
 

Trang 1 

THÔNG TIN TẠP CHÍ THƯ MỤC CHUYÊN NGÀNH (QUÝ IV/ 2021) 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (15) 

1. Tuan Luu Minh. A hybrid model using the pre trained bert and deep neural networks 

with rich feature for extractive text summarization. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. 

- Số 2. - Tr. 123-143. 

    Từ khóa: Bert multilingual; CNN; Encoder decoder; Extractive  summarization 

2. Nguyen, Hoa. Fuzzy relationnal database model and management system for 

imprecise information. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 2. - Tr. 145-162. 

   Từ khóa: Fuzzy number; Fuzzy relation; Fuzzy rel 

ation database 

3. The Cuong Dinh. One-minium-only basic-set trellis min-max decoder architecture 

for nonbinary LDPC Code. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 2. - Tr. 91-106. 

    Từ khóa: Basic set; NB-LDPC; Trellis min max; VLSI design 

4. Anh Cang Phan. Recursive join processing in big data environment. - Tạp chí Tin học 

và điều khiển học, 2021. - Số 2. - Tr. 107-122. 

    Từ khóa: Apache spar; Big data; Optimize three way join; Recursive join 

Nguyen, Khoa Son. A unified approach to exponential stability analysis for a general 

class of switched time-delay liner systems. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - 

Tr. 339-350. 

    Từ khóa: Exponential stability; Functional differential equations; Switched systems 

5. Hạnh Tâm. Bảo mật giao dịch điện tử trong nền kinh tế. - Tạp chí  Công nghệ thông 

tin & truyền thông, 2021. - Số 10. - Tr. 76-81. 

    Từ khóa: Bảo mật giao dịch điện tử 

6. Dinh, Dung. Computation complexity of deep relu neural networks in high - 

dimensional approximation. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 291-320. 

   Từ khóa: Deep relu neural networks; High imensional approximation; Nanadaptive approxi 

mation 



 

Trang 2 

7. Nguyễn, Chiến Thắng. Đề xuất cho chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam. - Tạp chí  

Công nghệ thông tin & truyền thông, 2021. - Số 10. - Tr. 44-53. 

    Từ khóa: Chiến lược chuyển đổi số; Việt Nam 

8. Lombardy, Sylvain. Derived terms without derivation a shifted perspective on the 

derived - term automton. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 201-222. 

    Từ khóa: Finite weighted automata; Rational expressions; Regular expressions 

9. Lopez, Óscar. Devsecops methodology for NG-IoT ecosystem development lifecycle 

assist -IOT perspective. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 321-337. 

     Từ khóa: Devops; Devsecops; IoT; NG-IoT 

10. Ho, Nguyen Cat. Information and mathematical structures contained the natural 

language word domains and their applications. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 

3. - Tr. 239-278. 

    Từ khóa: Fuzzy sets; Hedge algebras; Linguistic variable semantics; Linguisticcrule bases 

11. Vũ, Ngọc Hưng. Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng trên không gian mạng cần sự vào 

cuộc của cơ quan quản lý nhà nước. - Tạp chí  Công nghệ thông tin & truyền thông, 2021. - Số 

10. - Tr. 68-75. 

    Từ khóa: Chuỗi cung ứng; Không gian mạng; Quản lý rủi ro 

12. Aharari, Ari. Real-time face mask detection with facial temperature maesurement 

for covid-19 indoor monitoring system. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 

279-289. 

    Từ khóa: Convolutional neural network; Deep learning; Face mask detection 

13. Ngo, Quoc Hung. Recent results on cardinatily estimation and information theoretic 

inequalities. - Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 223-238. 

    Từ khóa: Cardinality estimation; Conjunctive queries; Information theory; Shannon type 

inequalitties 

14. M.Abe, Jair. The role of annotated logics in ai: A review. - Tạp chí Tin học và điều 

khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 171-184. 

    Từ khóa: Annoteted logic; Computer networks; Expert systems; Paraconsistent logic 
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15. Cori, Robert. Using combinatorial maps for algorithms on graphs. - Tạp chí Tin học 

và điều khiển học, 2021. - Số 3. - Tr. 185-200. 

    Từ khóa: Graph algorithms; Spanning trees tutte polynomials; Topological embeddings 

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (45) 

1. Liên, Đăng Phước Hải. Chế định chuộc lại tài sản - so sánh pháp luật Việt Nam và 

một số quốc gia. – Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 7. - Tr. 22-33. 

    Từ khóa: Chế định chuộc lại tài sản; Pháp luật Việt Nam 

2. Trần, Hữu Tráng. Chế định sai lầm trong pháp luật  hình sự Cộng hòa Liên Bang 

Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam. – Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 9. - Tr. 30-37. 

    Từ khóa: Chế định; Cộng hòa Liên Bang Đức; Pháp luật  hình sự; Việt Nam 

3. Đỗ, Giang Nam. Cơ chế bảo vệ người thứ ba trong quan hệ đại diện theo bộ luật dân 

sự năm 2015. – Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 8. - Tr. 39-49. 

    Từ khóa: Bộ luật dân sự năm 2015; Cơ chế bảo vệ người thứ ba; Quan hệ đại diện 

4. Trương, Minh Dục. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự tìm tòi, sáng tạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 10. - Tr. 46-52. 

    Từ khóa: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam; Sáng tạo; Tìm tòi 

5. Nguyễn, Hoàng Yến. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khỏi kiện trong 

trường hợp người bị kiện hủy bỏ quyền quyết định hành chính bị khởi kiện. – Tạp chí Nhà 

nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - Tr. 3-11. 

    Từ khóa: Người bị khỏi kiện; Người khỏi kiện 

6. Nguyễn, Danh Tiên. Đường Hồ Chí Minh trên biển tầm nhìn chiến lược của Đảng. - 

Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 10. - Tr. 3-8. 

    Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường Hồ Chí Minh trên biển; Tầm nhìn chiến lược 

7. Phan, Nhật Thanh. Giải thích văn bản quy phạm pháp luật dựa vào văn bản và dựa 

vào ý định của chủ thể ban hành. – Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 11. - Tr. 13-21. 

    Từ khóa: Giải thích văn bản quy phạm pháp luật; Ý định của chủ thể ban hành 
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8. Hồ, Sỹ Sơn. Giới hạn và các giai đoạn tác động của pháp luật hình sự. – Tạp chí Nhà 

nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - Tr. 12-17. 

    Từ khóa: Giai đoạn tác động; Giới hạn; Pháp luật hình sự 

9. Đinh, Văn Đoàn. Giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng 

hình sự Việt Nam. - Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 9. - Tr. 38-46. 

    Từ khóa: Bí mật cá nhân; Người dưới 18 tuổi; Pháp luật tố tụng hình sự; Việt Nam 

10. Đỗ, Xuân Tuất. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. 

- Số 10. - Tr. 27-32. 

    Từ khóa: Đạo đức; Học tập và làm theo tư tưởng; Phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện 

nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

11. Thái, Chí Bình. Hủy quyết định cá biệt trong tố tụng dân sự. - Tạp chí Nhà nước và 

pháp luật, 2021. - Số 7. - Tr. 45-55. 

    Từ khóa: Hủy quyết định cá biệt; Tố tụng dân sự 

12. Hồ, Thị Hải. Mô hình giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành. – Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - Tr. 44-56. 

    Từ khóa:  Mô hình giám sát sử dụng vốn nhà nước; Pháp luật Việt Nam; Vốn nhà nước đầu 

tư tại doanh nghiệp 

13. Nguyễn, Văn Thọ. Một số vấn đề ủy quyền lập pháp. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 

2021. - Số 9. - Tr. 15-29. 

    Từ khóa: Quy định pháp luật; Ủy quyền lập pháp 

14. Nguyễn, Vinh Hưng. Nâng cao hiệu quả áp dụng các phương thức giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại ở Việt Nam hiện nay. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - 

Số 9. - Tr. 54-59. 

    Từ khóa: Giải quyết tranh chấp; Kinh doanh; Thương mại; Việt Nam 

15. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Phát huy vai trò các loại nguồn của pháp luật ở Việt Nam 

hiện nay. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 7. - Tr. 3-9. 

    Từ khóa: Các loại nguồn của pháp luật; Việt Nam 
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16. Hồ, Thanh Thủy. Quá trình thực hiện chuyển đổi số và kinh tế số ở Việt Nam. - Tạp 

chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 11. - Tr. 52-58. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Đại hội XIII; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế số 

17. Võ, Văn Lợi. Quan điểm của Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu 

lại nền kinh tế. - Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 10. - Tr. 16-21. 

    Từ khóa: Cơ cấu lại nền kinh tế; Đại hội XIII; Mô hình tăng trưởng 

18. Trần, Thị Nhẫn. Quan điểm của Đảng về phát triển nhanh, bền vững đất nước. - 

Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 10. - Tr. 10-15. 

    Từ khóa: Bền vững; Đại hội XIII; Phát triển đất nước; Phát triển nhanh 

19. Nguyễn, Thị Lâm Nghi. Quyền công bố tác phẩm trong pháp luật quyền tác giả Việt 

Nam: quyền nhân thân hay quyền tài sản?. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - 

Tr. 29-43. 

    Từ khóa: Quyền công bố tác phẩm; Quyền nhân thân; Quyền tác giả; Quyền tài sản 

20. Lưu, Minh Sang. Quyền được lãng quân trên không gian mạng - góc nhìn từ thực 

tiễn pháp luật liên minh châu Âu. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 8. - Tr. 28-38. 

    Từ khóa: Không gian mạng; Pháp luật liên minh châu Âu 

21. Đặng, Lê Phương Uyên. Sử dụng hợp lý tác phẩm thông qua hành vi sao chép nhằm 

mục đích giáo dục - kinh nghiệm từ pháp luật Ấn Độ. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - 

Số 9. - Tr. 47-53. 

    Từ khóa: Bảo vệ bản quyền; Hành vi sao chép; Pháp luật Ấn Độ 

22. Phan, Nữ Hiền Oanh. Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp mất 

khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo pháp luật hiện hành. - Tạp chí Nhà 

nước và pháp luật, 2021. - Số 9. - Tr. 60-65. 

    Từ khóa: Đình chỉ; Doanh nghiệp; Tạm đình chỉ; Thực hiện nghĩa vụ về tài sản 

23. Mai, Nguyễn Dũng. Thông đồng ngầm - khái quát và tiếp cận từ pháp luật cạnh của 

Liên minh châu Âu. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - Tr. 57-67. 

    Từ khóa: Liên minh châu Âu; Thông đồng ngầm; Tiếp cận từ pháp luật cạnh 

24. Trần, Vũ Tuấn. Tranh tụng của bị hại trong bộ luật tố tụng hình sự Liên bang Nga 

và kinh nghiệm cho Việt Nam. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 10. - Tr. 18-28. 
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    Từ khóa: Bộ luật tố tụng hình sự; Liên bang Nga; Tranh tụng; Việt Nam 

25. Vũ, Hoàng Công. Tư duy triết học trong các văn kiện Đại hội của Đảng thời kỳ đổi 

mới. - Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 10. - Tr. 3-9. 

