 

84 Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái TS. Trần Quang Huy, PGS.,TS. Trần Đình Tuấn

87 Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh ThS. Phan Tấn Hùng

91 Giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lực góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Cà Mau PGS.,TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Ngô Thị Hồng Giang, ThS. 

Nguyễn Thị Hảo

95 Ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT  Thu Minh

96 Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH  ThS. Đinh Hải Phong

97 DATC – Dẫn đầu thị trường mua bán nợ Phạm Hằng

99 Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt Nam vinh danh Thu Hoài

101 Hải quan Bình Dương: Với tinh thần cầu thị, phục vụ doanh nghiệp Phan Sơn

102 Hải quan Bình Dương: 8 giải pháp đổi mới sáng tạo  PV.

KỲ 1 - THÁNG 10/2017 (666)
5 CHỦ ĐỀ: CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, 
BỀN VỮNG 
6 Huy động nguồn lực tài chính phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế PGS,. TS. Bùi Văn Huyền, TS. Đỗ Tất Cường

10 Đảm bảo bền vững tài khóa ở Việt Nam: Hướng đến một chiến lược tổng thể và toàn diện Trương Bá Tuấn

15 Huy động nguồn thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường 

19 Chi ngân sách nhà nước góp phần phát triển bền vững nền kinh tế ThS. Nguyễn Minh Tân 

23 Giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công ở Việt Nam ThS. Nguyễn Minh Tân

27 Quan hệ giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương: Thực trạng và một số đề xuất TS. Đinh Thị Nga

31 Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương TS. Mai Đình Lâm

41 Kết quả sau 3 năm triển khai Đề án Tổng Kế toán Nhà nước ThS. Nguyễn Thị Hoài 

45 Bàn về các yếu tố tác động đến định giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp TS. Dương Như Hùng, ThS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Văn Tân 

48 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị kinh tế tăng thêm của các doanh nghiệp niêm yết  TS. Hà Văn Dũng, Nguyễn Thị Bích

51 Quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

55 Về hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Thuận

58 Vai trò và cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 

61 Phát triển khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam Nguyễn Thị Minh Thu 

64 Thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và những khuyến nghị với Việt Nam PGS., TS. Vương Thị Thu Hiền , ThS. Phạm Xuân Thắng

68 Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước TS. Phạm Thái Hà

71 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và thực tế triển khai tại doanh nghiệp Tăng Văn Tú

75 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội Đinh Tiến Hải, Chu Duy

78 Tự chủ tài chính tại các trường cao đẳng công lập trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp TS. Phạm Xuân Thành
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81 Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ThS. Phan Tấn Hùng

KỲ 2 - THÁNG 10/2017 (667)
5 Quản lý rủi ro trong hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước  TS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Nguyễn Khắc Tiệp

8 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam: Thành tựu và kiến nghị  ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

11 Một số vấn đề về thuế chuyển nhượng vốn ở Việt Nam hiện nay  Nguyễn Thị Phương Dung

14 Chính sách thuế thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển  TS. Phạm Thái Hà

17 Chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản công nghiệp  TS. Ngô Tuấn Anh 

20 Mô hình lực hấp dẫn theo kinh tế lượng không gian cho phân tích xuất khẩu gạo của Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền

24 AEC và những vấn đề đặt ra trong hoạt động thương mại nội khối  TS. Huỳnh Thị Thu Sương

28 Quản lý nợ công của một số nền kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam  Nguyễn Bích Thủy

31 Thị trường truyền hình trả tiền: Thực tiễn quốc tế và liên hệ tới Việt Nam  ThS. Lương Quốc Huy

34 Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết tại HOSE PGS., TS. Văn Thị Thái Thu, Bùi Thị Năm 

38 Nghiên cứu về kế toán khoản lãi vay được miễn giảm, xóa bỏ đối với doanh nghiệp  ThS. Trịnh Xuân Hưng

41 Mối quan hệ giữa luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán   TS. Nguyễn Anh Hiền

45 Lý thuyết tỷ suất lợi nhuận bình quân của K.MARX và mô hình định giá tài sản vốn  ThS. Nguyễn Thị Hường

48 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Cơ khí chính xác 11  Hoàng Quốc Vinh

51 Thực trạng tình hình gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam  Vũ Thị Thục Oanh

54 Nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam  ThS. Nguyễn Thị Oanh

57 Thu hút vốn FDI vào phát triển đô thị công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh  ThS. Tề Trí Dũng

61 Nghiên cứu về chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện và đề xuất giải pháp Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Trần Thủy Tiên