    Từ khóa: Đại hội của Đảng thời kỳ đổi mới; Đại hội XIII của Đảng; Tư duy triết học 

26. Võ, Khánh Vinh. Tư duy về tầm nhìn, cách tiếp cận, mục tiêu, đột phá, quan điểm, 

nội dung của xây dựng "chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. - Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 

2021. - Số 8. - Tr. 3-16. 

    Từ khóa: Cách tiếp cận; Chiến lựơc xây dựng; Đột phá; Mục tiêu; Nhà nước pháp quyền 

27. Nguyễn, Thị Lan. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng thời 

kỳ đổi mới. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 11. - Tr. 22-27. 

    Từ khóa: Cách mạng Việt Nam; Ngoại giao; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

28. Lê, Thị Chiên. Vững tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng đối với con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 10. - Tr. 53-56. 

   Từ khóa: Chủ nghĩa xã hộị; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối lãnh đạo 

29. Cao, Vũ Minh. Xử lý kỷ luật viên chức và những quy định pháp luật cần hoàn thiện. 

- Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2021. - Số 11. - Tr. 22-32. 

    Từ khóa: Những quy định pháp luật; Xử lý kỷ luật viên chức 

30. Nguyễn, Trí Thức. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội:  "thể chế mềm" đảm bảo 

quyền tự do cá nhân quyền tự do kinh doanh phù hợp chuẩn mực đạo đức, pháp luật và 

thông lệ quốc tế. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 970. - Tr. 56-67. 

    Từ khóa: Bộ  quy tắc ứng xử; Quyền tự do cá nhân; Quyền tự do kinh doanh; Thể chế mềm 

31. Lê, Văn Lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện tiến bộ và công bằng xã 

hội thời kỳ đổi mới. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr.  19-25. 

    Từ khóa: Công bằng xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam; Lãnh đạo; Tiến bộ 

32. Vũ, Văn Phúc. Định hướng tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Đại hội XIII; Định hướng tổ chức; Đột phá chiến lược 
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33. Trịnh, Tiến Việt. Nhận thức về an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội XIII 

của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam. - Tạp chí Cộng sản, 

2021. - Số 970. - Tr. 68-74. 

    Từ khóa: An ninh phi truyền thống; Nhận thức; Tinh thần đại hội XIII 

34. Nguyễn, Thị Miền. Phát triển kinh tế số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. – Tạp 

chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 38-44. 

    Từ khóa: Đại hội XIII; Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số; Phát triển kinh số 

35. Hoàng, Phúc Lâm. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bề vững 

đất nước theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. 

- Tr. 51-57. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; Phát triển con người; Phát triển văn hóa 

36. Bùi, Đình Tiệp. Quan điểm Đại hội XIII của về tăng cường quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ vững chắc tổ quốc trong thời kỳ mới. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 7. - Tr. 60-64. 

    Từ khóa: An ninh; Đại hội XIII; Quốc phòng 

37. Nguyễn, Văn Hùng. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào nhân dân để xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 969. - Tr. 

47-51. 

    Từ khóa: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ mới; Xây dựng Đảng trong sạch 

38. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 

969. - Tr. 64-70. 

    Từ khóa: Nhà nước pháp quyền; Phát triển lý luận 

39. Đào, Duy Tùng. Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại 

từ Đại hội VI đến Đại hội XIII. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 45-50. 

    Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối đối ngoại; Nhận thức về đối ngoại; Thời kỳ 

đổi mới 

40. Lê, Xuân Huấn. Sự phát triển tư duy lý luận hợp tác quốc tế về quốc phòng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 970. - Tr. 81-

86. 
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    Từ khóa: Đổi mới; Hợp tác quốc tế; Tư duy lý luận 

41. Lê, Thị Hạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 63-67. 

    Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

42. Phạm, Hồng Chương. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi 

mới đất nước. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 970. - Tr. 39-43. 

    Từ khóa: Công cuộc đổi mới; Sáng tạo; Tự chủ; Tư duy độc lập 

43. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nhà nước 

ta hiện nay. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 32-37. 

    Từ khóa: Đại hội XIII; Nhà nước pháp quyền; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

44. Vũ, Thị Thanh Xuân. Xây dựng Đảng về chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của 

Đảng. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 7. - Tr. 56-59. 

    Từ khóa: Bản lĩnh chính trị; Đại hội XIII; Xây dựng Đảng về chính trị 

45. Nguyễn, Duy Bắc. Xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Đại hội XIII của 

Đảng. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 7. - Tr. 12-18. 

    Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng; Môi trường văn hóa 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ  (87) 

1. Nguyễn, Xuân Thiết. Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ phận gieo hạt 

cà rốt theo nguyên lý khí động kiểu đĩa tới chất lượng nhận hạt : Effects of some operating 

parameters of carrot seeder pneumatic metering device with disc to seed receiving quality. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 198-203. 

    Từ khóa: Bộ phận gieo cà rốt; Máy gieo hạt; Thông số kỹ thuật 

2. Nguyễn, Quốc Mạnh. Hàn giáp mối thép không gỉ 201 bằng phương pháp hàn bán tự 

động trong môi trường khí bảo vệ : Investigation butt-joint of 201 stainless steel by gas metal 

ARC welding. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 211-216. 

    Từ khóa: Dây hàn bù GM-308L; Độ bền kéo; Thép gỉ 201 
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3. Nguyễn, Xuân Thiết. Một số kết quả nghiên cứu về cụm phân ly  hạt trong bộ phận 

gieo hạt cà rốt kiểu khí động : Some research results about seed dissociation in carrot seed 

pneumatic metering device. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 217-222. 

    Từ khóa: Cụm phân ly hạt; Máy giao kiểu khí động 

4. Tạ, Tuấn Hưng. Nghiên cứu ảnh hưởng tích hợp của góc quay vô lăng và vận tốc xe 

đến mất ổn định lật ngang đoàn xe sơ mi rơ moóc : Study on intergrsted influence of steering 

wheel angle and longitudinal velocity on rollover of tractor semitrailer vehicle. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 186-192. 

    Từ khóa: Đoàn xe sơ mi rơ moóc; Góc quay vô lăng; Hệ số an toàn lắc ngang 

5. Vũ, Xuân Thiệp. Nghiên cứu tái chế dầu nhớt thải từ phương tiện giao thông tại Việt 

Nam : Research on recycling used lubrication oils from vehicles in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 193-197. 

    Từ khóa: Chiết xuất dung môi; Dầu thải nhớt; Tái chế; Tái lọc 

6. Thái, Lâm Cường Quốc. Nghiên cứu thiết kế động cơ BLDC đồng trục ứng dụng cho 

phương tiện thủy : Study on designing of coaxial BLDC motor applied for underwater 

vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 174-180. 

    Từ khóa: Đồng trục; Phương tiện thủy; Thiết kế động cơ BLDC 

7. Phạm, Thị Thủy. Tính tán, thiết kế và xây dựng mô hình máy tách bùn có rotor kiểu 

elip : Calculation, design and building model of fiter sludge with elliptical rotor profile. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 181-185. 

    Từ khóa: Bánh răng elip; Máy tách bùn; Roter elip 

8. Nguyễn, Thanh Tùng. Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1.25 tấn 

: Effect of road quality to oscililation 1.25 ton truck. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. 

- Tr. 38-50. 

    Từ khóa: Dao động; Gia tốc; Xe tải 

9. Nguyễn, Thanh Hải. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến trọng lượng phóng của đạn 

phản lực chống tăng : The influence of severral factors on the launch weight of the anti-tank 

rocket. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 111-115. 

    Từ khóa: Chống tăng; Tên lửa cỡ nhỏ; Trọng lượng; Xe tăng 
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10. Nguyễn, Thanh Tùng. Ảnh hưởng của vận tốc ban đầu và tốc độ đến hiệu quả phanh 

xe tải 1.25 tấn : Effect of initial velocity and road grade to braking effect 1.25 ton truck. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 21-32. 

    Từ khóa: Lực phanh; Quãng đường phanh; Thời gian phanh; Vận tốc 

11. Trịnh, Kiều Tuấn. Cân bằng cụm cánh động bơm nước cấp lưu lượng lớn dùng trong 

các nhà máy nhiệt điện : Balancing impeller of large - volume weter pump used in thermal 

power plants. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 61-65. 

    Từ khóa: Bơm nước cấp; Cân bằng cụm cánh động bơm 

12. Nguyễn, Trường Giang. Đánh giá hiệu quả của thiết bị làm sạch buồng đốt động cơ 

đốt trong ứng dụng cộng nghệ điện phân nước tạo khí HHO trên động cơ đốt trong sử dụng 

nhiên liệu Diesel : Effective assessment of an combustion chamber cleaning machine of the 

combustion engine applying HHO gas -generating water electrolysis technology on diesel 

engine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 130-138. 

    Từ khóa: Giảm ô nhiễm môi trường; Khí HHO; Tiết kiệm nhiên liệu; Thiết bị làm sạch 

buồng đốt 

13. Lê, Đức Bảo. Giải pháp thiết lập cơ sở dữ liệu sửa đá và gia công cho máy mài 

phẳng điều khiển số CNC : A solution for establishing dressing the grinding wheel and 

machining databases for the CNC surface grinder. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - 

Tr. 150-157. 

    Từ khóa: Công nghệ sửa đá mài; Máy mài phẳng CNC 

14. Ngô, Văn Thanh. Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến chế độ tải chế độ tải của 

động cơ HCCI sử dụng nhiên liệu PRF 80 : Investigation parameters influence of a load of 

HCCI engine fueled PRF80 blend. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 144-149. 

    Từ khóa: Chế độ tải; HCCI; Khí giàu nitơ; Làm loảng khí nạp 

15. Nguyễn, Thùy Chi. Khảo sát sự ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan và cơ tính của 

đất đến các thông số kỹ thuật hợp lý của gầu khoan trên máy khoan cọc nhồi theo chỉ tiêu 

cực tiểu chi phí năng lượng riêng : Identify the effects of the diameter of bore hole and the 

mechanical properties of the earth on finding suitable structural and working parameters 

for the drilling rig of rotary drilling rig machine to optimize energy consumption with 

differential evolution algorithm. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 97-103. 
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    Từ khóa: Chi phí năng lượng riêng; Gầu khoan; Máy khoan cọc nhồi; Thông số kết cấu 

16. Nguyễn, Văn Tiến. Lập chùm conic cơ sở cho chùm conic chung hai điểm thực, hai 

điểm ảo : Set up a base conic beam for the conic beam having common two real points, two 

virtual poits. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 158-161. 

    Từ khóa: Biến đổi giao đối cực; Mặt phẳng biến đổi 

17. Nguyễn, Hồng Thanh. Mô phỏng ứng suất dư và biến dạng trong liên kết hàn góc 

chữ  T hợp kim nhôm A5083 : Simulation of resindual stresses and distortion in T weldded - 

joint of aluminum alloy A5083. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 79-83. 

    Từ khóa: Biến dạng góc; Liên kết hàn T; Ứng  suất dư 

18. Đặng, Xuân Thao. Nghiên cứu giải pháp phục hồi cánh quạt khói công nghiệp ứng 

dụng lớp phủ CR3C2-NiCr tạo bằng kỹ thuật phủ nhiệt Plasma Re. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 5. - Tr. 70-78. 