65 Phát triển kinh tế phi chính thức tại TP. Hồ Chí Minh  TS. Phạm Xuân Thành

69 Triển khai cơ chế tự chủ tại một số trường đại học sư phạm kỹ thuật  Vũ Thị Kim Thanh 

72 Đánh giá sự hài lòng trong đào tạo quản trị kinh doanh tại HUTECH   TS. Lê Quang Hùng

75 Thách thức trong phát triển đối tượng tham gia BHXH ở Ðồng bằng sông Cửu Long   T. Minh

76 Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm   Mai Liên

77 Xử lý nợ xấu và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới  TS. Phạm Thị Vân Anh

79 Lan tỏa giá trị phát triển bền vững  Thanh Tâm

81 Thêm những kỷ lục giao dịch trái phiếu chính phủ   Thu Hiền

82 Lấy khách hàng là trung tâm để cải cách, phục vụ  PV.

KỲ 1 - THÁNG 11/2017 (668)
5 CHỦ ĐỀ: GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
6 Chính sách tài khóa góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển TS. Nguyễn Viết Lợi 

11 Rà soát, giảm các khoản phí, lệ phí: Thêm “lực đẩy” hỗ trợ doanh nghiệp Vụ Chính sách thuế

15 Đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp TS. Phan Đức Hiếu 

19 Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) 

22 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng TS. Nguyễn Thị Hiền

25 Cắt giảm, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp: Yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh TS. Phạm Thị Vân Anh

29 Cải cách đăng ký kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp TS. Trần Thị Hồng Minh

38 Hệ thống Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt  Nguyễn Thị Hoài 

41 Triển vọng từ EVFTA và những gợi ý về chính sách cho Việt Nam TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

44 Tìm kiếm giải pháp tài chính đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng khu vực APEC TS. Đỗ Thu Hằng 

47 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao PGS., TS. Nguyễn Đình Tài 

50 Tài chính toàn diện hướng đến xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn bền vững ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

54 Nâng cao tính bền vững nguồn thu từ thuế: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam PGS.,TS. Phạm Hồng Chương, TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

57 Kinh nghiệm quốc tế về huy động và sử dụng nguồn tài chính phát triển hệ thống trợ giúp xã hội ThS. Nguyễn Thị Huyền

61 Tiền ảo bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở  Việt Nam Võ Hữu Phước, ThS. Vũ Thị Quý

64 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự định hình đô thị thông minh  TS. Trần Quang Phú

68 Một số giải pháp khắc phục bất cập trong công tác định giá đất ThS. Dương Hải Phong

71 Nâng cao chất lượng thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập  TS. Nguyễn Thu Hiền, ThS. Phạm Quốc Thái

75 Nghiên cứu về hiệu quả chi tiêu công khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Hồng ThS. Hoàng Quốc Tùng

78 Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp gắn với nâng cao chất lượng lao động tại TP. Hồ Chí Minh ThS. Trần Thị Huyền Thanh 

82 Chiến lược marketing mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số ThS. Nguyễn Phan Anh 

85 Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước và thực tiễn tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tăng Văn Tú

KỲ 2 - THÁNG 11/2017 (669)
5 Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả kịp thờiTrần Thị Huệ 
8 Hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy tiếp cận tài chính ở Việt Nam ThS. Nguyễn Ngọc Duẩn, Nguyễn Hồng Anh

12 Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đặt ra đối với quản lý thuế thu nhập cá nhân NCS. Vũ Thị Bích Quỳnh
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15 Phân tích tác động của chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán ThS. Cao Minh Tiến

18 Nhận diện rủi ro tài chính - tiền tệ ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Ngọc Hà 

21 Đề xuất định hướng thu hút và lựa chọn dự án FDI trong bối cảnh mới ThS. Nguyễn Thị Ninh 

24 Nâng cao hiệu quả chính sách đầu tư công trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam NCS. Nguyễn Thị Ngọc Nga

27 Xu hướng quản lý rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0  ThS. Lê Bảo Khánh

30 Nhận diện yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng ThS. Khương Kiều Trang, ThS. Giang Thị Trang

33 Ứng dụng Basel II tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp ThS. Ngô Thị Thu Mai, ThS. Vũ Bích Vân, ThS. Phạm Thị Thu Hiền 

36 Phát triển thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

39 Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến khoản nợ vay của doanh nghiệp ThS. Bùi Nguyên Khá, ThS. Trần Thị Thanh Phương

42 Hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam trong xu thế hội nhập TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga

45 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại PGBank TS. Cảnh Chí Hoàng

48 Hành vi tự tin của nhà quản trị và quyết định đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Phạm Quốc Việt, Trần Ngọc Ty 

52 Bàn về hiệu quả quản trị nguồn lực thông tin doanh nghiệp    ThS. Trịnh Phú Cường

55 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất xi măng TS. Ngô Thị Thu Hương  

59 Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Hương

62 Kế toán trách nhiệm và nhân tố ảnh hưởng trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ThS. Hoàng Hà Anh 

66 Về phương pháp mô phỏng trong giảng dạy môn nguyên lý kế toán ThS. Trịnh Hữu Lực

70 Mô hình phân tích lan tỏa độ biến thiên giữa các thị trường chứng khoán Nguyễn Minh Kiều, Lê Đình Nghi

74 Phát triển thanh toán di động: Xu hướng các nước và hàm ý đối với Việt Nam TS. Đỗ Thu Hằng 

77 Nghiên cứu tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á ThS. Võ Thanh Hòa

80 Phát triển đô thị đại học: Kinh nghiệm từ Pháp và bài học cho Việt Nam TS. Trương Thị Mỹ Nhân

84 Các yếu tố tác động đến dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại TP. Đà Nẵng ThS. Trần Nguyễn Tịnh Đoan

87 Tăng cường quản lý nhà nước về internet tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp ThS. Phạm Truyền Thống

91 Một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ ThS. Trần Thị Hải Yến 

94 Huy động vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội  Phạm Thị Ngọc Ánh

97 Một số vấn đề về định hướng phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Đào Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương 

100 Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hà Nội  Phạm Thị Thùy Linh 

103 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Ninh Bình ThS. Trần Thu Hồng 

106 BHXH Việt Nam và bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin  Mai Lê

107 Dùng công nghệ thông tin chặn trục lợi bảo hiểm y tế  T. Hiền

108 Cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH: Đảm bảo quyền lợi của người tham gia Hà Anh

109 Xử lý nợ và những hạn chế trong xóa nợ lãi cho khách nợ Thanh Thủy

111 Agribank từng bước tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ  ThS. Lê Thị Tuyết Mai

KỲ 1 - THÁNG 12/2017 (670)
5 CHỦ ĐỀ: ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
6 Đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công TS. Nguyễn Viết Lợi 

10 Cơ chế phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập  ThS. Lê Thị Mai Liên

14 Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập ThS. Nguyễn Tân Thịnh 

18 Đổi mới cơ chế tự chủ giáo dục đại học công lập giai đoạn 2015-2017: Kết quả và kiến nghị chính sách TS. Đồng Thế Hiển

23 Thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) 

28 Đa dạng hoá nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập Việt Nam  TS. Lê Thị Minh Ngọc

31 Đặc thù của đại học công lập ngành Y  và những thuận lợi, khó khăn trong cơ chế tự chủ TS. Lê Văn Dụng 

42 Kết quả tích cực từ việc thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước Vũ Đức Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Bình 

45 Giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển Nguyễn Thị Phương Dung

48 Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP ThS. Trần Thị Kim Chi

51 Một số mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập  Nguyễn Đức Quý

54 Công cụ mới phục vụ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp ThS. Nguyễn Ngọc Hiệu 

57 Trao đổi về cơ chế, chính sách đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo Nguyễn Thị Ngọc Thủy

60 Hoàn thiện chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam NCS. Cao Minh Tiến 

63 Giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới Đàm Viết Nghị 

66 Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN  PGS., TS. Nguyễn Ngọc Hùng, ThS. Tống Thị Lộc

69 Điều tra kỳ vọng lạm phát: Nghiên cứu trên thế giới và liên hệ tại Việt Nam Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Giang

73 Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh hiện nay ThS. Phạm Thị Ánh Phượng

76 Thực trạng thu hút fdi tại Việt Nam giai đoạn 1988-2016 Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Thúy Vân 

79 Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung, ThS. Phạm Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  

82 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel ii tại Ngân hàng tmcp Đầu tư và Phát triển Việt Nam ThS. Ngô Thị Thu Mai, ThS. Nguyễn Ngọc Bích 

86 Quản lý vốn lưu động và hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nga, Bùi Ngọc Toản 

90 Sử dụng bảng điểm cân bằng trong kế toán trách nhiệm để đánh giá thành quả tại doanh nghiệp logistics PGS.,TS. Văn Thị Thái Thu 

94 Một số giải pháp hoàn thiện việc sử dụng hóa đơn trong các hợp tác xã vận tải ThS. Lê Thị Ánh  

97 Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho tại các công ty thuộc Tổng công ty 319 NCS. Hà Quốc Thắng 
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100 Một số vấn đề về phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Thu Lan 

103 Cách mạng công nghiệp 4.0 và giải pháp cho giáo dục Việt Nam TS. Trương Thị Mỹ Nhân, TS. Phạm Thị Vân Anh 

107 Vai trò của khu kinh tế cửa khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng biên Nguyễn Thế Bằng

110 Bàn thêm về giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh An Giang ThS. Nguyễn Hữu Thịnh

113 Phát triển kinh tế chăn nuôi bền vững: Nghiên cứu thực tiễn và giải pháp tại tỉnh Thái Bình  TS. Nguyễn Quốc Chỉnh, ThS. Đồng Đạo Dũng