    Từ khóa: Lớp phủ CR3C2-NiCr; Phù nhiệt plasma; Phục hồi 

19. Lê, Đức Hạnh. Nghiên cứu giải thuật sử dụng hình ảnh 3D cho ứng dụng bin picking 

sử dụng tay máy : Researching on 3D algorithm for bin picking application using robot ARM. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 89-96. 

    Từ khóa: Bin picking; Robot công nghiệp; Xử lý ảnh 3D 

20. Đính, Văn Duy. Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp phôi và lấy sản phẩm tự động sử 

dụng cánh tay robot ứng dụng trong dập khối nóng : Study and desing a manipulator-based 

system for workpiece handling in hot forging. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 84-

88. 

    Từ khóa: Dập khuôn nóng; Robot cấp phôi tự động 

21. Võ, Đặng Phương Bình. Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng vận 

động chi trên cho người bị tai biến : Design and implementation of upper limb rehabilitation 

exoskeleton for post-stroke patients. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 104-110. 

    Từ khóa: Phục hồi sau tai biến; Thiết bị phục hồi chức năng; Chức năng vận động chi trên 

22. Khổng, Cao Phong. Nghiên cứu thiết kế trạm thu thập dữ liệu tự động phục vụ phát 

triển nông lâm nghiệp : Study to build auto loggting station for agricultural and forestry 

development. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 58-60. 
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    Từ khóa: Cảm biến; Độ ẩm; Hệ thống giám sát; IoT; PIC 

23. Hoàng, Đình Long. Nghiên cứu thực nghiệm sấy nóng bộ xúc tác khí thải xe máy 

bằng dòng điện cao tần để giảm phát thải độc hại trong giai đoạn khỏi động lạnh và chạy ấm 

máy : Experimental study on heating the motorcycle exhaust catalyst by high-frequency 

current to reduce emissions during the cold start and warm-up period. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 122-129. 

    Từ khóa: Giảm phát thải; Sấy nóng bộ xúc tác; Xử lý khí thải 

24. Hoàng, Huy Lộc. Nghiên cứu và xác định hệ số cường độ ứng suất phá hủy tới hạn 

của SUS 304 trên mô hình vết nứt một bến ở Việt Nam : Research and calculation of the 

critical stress intensity factor for a edge crack plate of SUS in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 51-57. 

    Từ khóa: Cơ học phá hủy; Chiều dài vết nứt; Hệ số cường độ ứng suất; Phần tử hữu hạn 

25. Đỗ, Hữu Tuấn. Tính toán thiết kế thiết bị phá đầu cọc bê tông cốt thép phục vụ công 

tác xây dựng nhà dân dụng : Calculating and designing the concrete column demolition 

equipment supporting for civil engineering. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 33-

37. 

    Từ khóa: Bê tông cột thép; Phá đầu cọc bê tông; Phương pháp nén điểm 

26. Nguyễn, Văn Lại. Tự động hóa tính toán thiết kế bơm thủy lực piston hướng trục : 

Automtion of calculating and designing an axial piston hydraulic pump. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 162-166. 

    Từ khóa: Bơm thủy lực piston hưởng trục; Hiệu suất tối ưu; Tính toán thiết kế tự động 

27. Thái, Thanh Hiệp. Ứng dụng cơ cấu đàn hồi tuyến tính (SEA) điều khiển lực ép chổi  

bên cho xe quét đường : Application of series elastic actuator to control the side brush 

pressure for road sweepers. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 167-173. 

    Từ khóa: Chổi bên cho xe quét đường; Cơ cấu đàn hồi tuyến tính 

28. Phạm, Hoàng Vương. Xây dựng bộ điều khiển PD bám quỹ đạo cho robot song song 

delta : Construction of a trajectory PD controller for delta parallel robot. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 139-143. 

    Từ khóa: Điều khiển robot; Robot song song 
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29. Uông, Quang Tuyến. Xây dựng giao thức truyền dữ liệu lên server cho các trạm thu 

thập dữ liệu sử dụng raspberry : Building data transfer protocol tho the server for data 

colllection stations using stations using raspberry. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - 

Tr. 66-69. 

    Từ khóa: Hệ thống giám sát; IoT; Raspberry 

30. Bùi, Quý Việt. Bài toán nhiệt khí động buồng khí của vũ khí bộ bình sử dụng nguyên 

lý trích khí : The thermogasdaynamic model in a gas chamber of gas-operated weapons. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 45-50. 

    Từ khóa: Buồng khí; Nhiệt khí động; Tổn thất lưu lượng; Tổn thất năng lương 

31. Bùi, Văn Hải. Mô phỏng hộp số tự động xe rush đi trong thành phố và ngoài thành 

phố bằng phần mềm matlab simulink : Simulating the automatic box rush in city and outside 

the city by matlab simulink software. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 172-178. 

    Từ khóa: Biến mô thủy lực; Cơ cấu bánh răng hành tinh; Lực phanh; Mô hình động lực xe 

32. Đỗ, Hồng Vinh. Nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng của bộ dẫn dòng đến đặc tính 

dòng chảy của bơm hướng trục Ns = 1.200 bằng phương pháp mô phỏng số : A study of the 

effects of flow path types in hydraulic charcteristics of an axal flow pump Ns = 1.200 by flow 

simulation method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 51-56. 

    Từ khóa: Bơm hướng trục; Bơm lưu lượng lớn; Số vòng quay đặc trưng cao 

33. Thái, Lâm Quốc Cường. Nghiên cứu thiết kế động học DC đồng trục ứng dụng cho 

phương tiện thủy : Study on designing of coacial metor applied for underwater vechicle. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 90-98. 

    Từ khóa: Động cơ DC; Đồng trục; Phương tiện thủy 

34. Hoàng, Quang Tuấn. Phân tích kiểm nghiệm bền khung xe máy sử dụng phần mềm 

altair optistuct : Analysis sustainable of motorcyle frame using altair optistruc. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 82-89. 

    Từ khóa: Kiểm nghiệm bền; Khung xe máy; Phương pháp phần tử hữu hạn 

35. Lê, Hà An. Tối ưu hóa các thông số công nghệ đầu vào để nâng cao chất lượng bề 

mặt gia công trên máy cắt dây CNC FT3545HS : Optimizing input technology parameters to 

improve machining surface quality on CNC wirecut FT3545HS. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 4. - Tr. 166-171. 
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    Từ khóa: Chất lượng bề mặt; Gia công tia lửa điện; Tối ưu hóa 

36. Nguyễn, Trường Giang. Ứng dụng công nghệ điện phân nước tạo khí HHO cho động 

cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu diesel : Application of water electrolysis technology to 

generate HHO gas for combustion engine using diesel fuel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - 

Số 4. - Tr. 152-160. 

    Từ khóa: Giảm ô nhiễm môi trường; Khí HHO; Tiết kiệm nhiên liệu 

37. Ngô, Thị Thảo. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng các quá trình 

: Simulation of welding processes based finite element method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 4. - Tr. 141-146. 

 Từ khóa: Biến dạng hàn; Nhiệt độ; Phần mềm Comsol; Ứng suất 

38. Huỳnh, Thanh Tâm. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính và tổ chức 

mối hàn ma sát khuấy cho các kết cấu góc bằng hợp kim biến dạng : Effect of proccess 

parameters on miccrostructure and mechaical properties in feictin stir corner welded   

aluminum alloy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 24-34. 

 Từ khóa: Cấu trúc mối hàn; Hàn ma sát khuấy 

39. Vũ, Văn Quyền. Giải pháp công nghệ gia công tinh các lỗ có chiều sâu lớn vật liệu 

thép mềm hàm lượng cacbon tháp : Solution technology soltions with big density of soft steel 

materials with low cacbon volume. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 61-64. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Mài khôn; Thấm hydro; Xilanh 

40. Trần, Khánh Dương. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhớt dầu và cực tính cực phát 

lên trường vận tốc của dòng điện di (ion drag flow) ứng dụng trong cải thiện hiệu suất làm 

mát dầu A study of effect of viscotity and injection polarity on flow applying on increasing 

the efficience of heat exchance. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr.16-26. 

    Từ khóa: Dòng điện di; EHD; Ion drag flow; Trường vận tốc 

41. Phan, Trường Duy. Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến biến dạng lỗ của quá 

trình khoan ma sát : Effect of process parameters on friction driling of A36 steel. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 35-39. 

    Từ khóa: Khoan cơ nhiệt; Khoan ma sát; Khoan tạo mẫu 



 

Trang 15 

42. Đỗ, Hồng Vinh. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc xoay cánh bánh cộng 

tác tới đặc tính bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng cao Ns = 1.200 : Experimental 

study on the effect of blade angle variations in specification of axal flow pump with a high 

speccific speed Ns=1.200. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 40-44. 

    Từ khóa: Bánh công tác; Bơm hướng trục; Máy bơm; Thiết kế bơm Ns 

43. Đặng, Văn Hải. Nghiên cứu, thiết kế tối ưu hệ thống điều khiển của máy sấy bơm 

nhiệt sấy nhiều loại sản phẩm khác nhau : Research and optimized design of the control 

system for a heat pump dryer to dry various produccts. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 

4. - Tr. 74-81. 

    Từ khóa: Anova; Điều khiển PID; Màng gốc; Máy sấy bơm nhiệt 

44. Dương, Thị Vân Anh. Thiết kế và chế tạo "hệ thống thay dao tự động cho máy phay 

CNC novamill" hỗ trợ hoạt động dạy học tại xưởng Cad/Cam/CNC trường đại học sự phạm 

kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh : / Design and manufatu the automtic tool changer for 

novamill CNC machine ay university of technology and educatin, Ho Chi Minh city. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr.24-28. 

    Từ khóa: CAD/CAM-CN; Cắt gọi kim loại; Gia công phay; Máy CNC 

45. Nguyễn, Văn Vịnh. Thiết kế và phân tích kết cấu thép bộ tháo lắp nhanh của máy 

đào một gầu : Design and analysis of steel quick coupler of excavator. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 147-151. 

    Từ khóa: Bộ tháo lắp nhanh; Gầu đào; Máy đào 

46. Chung, Trần Thế Vinh. Thiết kế, chế tạo thiết bị hàn tấm tự động có rung siêu âm 

tần số 20kHz : Design and fabrication of sheet welding assisted 20 kHz ultrasonic vibration. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 57-60. 

    Từ khóa: 20 kHz; Hàn tấm; Siêu âm; TIG 

47. Phạm, Minh Tuấn. Tính toán tổng thể hệ thống làm mát động cơ đốt trong : Overall 

caculation of ice cooling system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 117-121. 

    Từ khóa: Động cơ đốt trong; Hệ thống làm mát; Tính toán tổng thể; Trao đổi nhiệt 

48. Nguyễn, Ngọc Nhân. Tối ưu hóa các thông số công nghệ mài đến nhám bề mặt và 

năng suất bóc tách vật liệu chi tiết trục turbine : Optimization of grinding technology 
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parameters to surface roughness and material extracting productivity of turbine shaft parts. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 133-140. 

    Từ khóa: Mài; Năng suất bóc tách; Nhám bề mặt; Trục turbine 

49. Trần, Ngọc Thiện. Ứng dụng học sâu trong việc hỗ trợ đào tạo thực tập hàn : Using 

deep learning in the welding pratice training suuporting. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - 

Số 4. - Tr.18-23. 

    Từ khóa: Deep learning; Hàn hồ quang tay; Thực tập hàn; Trí tuệ nhân tạo 

50. Nguyễn, Thị Thùy. Ứng dụng matlab simulink để mô phỏng hệ truyền động điện 

của tàu điện ắc quy điều khiển bằng phương pháp băm xung áp một chiều : Matlab simulink 

application to simulate electric drive sysems of battery trains by DC voltage pulse hanh 

control method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 65-70. 

    Từ khóa: Băm xung áp một chiều; Hệ truyền động điện; Tàu điện ắc quy 

51. Nguyễn, Thanh Tùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến tải trọng 

động tác dụng lên ô tô Dongfeng DVM : A research on the effectts of road quality on dynamic 

load on Dongfeng DVM 2.5 truck. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 161-165. 

    Từ khóa: Chất lượng đường; Ô tô Dongfeng DVM 2.5; Tải trọng độn 

52. Nguyễn, Quốc Mạnh. Ảnh hưởng của điện áp đến độ bền kéo liên kết hàn giáp mối 

thép 201 bằng quá trình hàn trong môi trường khí bảo vệ : Effect of welding voltage to tensile 

stenggth of butt-joint 201 stainless steel by metalarc welding process. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 61-65. 

     

 

Từ khóa: Độ bền kéo kim loại mối hàn; Độ bền kéo liên kết hàn; Hàn trong môi trường khí bảo vệ; 

Thép không gỉ 201 

53. Dư, Tuấn Đạt. Ảnh hưởng của độ cứng lốp đến động học quay vòng của ô tô con : 

Effects of side stiffness of the tire on the rotationnal kinematics of a passengers car. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 135-139. 

    Từ khóa: Độ cứng bên của lốp; Động học quay vòng; Hệ số quay vòng; Sai lệnh góc quay 

vòng 
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54. Hoàng, Đình Long. Ảnh hưởng của kích thước bộ xúc tác ba chức năng trên xe máy 

được sấy nóng bổ sung đến hiệu quả chuyển đổi khí thải trong giai đoạn khởi động lạnh và 

chạy ấm máy : Effect of the size of motorcycle 3- way catalust with suplementary heating on 

the Effectiveness of emissions conversion during cold start and warm -up period. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 175-180. 

    Từ khóa: Kích thước bộ xúc tác; Sấy nóng bộ xúc tác; Xử lý khí thải 

55. Huỳnh, Đỗ Song Toàn. Ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn và nhiệt độ nhựa đến độ co 

rút của sản phẩm phun ép nhựa : Effect of mold temperature and melt temperature on the 

warpage of injection molding product. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 22-35. 

    Từ khóa: Cong vênh; Mạng Neuron; Phun ép nhựa 

56. Tăng, Bá Đại. Ảnh hưởng hàm lượng MNO2, TIO2, SIO2 trong thành phần trợ dung 

gốm hệ xỉ alminate-rutile đến độ cứng và tổ chức của mối hàn giáp mối : Effect of MNO2, 

TIO2, SIO2 content in ceramic flux composition aluminate-rutile slag system to the hardness 

and organization of the butt weld. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 17-21. 

    Từ khóa: Hàn hồ quang tự động; Tổ chức kim loại hàn 

57. Nguyễn, Tiến Dũng. Ảnh hưởng tích hợp của vận tốc xe và tần số đánh lái đến ổn 

định của đoàn xe sơ mi rơ móoc khi chuyển làn đường đơn : Intergrated effects of 

longitudinal velocity and steering frequency on the yaw stability of tractor semitrailer vegicle 

while single lane change manuever. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 58-63. 

    Từ khóa: Chuyển làn đường đơn; Đoàn xe sơ mi rơ móoc; Tần số đánh lái; Vận tốc xe 

58. Nguyễn, Sĩ Định. Khảo sát ảnh hưởng của vận tốc đến quỹ đạo chuyển động của ô 

tô khi chuyển làn kép : Surveying the effect of veloctity to trajectory of vehicle in double lane 

change. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 192-194. 

    Từ khóa: Chuyển làn kép; Gia tốc ngang; Quỹ đạo chuyển động 

59. Sy Dong, Ngo. Least square fitting algorithm based roundness evaluation of 

geometric tolerances : Đánh giá dung sai độ tròn dựa vào thuật toán bình phương bé nhất. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 217-224. 

    Từ khóa: Evaluation; Least square fitting algorithm; Roundness tolerances 
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60. Đỗ, Khắc Sơn. Mô phỏng động lực học kéo ô tô sử dụng truyền lực vô cấp : 

Simulation of automotive dynamics with a continuosly variable transmission. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 12-16. 

    Từ khóa: Động lực học; Mô phỏng; Ô tô; Truyền lực vô cấp 

61. Lê, Thị Tuyết Nhung. Mô phỏng tấm composite chịu va chạm có sử dụng phần tử 

keo : Finite element simulation of damage in laminated composite plates subjected to impact 

using cohesive interface elements. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 78-82. 

    Từ khóa: Composite; Phần tử keo; Thiệt hại tách lớp; Va chạm 

62. Trần, Văn Đua. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng khí nitơ đến đặc tính lớp 

màng cứng TiN chế tạo bằng phương pháp phun xạ DC : researching the effect of nitrogen 

content on the characteristics of TiN hard coating made by DC sputtering. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 70-77. 

    Từ khóa: Hàm lượng khí nitơ; Lớp màng cứng; Phương pháp phun xạ DC 

63. Vũ, Văn Duy. Nghiên cứu ảnh hưởng của phần trăm pha đến đặc tính làm việc bơm 

ly tâm : To study effect of solid volume fraction on a centriffugal pump's performance. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 50-54. 

    Từ khóa: Bơm hai pha; CFD; Dòng chiếu pha 

64. Trương, Chí Công. Nghiên cứu các kỹ thuật thiết kế cho máy công cụ mini : Study 

on the design techniques for mini machine tools. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 

28-33. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Kỹ thuật thiết kế; Máy công cụ mini 

65. Khương, Thị Hà. Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng tới thời điểm bắt đầu cháy 

của động cơ cháy, do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost 

: Study on parameters affecting the start of combustion due to homogeneous charge 

compression ignition (HCCI) by AVL-Boost. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 43-

49. 

    Từ khóa: AVL-Boost; Cháy do nén hỗn hợp đồng nhất; Thời điểm cháy 

66. Bùi, Văn Khoản. Nghiên cứu đặc tính ma sát học vật lý lớp phủ plasma hệ gốm 

AL2O3 - TiO2 ứng dụng cho chi tiết máy chi mài mòn cơ học : Study on tribology 

characteristic of AL2O3. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 119-127. 
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    Từ khóa: Hệ gốm Al2O3 - TiO2; Hệ số ma sát; Lớp phủ plasma 

67. Nguyễn, Trọng Hiếu. Nghiên cứu đặc tính truyền nhiệt của thiết bị hồi nhiệt trong 

hệ thống lạnh CO2 bằng phương pháp mô phỏng: A numerical investigation on heat transfer 

phenomena of internal heat axchanger CO2 condition system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. 

- Số 7. - Tr. 36-41. 

    Từ khóa: Hệ thống lạnh CO2; Lưu lượng khối lượng; Thiết bị hồi nhiệt 

68. Trần, Tiến Lên. Nghiên cứu đặc tính tuổi thọ và thích ứng môi trường của chất bôi 

trơn sử dụng trong công nghiệp: Study on long life and anvironmental properties of 

industrial lubricants. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 152-160. 

    Từ khóa: Chất bôi trơn; Thích ứng môi trường; Tích lũy sinh học 

69. Hoàng, Thị Kim Dung. Nghiên cứu mô phỏng số sự hình thành tiếng ồn có nguồn 

gốc khí động: Simulation research on the noise originating from aerodynamics. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Nguồn gốc khí động; Tiếng ồn khí động 

70. Nguyễn, Thoại Anh. Nghiên cứu thiết kế đồ gá và lựa chọn chế độ hàn hợp lý để 

phục vụ công tác chế  tạo thùng trộn của xe vận chuyển bê tông xi măng: Research for fixtures 

design and reasonable welding mode to seve the mannufacturing of mixing vehicles of cemet-

concrete trasporter. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 55-60. 

    Từ khóa: Bê tông xi măng; Chế tạo thùng trộn; Xe vận chuyển bê tông xi măng 

71. Trần, Văn Đăng. Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng xe hybrid bằng phần 

mềm AVL-Cruise : Research for building hybrid car models with AVL-Cruise software. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 94-98. 

    Từ khóa: Động cơ điện; Động cơ đốt trong; Giảm phát thải 

72. Bùi, Long Vịnh. Nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyển đổi mã lệch NC để gia 

công trên máy phay CNC UCP 600: Research on building software to convert NC code for 

machine on UCP 600 CNC milling machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 99-

102. 

    Từ khóa: Gia công phay CNC; Máy phay UCP 600; Thông dịch mã lệnh NC 
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73. Bùi, Long Vịnh. Nghiên cứu xây dựng trình biên dịch NC-Code  từ hệ fanuc sang 

hệ sinumerik để gia công trên máy tiện CNC concept turn 450 : Research and build NC code 

compiler from fanuc system to sinumerik system for machining on concept turn 450 CNC 

lathe. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 90-93. 

    Từ khóa: Biên dịch mã lệnh NC; Concept turn 450; Gia công tiện CNC 

74. Chu, Anh Tuấn. Nghiên cứu, so sánh ảnh hưởng của thông số công nghệ độ nhám 

bề mặt khi gia công trên máy cắt giây tia lửa điện với dây điện cực đồng và dây điện cực 

Molipden : Conduct reseach and compare the impact of technological parameters on surface 

roughness while processing on electric discharge machine (EDM) with copper wire electrode 

and molybdenum wire electronde. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 21-27. 

    Từ khóa: Cắt dây tia lửa điện; Chế độ gia công tia lửa điện; Tối ưu hóa động cơ gia công 

75. Dao, Văn Duong. Optimization of  cutting parameters in high-speed milling of 

hardened alloy steels SKD11 t improve the surface roughness : Tối ưu hóa các thông số công 

nghệ khi phay tinh cao tốc thép hợp kim cứng SKD11 nhằm nâng cao độ nhám bề mặt. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 103-108. 

    Từ khóa: Alloy steels; High speed milling; Surface roughness 

76. Lý, Chánh Trung. Phân tích sự ảnh hưởng của phương pháp bôi trơn tối thiểu trên 

độ nhám bề mặt khi phay tinh mặt bậc cho phôi thép C45 bằng dao phay ngón 3 lưỡi cắt có 

lớp phủ Tiain : Analysis of  the effect of minimal lubrication on the surface roughness in 

finishing shoulder milling of C45 steel using 3 flutes end-mills with Tiain coating. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 112-118. 

    Từ khóa: Bôi trơn tối thiểu; Độ nhám bề mặt; Phay mặt bậc; Quy hoạch thực nghiệm 

77. Vũ, Thế Trung Giáp. Sử dụng công cụ mô phỏng trong matlab phân tích cơ hệ nhiều 

vật : Multibody system analysis using simulation tool in matlab. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 6. - Tr. 165-168. 