KỲ 2 - THÁNG 12/2017 (671)
5 Điểm mới về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Nguyễn Thị Hoài

9 Triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2018  Trương Thị Thùy Dương 

12 Bàn về “nguyên tắc quản lý thuế” trong Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi ThS. Lê Văn Hải 

15 Thực trạng đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước  TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

18 Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng TS. Vương Phương Hoa

21 Giải pháp điều hành lãi suất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế TS. Cao Việt Hiếu

25 Thị trường bán lẻ Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO và viễn cảnh tương lai ThS. Đinh Quốc Công 

28 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động tại Việt Nam ThS. Đỗ Hạnh Nguyên

31 Hiệu quả chuyển giao công nghệ trong công nghiệp an ninh ThS. Trần Tuấn Minh 

34 Nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI của Trung Quốc vào Việt Nam ThS. Nguyễn Châu Giang 

37 Thu hút, phát triển nguồn lao động chất lượng cao trước yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 ThS. Nguyễn Thanh Sang

40 Nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam ThS. Hà Thị Thu Phương

43 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại gia của các ngân hàng thương mại Việt Nam  TS. Hồ Tuấn Vũ

46 Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng từ ngân hàng ANZ ThS., NCS. Nguyễn Như Dương

49 Một số điểm mới trong quy định về kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Lê Thị Thanh Huyền

52 Giá trị hợp lý và giá gốc trong kế toán: Định hướng áp dụng để phù hợp với thông lệ quốc tế ThS. Dương Thị Thanh Hiền

55 Phân tích yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin kế toán TS. Nguyễn Thanh Hiếu – TS. Đoàn Thanh Nga

58 Vận dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ThS. Huỳnh Thị Thanh Thúy

61 Đạo đức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0  Hoàng Ninh Chi, Nguyễn Thị Thanh Thắm

64 Công tác kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp nhỏ và vừa ThS. Nguyễn Thị Duyên

67 Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính ThS. Trịnh Viết Giang 

70 Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Nam Thăng Long ThS. Nguyễn Đức Quý 

74 Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính tại doanh nghiệp nhà nước  ThS. Lê Hoàng Yến, ThS. Lê Hoàng Oanh 

77 Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Văn Đức 

82 Định giá thương hiệu doanh nghiệp tại Việt Nam ThS. Vũ Ngọc Tuấn

85 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trên HOSE TS. Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Tú 

88 Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán NCS. Phạm Thị Hồng Vân

92 Vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang

95 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp bất động sản ThS. Phạm Thị Vân Trinh 

98 Chiến lược tài chính toàn diện tại châu Á và hàm ý cho Việt Nam ThS. Phạm Thị Ánh Phượng

101 Chiến lược “Trung Quốc + 1” và những tác động đối với thương mại Việt Nam  ThS. Bùi Thị Hồng Ngọc, ThS. Trần Thị Mai Thành

104 Phân loại hiện tượng kinh tế thâm hụt kép  NCS. Nguyễn Lan Anh 

107 Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức Bộ Tài chính ThS. Phạm Xuân Thủy, TS. Bùi Minh Chuyên, ThS. Nguyễn Thị Mai Liên

111 Một số vấn đề về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập  Vũ Thị Minh, Nguyễn Văn Huy 

114 Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kinh tế - tài chính tại các trường đại học ThS. Nguyễn Thị Thúy, ThS. Lương Thị Hương Thảo

117 Nâng cao chất lượng lao động gắn với thu hút đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh ThS. Trần Thị Huyền Thanh

121 Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh TS. Trần Minh Thái

125 Phát triển mô hình khu đô thị - công nghiệp - cảng tại TP. Hồ Chí Minh và đề xuất chính sách ThS. Tề Trí Dũng 

129 Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan

132 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế TS. Cảnh Chí Hoàng, ThS. Trần Ngọc Tú

135 Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các hộ sản xuất chè tại tỉnh Phú Thọ Lê Văn Cương 

138 Tháo gỡ vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT  N.Minh

139 Nhận BHXH một lần, mất cơ hội hưởng lương hưu Tuấn Hiền

140 Đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội Nhật Nam

141 Mua bán nợ và những vướng mắc đặt ra PV.

143 HNX góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển  Việt Hoàng

144 Trung tâm Lưu chứng khoán Việt Nam: Thành công tiếp nối những thành công PV.

147 Tập đoàn Bảo Việt: Phát triển bền vững, dẫn đầu thị trường PV.
149 Cục Hải quan TP. Hà Nội: Thắt chặt quan hệ đối tác, đồng hành cùng doanh nghiệp Văn Trường