    Từ khóa: Mô hình hóa; Mô phỏng; Phân tích cơ hệ nhiều vật 

78. Nguyễn, Tiến Dũng. Sử dụng phương pháp mô phỏng số để đánh giá hiệu quả phanh 

của hệ thống phanh dẫn động khí nén trên xe tải: Using numerical simulation method to 

assess the brake efficency of pneumatic brake system on a truck. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 6. - Tr. 140-145. 
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    Từ khóa: Áp suất bầu phanh; Hệ thống phanh khí nén; Hiệu quả phanh; Mô phỏng số 

79. Đinh, Quang Bằng. Thiết bị van với cơ cấu đóng mở từ vật liệu đàn hồi : Equipment 

of valves with open and close mechanisms made from elastic materials. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 128-131. 

    Từ khóa: Áp suất; Ống dẫn; Thiết bị van; Vật liệu đàn hồi 

80. Nguyễn, Đức Điển. Thiết kế và điều khiển robot di động ứng dụng cho điều hướng 

thông minh cơ sở ROS : Desing and control mobile robot application for interlligent 

navigation system on the basic of ros. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 97-106. 

    Từ khóa: Điều hướng thông minh; Hệ điều hành robot; Robot di động 

81. Nguyễn, Thế Bảo. Thiết kế, chế tạo và thực nghiệm hệ thống sấy bơm nhiệt kết hợp 

vi sóng : Designing, manufeacturing and expermenting a microwave assisted heat pump 

dryer. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 66-76. 

    Từ khóa: Sấy bơm nhiệt; Sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng; Vi sóng 

82. Nguyễn, Trí Dũng. Tính toán bền robot công nghiệp bằng phương pháp phần tử 

hữu hạn : Sustainable calculation of industrial robot by finished part method. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 77-86. 

    Từ khóa: Chuyển vị trí đàn hồi; Robot công nghiệp; Tay máy 

83. Nguyễn, Quốc Mạnh. Tối ưu hóa các thông số quá trình phun ép nhựa cho sản phẩm 

cánh bơm ly tâm bằng phương pháp Taguchi : Optimization of injection molding process 

parameter for centrifugal pump impeller by Taguchi. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. 

- Tr. 107-111. 

    Từ khóa: Moldex 3D; Phun ép nhựa; Taguchi method 

84. Lê, Hà An. Tối ưu hóa đa mục tiêu nhám bề mặt và thời gian gia công trên máy cắt 

dây CNC FT3545HS : Multi-objective optimization of surface roughness and processing time 

on CNC wirecut FT3545HS. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 212-216. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Máy cắt dây CNC FT3545HS; Tối ưu hóa mục tiêu 

85. Tô, Mạnh Hùng. Tổng quan về bột kim loại dùng cho in 3D bằng phương pháp SLM 

tại Liên bang Nga : The overview of metal powder for 3D print using SLM method in russia. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 87-96. 
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    Từ khóa: Bột kim loại; Công nghệ 4.0; In 3D kim loại; Phương pháp SLM 

86. Đỗ, Hữu Tuấn. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích ứng suất và 

chuyển vị của hệ thống nâng thủy lực dạng cắt kéo : Application of finite element method to 

analyse stress and displacement of hydraulic scissor lifting system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 6. - Tr. 208-211. 

    Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn; Xe nâng cắt kéo 

87. Nguyễn, Đức Trung. Xây dựng chương trình chẩn đoán động cơ ô tô sử dụng giắc 

chắn đoán chip STN 1170 : Desing a program to diagnose car engines using STN1170 chip. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 5-11. 

    Từ khóa: Chẩn đoán động cơ ô tô; STN 1170; Sử dụng giắc chắn đoán chip 

 

KHOA DU LỊCH (63) 

1. Vũ, Nam. Bàn về môi trường văn hóa tại các điểm du lịch cộng đồng Việt Nam. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Môi trường văn hóa; Việt Nam 

2. Nguyễn, Đức Thắng. Bàn về tiêu chí, nguyên tắc ứng xử văn minh trong du lịch cộng 

đồng Ba Bể. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng Ba Bể; Nguyên tắc; Tiêu chí; Ứng xử văn minh 

3. Phạm, Văn Nam. Các nhân tố tác động đến phát triển sản phẩm du lịch Đồng bằng 

Sông Hồng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 51-53. 

    Từ khóa: Đồng bằng Sông Hồng; Phát triển sản phẩm du lịch 

4. Hương Chi. Côn Đảo thiên đường du lịch biển. - Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 

22-23. 

    Từ khóa: Côn Đảo; Du lịch biển; Thiên đường biển 

5. Đỗ, Minh Nghĩa. Danh tướng Trần Nhân Trứ và di tích đình - chùa Đô Quan. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2021. - Số 532. - Tr. 50-52. 

    Từ khóa: Danh tướng; Di tích; Đình -Chùa; Trần Nhân Trứ; Chùa Đô Quan 



 

Trang 23 

6. Kim Oanh. Đồng Nai phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Đồng Nai; Giá trị di sản văn hóa; Văn hóa phục vụ du lịch 

7. Nguyễn, Lâm Ngọc Vi. Du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh hiện trạng và 

đề xuất phát triển. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 55-57. 

    Từ khóa: Du lịch đường thủy; Thành phố Hồ Chí Minh 

8. Thụy, Bất Minh. Du lịch Ninh Thuận đẩy mạnh thu hút đầu tư về du lịch. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 39. 

    Từ khóa: Du lịch; Ninh Thuận; Thu hút đầu tư 

9. Nguyễn, Trùng Khánh. Du lịch Việt Nam phát huy nội lực, hướng tới vị thế ngành 

kinh tế mũi nhọn. – Tạp chí  Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 2-3. 

    Từ khóa: Du lịch Việt Nam; Ngành kinh tế mũi nhọn 

10. Bùi, Thị Phương Lan. Du lịch Việt Nam từ góc nhìn của du khách Mỹ. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Du khách Mỹ; Du lịch Việt Nam 

11. Bùi, Xuân Thắng. Khai thác giá trị ẩm thực vào hoạt động du lịch Tây Bắc. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 60. 

    Từ khóa: Du lịch Tây Bắc; Giá trị ẩm thực; Quảng bá thương hiệu 

12. Lê, Văn Tấn. Khu du lịch Người Giữ Rừng nâng cao giá trị kinh tế dưới những tán 

rừng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Khu du lịch; Nâng cao giá trị kinh tế; Người Giữ Rừng 

13. Lê, Trang. Kiên Giang kỳ vọng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 44-45. 

    Từ khóa: Kiên Giang; Ngành kinh tế mũi nhọn; Trọng điểm phát triển du lịch 

14. Nguyễn, Quốc Hưng. Kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh 

và bài học cho Pù Mát. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 29-31. 

    Từ khóa: Kinh nghiệm phát triển du lịch; Pù Mát; Tăng trưởng xanh 
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15. Nguyễn, Thanh Phong. Lễ tục tống gió ở miếu Âm Nhân - núi Sam. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2021. - Số 532. - Tr. 59-61. 

    Từ khóa: Lễ tục tống gió; Miếu Âm Nhân; Núi Sam 

16. Đào, Linh Côn. Một số di chỉ tiêu biểu của văn hóa Óc Eo trên đất Nam Bộ. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2021. - Số 533. - Tr. 12-19. 

    Từ khóa: Di chỉ tiêu biểu; Nam Bộ; Văn hóa Óc Eo 

17. Trương, Thúy Trinh. Một số vấn đề về nghi lệ thờ lửa trong phật giáo và tục đốt 

vàng mã của người Việt. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021.- Số 5. - Tr. 26-36. 

    Từ khóa: Đốt vàng mã; Nghi lễ; Phật giáo; Tập tục 

18. Đặng, Minh Tâm. Nét văn hóa độc đáo của cấu trúc tên riêng người Ê đê. – Tạp chí  

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 5. - Tr. 49-60. 

    Từ khóa: Êđê; Cấu trúc riêng; Nét văn hóa độc đáo; Người Êđê 

19. Nguyễn, Quốc Mạnh. Nghiên cứu và nhận diện những dấu ấn tôn giáo Ấn Độ đầu 

tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. - Tạp chí Xưa và nay, 2021. - Số 533. - Tr. 30-36. 

    Từ khóa: Dấu ấn tôn giáo Ấn Độ; Đồng bằng sông Cửu Long; Nghiên cứu; Nhận diện 

20. Đỗ, Tuấn Anh. Nhận diện những vấn đề trong phát triển du lịch MICE tại Phan 

Thiết. - Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Nhận diện; Phan Thiết; Phát triển du lịch MICE 

21. Nguyễn, Quang Vinh. Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng chương trình du lịch 

outbound của doanh nghiệp lữ hành Hà Nội. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 

52-54. 

    Từ khóa: Chương trình du lịch outbound; Doanh nghiệp du lịch Hà Nội 

22. Lê, Ngọc Nhất. Những giá trị tiêu biểu của di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ 

Hành Sơn. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 13-15. 

    Từ khóa: Danh thắng; Di tích quốc gia; Ngũ Hành Sơn 

23. Trần, Doãn Cường. Phát triển du lịch thông minh theo hướng bền vững. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 64-65. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Du lịch thông minh 
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24. Nguyễn, Tư Lương. Phát triển du lịch xanh gắn với tăng trưởng xanh kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho vùng Duyên Hải Bắc Bộ. – Tạp chí  Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 10. - 

Tr. 26-28. 

    Từ khóa: Duyên Hải Bắc Bộ; Phát triển du lịch xanh; Tăng trưởng xanh 

25. Nguyễn, Hoàng Minh Vân. Phát triển nghệ thuật rối cạn truyền thống gắn với du 

lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Du lịch; Nghệ thuật truyền thống; Rối cạn 

26. Nguyễn, Thị Loan. Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng: thực trạng và 

giải pháp góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch miền núi. - Tạp chí Nghiên cứu tài 

chính kế toán, 2021. - Số 7. - Tr. 54-58. 

    Từ khóa: Điểm đến; Du lịch; Sinh thái cộng đồng; Thương hiệu 

27. Phan, Lê Huy. Qua di tích văn hóa Óc Eo và thư tịch cổ thử nhận diện nước Phù 

Nam. - Tạp chí Xưa và nay, 2021. - Số 533. - Tr. 4-11. 

    Từ khóa: Di tích văn hóa Óc Eo; Phù Nam; Thư tịch cổ thử nhận diện 

28. Nguyễn, Thị Thanh Nga. Rủi ro công nghệ thông tin đối với các doanh nghiệp du 

lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 61-63. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp du lịch; Rủi ro công nghệ thông tin 

29. Trần, Đức Tùng. Sống gửi một đời: tự tử trong văn hóa Hmông ở Cao nguyên đá 

Đồng Văn, Hà Giang. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam Hà Nội 2021.- Số 5. - Tr. 36-48. 

    Từ khóa: Cao nguyên đá Đồng Văn; Hà Giang; Văn hóa Hmông; Tự tử 

30. Kiều, Trung Sơn. Tiền đề lý luận xây dựng môn nghệ thuật biễu diễn dân gian. - 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam Hà Nội 2021.- Số 5. - Tr. 3-13. 

    Từ khóa: Nghệ thuật biễu diễn dân gian; Tiền đề nghệ thuật biễu diễn dân gian 

31. Đỗ, Xuân Luận. Tiếp cận dịch vụ ngân hàng số của hộ kinh doanh du lịch cộng đồng 

ở Tây Bắc, Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 78-88. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Ngân hàng số; Tây Bắc; Việt Nam 

32. Phạm, Trung Lương. Tư duy chiến lược với góc nhìn toàn diện về phát triển du lịch 

nội địa. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 50-51. 
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    Từ khóa: Góc nhìn toàn diện; Phát triển du lịch nội địa; Tư duy chiến lược 

33. Nguyễn, Thanh Tùng. Văn hóa làng trong phát triển công thương nghiệp nhìn từ 

một số làng nghề giàu vùng đồng Bằng Bắc Bộ. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021.- 

Số 5. - Tr. 14-25. 

    Từ khóa: Công thương nghiệp; Đồng Bằng Bắc Bộ; Văn hóa làng 

34. Lê, Hải. Việt Nam top 10 điểm đến hoàn hảo cho chuyến du lịch một mình. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 27-29. 

    Từ khóa: Du lịch một mình; Top 10 điểm đến hoàn hảo; Việt Nam 

35. Nguyễn, Đức Nhuệ. Vùng đất Nam Bộ từ sau diệt vong của vương quốc Phù Nam 

đến thế kỷ XVII. - Tạp chí Xưa và nay, 2021. - Số 533. - Tr. 37-44. 

    Từ khóa: Thế kỷ XVII; Vùng đất Nam Bộ; Vương quốc Phù Nam 

36. Nguyễn, Thu Thủy. Xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu điểm đến du lịch Bình 

Liêu. - Tạp chí Du lịch Việt Nam Hà Nội 2021.- Số 8. - Tr.46-47. 

    Từ khóa: Định vị thương hiệu; Du lịch Bình Liêu; Xây dựng hình ảnh 

37. Vũ, Nam. Xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng Ta 

Lang. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Môi trường văn hóa; Ta Lang 

38. Nguyễn, Thị Huyền. Xây dựng sản phẩm du lịch học đường từ di sản tín ngưỡng 

thờ cúng Hùng Vương. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 7. - Tr. 24-26. 

    Từ khóa: Di sản tín ngưỡng; Sản phẩm du lịch học đường; Thờ cúng Hùng Vương 

39. Sông Lam. Bảo tồn nghề đan võng gai của người Thổ. - Tạp chí Làng Việt, 2021.- Số 

133, Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Bảo tồn nghề đan võng gai; Người Thổ 

40. Trần, Hữu Sơn. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch di 

sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. - Tạp chí Cộng sản, 2021. - Số 970. - Tr. 75-80. 

    Từ khóa: Bảo tồn; Giá trị di sản văn hóa; Phát triển du lịch, Đồng bào dân tôc thiểu số 

41. Đức Anh. Đặc sắc lễ tạ ơn của đồng bào M'nông. - Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 134. 

- Tr. 32-33. 
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    Từ khóa: Đồng bào M'nông; Lễ tạ ơn 

42. Ngô, Quang Hưng. Dân nhạc - nét đẹp độc đáo trong lễ cưới người Dao. - Tạp chí 

Làng Việt, 2021. - Số 129. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Dân nhạc; Lễ cưới người Dao; Nét đẹp độc đáo 

43. Đình Phong. Khám phá Tam Hải. - Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 132. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Khám phá Tam Hải 

44. Phương Hằng. Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam: Đột phá trong công tác 

đầu tư xây dựng. - Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 129. - Tr. 12-13. 

    Từ khóa: Dân tộc Việt Nam; Du lịch; Làng văn hóa 

45. Biên Thùy. Lễ báo hiếu nét đẹp văn hóa của dân tộc Raglai. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 132. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Dân tộc Raglai; Lễ báo hiếu; Nét đẹp văn hóa 

46. Tấn Khải. Lễ cúng dụng cụ thuần dưỡng voi của người M'nông. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 133. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Lễ cúng dụng cụ; Người M'nông; Thuần dưỡng voi 

47. Gia Bảo. Nghề làm bản giấy ở Cao Bằng. - Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 129. - Tr. 

16-17. 

    Từ khóa: Cao Bằng; Nghề làm giấy bản 

48. Ngọc Thành. Nghi lễ mừng thọ của người Tày ở Nghĩa Đô. - Tạp chí Làng Việt, 2021. 

- Số 129. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Nghi lễ mừng thọ; Nghĩa Đô; Người Tày 

49. Trúc Anh. Nhà cổ Cầu Kè - Công trình đặc sản về điêu khắc, hội họa. - Tạp chí Làng 

Việt, 2021. - Số 132. - Tr. 54-55. 

    Từ khóa: Công trình đặc sản về điêu khắc; Hội họa; Nhà cổ Cầu Kè 

50. Ngô, Quang Hưng. Nhảy sạp - vũ điệu độc đáo vùng Tây Bắc. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 133. - Tr. 36-37. 

   Từ khóa: Âm thanh cội nguồn; Nhảy sạp; Tây Bắc; Vũ điệu chắt lọc 
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51. Linh Lan. Phát triển du lịch để "chim phượng đỏ" cất cánh. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 130. - Tr. 48-49. 

   Từ khóa: Chim phượng đỏ; Phát triển du lịch 

52. Bảo Lâm. Sức hấp dẫn của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. - Tạp chí Làng 

Việt, 2021. - Số 134. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Non nước Cao Bằng; Thiên nhiên kỳ thú; Văn hóa truyền thống 

53. Mai Thắng. Tà Đùng "thiên nhiên xanh" giữa lòng hạ dưới. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 129. - Tr. 50-51. 

   Từ khóa: Điểm chick-in xanh; Tà Đùng; Thiên nhiên xanh 

54. Mộc Miên. Tháp cổ Vĩnh Hưng nền văn minh thời cổ đại. - Tạp chí Làng Việt, 2021. 

- Số 133. - Tr. 54-55. 

   Từ khóa: Nét đẹp văn minh thời cổ đại; Tháp cổ; Vĩnh Hưng 

55. Tấn Vịnh. Tinh tế trang sức của phụ nữ dân tộc M'nông. - Tạp chí Làng Việt, 2021. 

- Số 129. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: M'nông; Phụ nữ dân tộc; Tinh tế trang sức 

56. Ngô, Quang Hưng. Vũ hội xòe Thái - Đỉnh cao nghệ dân vũ cộng đồng. - Tạp chí 

Làng Việt, 2021. - Số 132. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Đỉnh cao nghệ dân vũ;  Vũ hội xòe Thái 

57. Trần, Đức Sáng. Biến đổi văn hóa tín ngưỡng của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 3. - Tr. 19-28. 

    Từ khóa: Người Cơ Tu; Văn hóa tín ngưỡng 

58. Lý, Viết Trường. Đời sống kinh tế của những người làm nghề "cứu nhân độ thế" 

trong xã hội Tày, Nùng hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 3. - Tr. 

29-36. 

    Từ khóa: Cứu nhân độ thế; Đời sống kinh tế; Xã hội Nùng; Xã hội Tày 

59. Nguyễn, Tùng Lĩnh. Đóng góp của dòng văn trường lưu trong nền văn hóa dân tộc. 

– Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 3. - Tr. 62-69. 

    Từ khóa: Dòng văn trường lưu; Nền văn hóa dân tộc 
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60. Trần, Văn Dũng. Hiện tượng lạm dụng từ ngữ gốc Hán trong văn hóa tâm linh. – 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 3. - Tr. 53-61. 

    Từ khóa: Tiếp xúc văn hóa; Từ ngữ gốc Hán; Văn hóa tâm linh 

61. Lê, Văn Huy. Phát triển du lịch thông minh dựa trên dự đoán ý định sử dụng ứng 

dụng di động du lịch: nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. 

- Số 289. - Tr. 83-92. 

   Từ khóa: Du lịch thông minh; Hành vi sử dụng; Ý định sử dụng 

62. Đặng, Hồng. Số hóa công nghệ và đổi mới bệ phóng cho ngành du lịch. - Tạp chí 

Công nghệ thông tin và truyền thông, 2021. - Số 6. - Tr. 38-41. 

  Từ khóa: Bệ phóng cho ngành du lịch; Du lịch ảo; Du lịch thông minh; Số hóa công nghệ 

63. Trần, Thị Thu Hường. Tín ngưỡng thờ thần và phụ thờ hậu thần tại ngôi đình: khảo 

cứu từ văn bia hậu thần Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII. – Tạp chí  Nghiên cứu văn hóa Việt 

Nam, 2021. - Số 3. - Tr. 12-18. 

 Từ khóa: Phụ thờ hậu thần; Tín ngưỡng thờ thần; Văn bia hậu thần; Việt Nam 

 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (6) 

1. Nguyễn, Sĩ Huy Cường. Chẩn đoán tình trạng bộ điều áp có tải (OLTC) : Cấu tạo, 

chu trình làm việc và các cơ chế lão hóa. - Tạp chí Điện và Đời sống, 2021. - Số 265. - Tr. 4-15. 

    Từ khóa: Bộ điều áp có tải; Chu trình dao chân không; Chu trình làm việc 

2. Nguyễn, Văn Thịnh. Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong buồng áp sử dụng 

phối kết hợp năng lượng biogas và năng lượng điện : Research on the process of heat and 

mass exchange in incubator using a combintion of biogas and electric energy. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 122-126. 

   Từ khóa: Năng lượng tái tạo; Nhiệt độ; Năng lượng điện 

3. Lê, Thượng Hiền. Thiết kế bơm nhiệt kết hợp dùng năng lượng mặt trời : Design 

combined solar thermal pump. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 4. - Tr. 108-111. 

  Từ khóa: Bơm nhiệt; Năng lượng mặt trời 
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4. Trương, Nam Hưng. Mô hình hệ thống năng lượng tòa nhà xanh : Modelling of energy 

micro-system in green buildings. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 186-191. 

    Từ khóa: Điện mặt trời; Năng lượng gió; Tòa nhà xanh 

5. Hồ, Việt Bun. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trở hạ áp nối vào cuộn tam giác máy 

biến áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng trung tính cách ly 6KV : Studying the effect 

of low-voltage resistor connected to delta-winding of the transformer during a single-phase 

esrth fault ooccrs in A 6KV isolated neutral network. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. 

- Tr. 132-134. 

    Từ khóa: Chạm đất một pha; Điện trở hạ áp; Mạng 6kV; Mô phỏng; Quá dộ điện áp 

6. Ngô, Hà Quang Thịnh. Thiết kế bộ điều khiển thời gian thực dành cho công nghiệp : 

Desing the real-time controller for the industry. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 

199-203. 

    Từ khóa: Điều khiển nâng cao; Hệ thời gian thực; Hệ thống servo; Lập trình nhúng 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (94) 

1. Nguyễn, Phúc Nguyên. Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh động đến kết quả kinh 

doanh: trường hợp các công ty du lịch tại miền Trung. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - 

Số 288. - Tr. 83-91. 

  Từ khóa: Định hướng thị trường; Kết quả kinh doanh; Năng lực cạnh tranh động; Năng lực 

đổi mới 

2. Tô, Trung Thành. Các nhân tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 34-44. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; Tỷ lệ an toàn vốn 

3. Đinh, Thị Thanh Vân. Các nhân tố tác động tới chất lượng thể chế khu vực châu Á 

Thái Bình Dương giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2021. - Số 289. - Tr.45-54. 

    Từ khóa: Chất lượng thể chế; Châu Á Thái Bình Dương; Ổn định vĩ mô; Tăng trưởng kinh 

tế 
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4. Lê, Thị Thu Hà. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại 

các quốc gia đang phát triển ở Châu Á. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 55-

64. 

    Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ; Sáng chế; Tăng trưởng kinh tế 

5. Nguyễn, Thị Minh Huê. Cấu trúc sở hữu và mức độ chấp nhận rủi ro: trường hợp 

các công ty niêm yết Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 45-54. 

    Từ khóa: Cấu trúc sở hữu; Chấp nhận rủi ro; Sở hữu nước ngoài; Sở hữu nhà nước 

6. Bùi, Quang Tuyến. Chất lượng nguồn nhân lực và việc làm của người lao động trong 

các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 288. - Tr. 54-

63. 

    Từ khóa: Chất lượng công việc; Chất lượng nguồn nhân lực; Doanh nghiệp nhà nước; Trình 

độ học vấn 

7. Lý, Đại Hùng. Đặc tính an toàn của trái phiếu chính phủ: kinh nghiệm quốc tế và 

hàm ý cho Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 288. - Tr. 23-32. 

    Từ khóa: Phân tích dữ liệu mảng; Trái phiếu chính phủ; Xếp hàng tín nhiệm 

8. Đỗ, Vũ Phương Anh. Đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động cải tiến của các doanh 

nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 

75-82. 

    Từ khóa: Đào tạo nhân viên; Hoạt động cải tiến; SMEs; Việt Nam 

9. Phan, Bùi Gia Thủy. Đề xuất mô hình đo lường thông tin bất cân xứng của các công 

ty niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2021. - Số 288. - Tr. 43-53. 

  Từ khóa: Biên độ giao động giá; Chênh lệch yết giá; Thành phần lựa chọn ngược; Thông 

tin bất cân xứng 

10. Nguyễn, Thị Nhung. Đo lường tác động của các yếu tố tâm lý tới thị trường chứng 

khoán Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 289. - Tr. 24-34. 

   Từ khóa: Nhà đầu tư hợp lý; Nhà đầu tư lạc quan; Tâm lý của nhà đầu tư; Thị trường chứng 

khoán; Việt Nam 
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11. Phí, Thị Nguyệt. Giải pháp phát triển hệ thống logistics nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. – Tạp chí Kinh tế và dự báo, 

2021. - Số 16. - Tr. 35-37. 

    Từ khóa: Phát triển hệ thống logistics; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Vùng kinh tế trọng 

điểm 

12. Nguyễn, Viết Lâm. Marketing bền vững và ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 289. - Tr. 65-73. 

    Từ khóa: Marketing bền vững; Marketing xã hội; Marketing xanh; Phát triển bền vững 

13. Đặng, Thành Lê. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt 

Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. – Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021. - Số 16. - 

Tr.18-21. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng dụng công nghệ; Doanh nghiệp 

14. Tăng, Thị Phúc. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử - xu hướng tất yếu trong nền 

kinh tế số. –Tạp chí  Kinh tế và dự báo, 2021. - Số 16. - Tr. 15-17. 

    Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng điện tử; Nền kinh tế số 

15. Hồ, Quế Hậu. Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: những bước đi ban đầu và giải 

pháp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 2-11. 

   Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số; Kinh tế số 

16. Lưu, Thị Minh Ngọc. Tác động của chi phí thất bại tới động cơ, nhận thức từ khởi 

nghiệp thất bại và ý định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2021. - Số 289. - Tr. 93-102. 

   Từ khóa: Chi phí thất bại; Động cơ; Khởi nghiệp thất bại; Việt Nam 

17. Nguyễn, Vĩnh Khương. Tác động của chiến lược kinh doanh đến hành vi quản trị 

lợi nhuận: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 

289. - Tr. 14-23. 

  Từ khóa: Công ty niêm yết; Chiến lược kinh doanh; Hành vi điều chỉnh lợi nhuận 

18. Nguyễn, Phúc Hiền. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh 

tế: trường hợp nghiên cứu ở các nước Asean. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 289. - 

Tr. 55-64. 
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    Từ khóa: Các nước Asean; Dữ liệu bảng; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tăng trưởng kinh tế 

19. Hoàng, Thanh Hiền. Tác động của hoạt động xuất khẩu đến năng suất các nhân tố 

tổng hợp (TFP): bằng chứng từ doanh nghiệp tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2021. - Số 289. - Tr. 74-82. 

   Từ khóa: Các nhân tố tổng hợp; Dữ liệu điều tra; Phương pháp bán tham số; Xuất khẩu Việt 

Nam 

20. Nguyễn, Thị Kiều Thu. Tác động của khoa học, công nghệ tới công tác kế toán ở 

Việt Nam hiện nay. - Kinh tế và dự báo, 2021. - Số 16. - Tr. 22-24. 

    Từ khóa: Công tác kế toán; Kế toán ở Việt Nam; Tác động của khoa học 

21. Nguyễn, Thị Hoài Thu. Tác động của tiền gửi từ di cư nội địa đến khả năng sử dụng 

dịch vụ ngân hàng của hộ gia đình ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 288. 

- Tr. 14-22. 

   Từ khóa: Di cư nội địa; Tài chính toàn diện; Tiền gửi 

22. Nguyễn, Thị Thu Cúc. Tác động hiệu quả quảng cáo cạnh tranh đến hành vi chuyển 

đổi trong sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 288. - Tr. 64-73. 

   Từ khóa: Hành vi chuyển đổi; Hiệu quả quảng cáo cạnh tranh; Rủi ro trong chuyển đổi 

23. Huỳnh, Thị Diệu Linh. Tầm quan trọng của logistics đối với xuất khẩu của Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 290. - Tr. 23-33. 

    Từ khóa: Chỉ số hiệu suất hoạt động logistics; Logistics; Mô hình tương lực; Việt Nam 

24. Đặng, Hữu Mẫn. Tuổi giám đốc điều hành và hành vi quản trị lợi nhuận ở Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 289. - Tr. 35-44. 

    Từ khóa: Quản trị lợi nhuận; Thị trường chứng khoán; Việt Nam 

25. Phan, Thị Hoàng Yến. Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số đối với ngân hàng 

Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 12. - Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Công nghệ số; Chuyển đổi số; Ngành ngân hàng 

26. Phan, Thị Hoàng Yến. Digital marketing trong ngân hàng - kinh nghiệm quốc tế và 

gợi ý cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 

15. - Tr. 22-26. 
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    Từ khóa: Digital marketing; Marketing ngân hàng; Ngân hàng thương mại 

27. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Đổi mới cơ chế nhằm nâng cao tự chủ tài chính của Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 12. - Tr. 37-42. 

   Từ khóa: Cơ chế tài chính; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tự chủ tài chính 

28. Tôn, Thanh Tâm. Gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh đầu tư sinh lời và an toàn 

trong bối cảnh hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 11. - Tr. 16-20. 

   Từ khóa: Chứng khoán; Kênh đầu tư; Tiền gửi tiết kiệm 

29. Đào, Văn Chung. Hiện tượng rủi ro cam kết và kỹ thuật ngăn ngừa, kiểm soát trong 

hoạt động tín dụng ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 11. - Tr. 21-24. 

  Từ khóa: Ngân hàng; Rủi ro cam kết; Tín dụng 

30. Trần, Thị Quang Hồng. Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm phát triển 

lành mạnh thị trường tài chính tiêu dùng ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2021. - Số 14. - Tr. 29-3.5. 

  Từ khóa: Cơ chế giải quyết; Tài chính tiêu dùng; Tranh chấp 

31. Nguyễn, Tường Vân. Kinh nghiệm quốc tế trong triển khai cơ chế quản lý thử 

nghiệm có kiểm soát cho dịch vụ tài chính và gợi ý cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính 

tiền tệ, 2021. - Số 11. - Tr. 31-38. 

    Từ khóa: Cơ chế quản lý thử nghiệm; Dịch vụ tài chính; Kinh tế số 

32. Vũ, Thị Kim Oanh. Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và mức chấp nhận rủi ro 

các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 16. - Tr. 

33-38. 

   Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng thương mại; Rủi ro 

33. Tô, Thu Minh. Nâng cao hiểu biết tài chính số góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện 

trong thời đại công nghệ số. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 17. - Tr. 28-31. 

    Từ khóa: Công nghệ số; Tài chính số; Tài chính toàn diện 

34. Phan, Thị Hoàng Yến. Nhân tố tác động đến sự phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt trong nền kinh tế số. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 17. - Tr. 18-22. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Nền kinh tế số 
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35. Phạm, Duy Tính. Tác động của các chính sách điều tiết vĩ mô nền kinh tế Việt Nam. 

- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 16. - Tr. 39-43. 

    Từ khóa: Chính sách tài khóa; Chính sách tiền tệ; Tăng trưởng kinh tế 

36. Bùi, Thúy Vân. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới đầu tư trực tiếp nước 

ngoài trên thế giới và Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 14. - Tr. 36-41. 

   Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; FDI; Kinh tế 

37. Ngô, Thu Giang. Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính 

tiền tệ, 2021. - Số 11. - Tr. 25-30. 

   Từ khóa: Doanh nghiệp niêm yết; Rủi ro tài chính; Thị trường chứng khoán 

38. Đặng, Thị Thu Hằng. Tái định vị thương hiệu ngân hàng - Từ lý thuyết đến thực 

tiễn tại các ngân hàng thương mại. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 12. - Tr. 32-

37. 

   Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tái định vị; Thương hiệu ngân hàng 

39. Nguyễn, Thị Nhung. Thị phần - mối quan ngại của ngân hàng trong bối cảnh cạnh 

tranh Fintech. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 12. - Tr. 20-26. 

    Từ khóa: Cạnh tranh Fintech; Ngân hàng; Thị phần 

40. Nguyễn, Thế Bình. Tiền kỹ thuật số pháp định và những vấn đề đặt ra đối với Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 15. - Tr. 35-38. 

  Từ khóa: Ngân hàng trung ương; Phát hành; Tiền kỹ thuật số 

41. Nguyễn, Tuấn Anh. Tín dụng ngành Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế biển. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 13. - Tr. 17-19. 

   Từ khóa: Kinh tế biển; Ngành Ngân hàng; Tín dụng 

42. Nguyễn, Thị Hồng Vinh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xếp hạng tín dụng tại Việt 

Nam: Triển vọng và trở ngại. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 17. - Tr. 32-37. 

   Từ khóa: Công nghệ nhân tạo; Triển vọng ứng dụng; Việt Nam; Xếp hạng tín dụng 

43. Võ, Thị Thu Hằng. Ảnh hưởng của chỉ số lerner đến tăng trưởng tín dụng của các 

ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 

33-41. 
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    Từ khóa: Năng lực cạnh tranh; Ngân hàng thương mại; Tăng trưởng tín dụng 

44. Phan, Thị Hoàng Yến. Ảnh hưởng của Fintech đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính 

Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021.- Số 21 . - Tr. 16-21. 

 Từ khóa: Công nghệ tài chính; Fintech; Ngân hàng; Tài chính 

45. Nguyễn, Thị Hoa Hồng. Ảnh hưởng của giá cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 

2021. - Số 7. - Tr. 39-45. 

Từ khóa: Giá cổ phiếu; Hiệu quả hoạt động kinh doanh; Mô hình hồi quy; Tỷ suất sinh lời 

trên vốn chủ sở hữu 

46. Đặng, Tùng Lâm. Ảnh hưởng của môi trường thông tin doanh nghiệp đối với đồng 

biến động thanh khoản cổ phiếu. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 19-28. 

  Từ khóa: Đồng biến động thanh khoản; Môi trường thông tin doanh nghiệp; Thanh khoản 

cổ phiếu 

47. Trần, Hùng Sơn. Ảnh hưởng của tín dụng công nghệ tài chính rủi ro tín dụng của 

ngân hàng: bằng chứng thực nghiệm quốc tế. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - 

Tr. 29-36. 

  Từ khóa: Công nghệ tài chính; Hệ thống ngân hàng; Rủi ro tín dụng 

48. Vũ, Thùy Dung. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán công nghệ thông 

tin. - Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 10. - Tr. 81-82. 

    Từ khóa: Chất lượng kiểm toán; Kiểm toán công nghệ thông tin 

49. Ngô, Văn Lượng. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị 

hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - 

Số 8. - Tr. 61-64. 

   Từ khóa: Hàng tồn kho; Kế toán quản trị; Nhân tố ảnh hưởng 

50. Nguyễn, Thị Phương Hoa. Các nhấn tố ảnh hưởng đến trái phiếu doanh nghiệp Việt 

Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 7. - Tr. 34-38. 

 Từ khóa: Kiểm toán; Rủi ro đầu tư; Trái phiếu doanh nghiệp; Xếp hạng tín nhiệm 

51. Vũ, Thị Hằng Nga. Các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến của 

người tiêu dùng Việt Nam. - Tạp chí kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 63-68. 

    Từ khóa: Hành vi mua trực tuyến; Người tiêu dùng; Việt Nam 

52. Vũ, Thị Thu Hòa. Các nhân tố tác động đến lựa chọn ngân hàng thương mại Việt 

Nam với dịch vụ ngân hàng quốc tế. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 8. - Tr. 

52-57. 
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    Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng quốc tế; Doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Ngân hàng thương 

mại; Rủi ro thị trường 

53. Nguyễn, Thị Minh Hòa. Cắt giảm thuế quan trong mục tiêu tạo thuận lợi cho thương 

mại và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 

16-20. 

  Từ khóa: Cắt giảm giảm thuế quan; Đảm bảo nguồn thu; Tạo thuận lợi cho thương mại 

54. Phạm, Trung Hải. Chi phí logistics tại Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị. - Tạp 

chí kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 71-74. 

   Từ khóa: Chi phí logistics; Dịch vụ logistics 

55. Từ, Thanh Hoài. Công bố thông tin kế toán và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. - 

Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 10. - Tr. 51-54. 

   Từ khóa: Công bố thông tin kế toán; Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

56. Nguyễn, Đình Đỗ. Giải pháp áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 

vào Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 7. - Tr. 19-24. 

    Từ khóa: Chuẩn mực báo cáo tài chính; Quốc tế; Việt Nam 

57. Nguyễn, Thị Thanh. Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo kết quả hoạt động của công 

ty chứng khoán ở Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 53-56. 

  Từ khóa: Chỉ số; Công ty chứng khoán; Hiệu suất; Việt Nam 

58. Lưu, Đức Tuyên. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán cho các quỹ tài chính 

nhà nước tại Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 11-14. 

    Từ khóa: Ngân sách nhà nước; Nguồn lực tài chính; Quỹ tài chính nhà nước 

59. Hoàng, Hà Anh. Kế toán trách nhiệm và vài trò của kế toán trách nhiệm trong 

doanh nghiệp. - Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 10. - Tr. 40-45. 

  Từ khóa: Kế toán trách nhiệm; Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 

60. Dương, Nguyễn Thanh Tâm. Kết quả đạt được trong tái cấu trúc tài chính và sở hữu 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021.- Số 20. - 

Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tái cấu trúc sở hữu; Tài cấu trúc tài chính 

62. Nguyễn, Đặng Hải Yến. Khu vực kinh tế chưa được quan sát: Góc nhìn từ nguyên 

nhân và hậu quả. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 20. - Tr. 34-39. 

  Từ khóa: Khu vực kinh tế chưa được quan sát; Kinh tế ngầm; Kinh tế phi chính thức 

63. Phạm, Quỳnh Mai. Kiểm soát thâm hụt ngân sách nhà nước cho mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế tại Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 10. - Tr. 11-15. 
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    Từ khóa: Ngân sách nhà nước; Nợ công; Tăng trưởng kinh tế; Thâm hụt ngân sách nhà nước 

64. Bùi, Văn Vần. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng chính sách tài chính đối với FDI và 

bài học Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 79-83. 

  Từ khóa: Chính sách tài chính; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thu hút FDI; Việt Nam 

65. Trương, Vân Quý. Kinh tế tư nhân - động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát 

triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. - Tạp chí Kinh 

tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 26-28. 

    Từ khóa: Hội nhập kinh tế; Kinh tế quốc dân; Kinh tế tư nhân; Thành phần kinh tế 

66. Phạm, Quốc Thái. Luận bàn về cơ sở lý thuyết cho các nghiên cứu về kế toán quản 

trị chi phí chiến lược tại Việt Nam trong thời gian tới. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 

2021. - Số 9. - Tr. 44-48. 

   Từ khóa: Kế toán quản trị; kế toán quản trị chiến lược; Quản trị chiến lược 

67. Phạm, Văn Nghĩa. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt 

Nam nhằm phục hồi và phát triển kinh tế năm 2021. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 

2021. - Số 10. - Tr. 51-54. 

    Từ khóa: GCI 4.0; Kinh tế Việt Nam; Năng lực cạnh tranh quốc gia 

68. Nguyễn, Tuấn Hùng. Một số vấn đề các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định 

tài chính dự án đầu tư. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 75-78. 

  Từ khóa: Dự án đầu tư; Thẩm định tài chính 

69. Trương, Thị Thủy. Nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản 

xuất thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế 

toán, 2021. - Số 7. - Tr. 29-33. 

    Từ khóa: Chất lượng thông tin kế toán; Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm 

70. Lê, Hoài Châu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán hoạt động tại kiểm toán 

nhà nước. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 73-75. 

   Từ khóa: Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán nhà nước 

71. Lê, Huy Hoàng. Nâng cao hiệu quả danh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các 

ngân hàng thương mại nhà nước. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 29-32. 

   Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Ngân hàng thương mại; Tín dụng 

72. Nguyễn, Thị Thùy Vinh. Nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động ở 

Việt Nam: sử dụng mô hình meta-UTAUT. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 

46-56. 

   Từ khóa: Dịch vụ thanh toán di động; Hành vi sử dụng; Meta-UTAUT 
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73. Ngô, Thị Kim Hòa. Nghiên cứu lý thuyết về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. 

- Số 9. - Tr. 35-39. 

   Từ khóa: Doanh nghiệp Việt Nam; Hiệu qua kinh doanh; Nhân tố ảnh hưởng 

74. Vũ, Thị Vinh. Nguồn lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hỗ 

trợ bền vững ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 292. - Tr. 59-62. 

   Từ khóa: Nguồn lực chất lượng cao; Phát triển công nghiệp hỗ trợ 

75. Nguyễn, Hằng Hà. Nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam - 

nhìn dưới góc độ pháp lý. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 7. - Tr. 68-72. 

  Từ khóa: Nhà đầu tư chiến lược; Nhà đầu tư chuyên nghiệp; Thị trường chứng khoán; Thị 

trường trái phiếu 

76. Nguyễn, Đình Sơn Thành. Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán quản trị. - Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 10. - Tr. 32-35. 

    Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán; Kế toán quản trị 

77. Nguyễn, Văn Bảo. Nhân tố tác động đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - 

Tr. 57-60. 

  Từ khóa: Công ty niêm yết; Doanh nghiệp; Dòng tiền tự do; Thị trường chứng khoán 

78. Nguyễn, Ngọc Anh. Những nhân tố định hướng sự chấp nhận sử dụng thanh toán 

số tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 19-24. 

    Từ khóa: Chuyển đổi kỹ thuật số; Phương thức thanh toán; Thanh toán kỹ thuật số; Việt 

Nam 

79. Lê, Xuân Trường. Phát huy vai trò của chính sách thuế đối với tăng trưởng toàn 

diện ở Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 15-19. 

  Từ khóa: Chính sách thuế; Tăng trưởng toàn diện 

80. Trương, Thị Hoàng Lan. Quản trị nhân sự tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 

hiện nay. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 84-87. 

   Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Quản trị nhân sự 

81. Vũ, Anh Tuấn. Sử dụng kết hợp phương pháp chỉ số dẫn báo và giảm chiều dữ liệu 

để phân tích, dự báo chỉ tiêu kinh tế. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 8. - Tr. 

58-60. 

  Từ khóa: Chỉ số; Dự báo; Giảm chiều dữ liệu 
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82. Ngô, Thị Thu Hồng. Sự tương đồng và khác biệt về kế toán chi phí đi vay theo  chuẩn 

mực kế toán Việt Nam số 16 (VAS 16) và chuẩn mực kế toán quốc tế số 23 (IAS 23). - Tạp chí 

Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 10. - Tr. 38-42. 

   Từ khóa: Chi phí đi vay; IAS 23; VAS 16 

83. Phạm, Thanh Tuyền. Tác động của Kiều hối đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc 

gia châu Á - vai trò của phát triển tài chính. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 

7. - Tr. 73-77. 

   Từ khóa: Kiều hối; Phát triển tài chính; Tăng trưởng kinh tế 

84. Nguyễn, Gia Bách. Tác động của tài chính toàn diện lên tăng trưởng kính tế tại Việt 

Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 20-25. 

   Từ khóa: Mức độ tiếp cận tài chính; Tài chính toàn diện; Tăng trưởng kinh tế 

85. Nguyễn, Thanh Sơn. Tác động của vốn trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh 

tế của Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 9. - Tr. 26-29. 

    Từ khóa: FDI; Tăng tưởng kinh tế; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

86. Nguyễn, Thị Minh Trí. Tài sản thương hiệu và sự gắn kết với công ty chứng khoán: 

Góc nhìn từ nhà đầu tư. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 22. - Tr. 23-26. 

    Từ khóa: Nhà đầu tư chứng khoán; Sự gắn kết thương hiệu; Tài sản thương hiệu 

87. Lã, Thị Lâm. Tăng cường quản lý của ngân hàng nhà nước đối với quỹ tín dụng 

nhân dân Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 293. - Tr. 15-18. 

    Từ khóa: Ngân hàng nhà nước; Quản lý nhà nước; Quỹ tín dụng nhân dân 

88. Tô, Minh Thu. Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam - Góc nhìn từ thị trường 

chứng khoán. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 22. - Tr. 17-22. 
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