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THÔNG TIN THƯ MỤC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH 

THÁNG 01 NĂM 2023 
 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ (73)  

1. Tạ, Đình Xuân. Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến khả năng 

biến dạng hợp kim BT1-00 khi thực hiện kết hợp hai kỹ thuật ép qua kênh xoắn 

và kênh gấp khúc tiết diện không đổi: The influence of technological parameters 

on the deformability of the alloy BT-00 by a combinnation of the twist extrusion 

and equal channel anglar pressing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 

142-148. 

    Từ khóa: Biến dạng dẻo mãnh liệt; Ép kênh gấp khúc tiết diện không đổi; Ép 

qua kênh xoắn; Hợp kim titan 

2. Le, Hoang Son. Apredct - then -optimize approach for portfolio 

selection: Phương pháp dự báo sau đó tối ưu cho việc lựa chọn danh mục đầu tư. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 277-282. 

    Từ khóa: Portfolio selection; Smart predict then optimize; Subgradient 

3. Nguyễn, Tiến Dũng. Đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả 

phanh của hệ thống phanh dẫn động thủy lực trên ô tô con: Assessment the effect 

of parameters on brake performance of hydraulic brake system in a passenger 

car. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 174-180. 

    Từ khóa: Hệ số bám; Hệ thống phanh dẫn động lực; Hiệu quả phanh; Mô 

phỏng số 

4. Nguyễn, Thanh Tùng. Đánh giá dao động của ô tô cỡ nhỏ khi đi trên 

đường có mấp mô theo tiêu chuẩn ISO: Assessment of oscillating of small car 

when moving in ISO road. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 168-

173. 

    Từ khóa: Dao động xe tải nhỏ; Gia tốc thẳng đứng; Hệ số tải trọng động 
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5. Uông, Sỹ Quyền. Đánh giá ổn định của súng khi bắn với báng sùng đàn 

hồi: Assessment of stability of the gun with the elastic gunstock when firing. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 164-167. 

    Từ khóa: Độ chụm; Độ tản mát; Mô phỏng 

6. Nguyễn, Tấn Tiến. Điều khiển nhiệt độ lò nung có thời gian trễ: 

Temperture control of gas furnace with time delay. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 295. - Tr. 207-213. 

    Từ khóa: Bộ điều khiển PID truyền thống; Điều khiển nhiệt lò nung 

7. Lư, Minh Thừa. Giám sát tình trạng động cơ điện công suất lớn tại nhà 

máy đạm Cà Mau: Condition monitoring for large power induction electrical 

machines at Ca Mau fertilizer plant. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - 

Tr. 248-255. 

    Từ khóa: Chuẩn đoán lỗi; Độ lệch tâm; Động cơ cảm ứng; Phân tích tín hiệu 

dòng điện 

8. Phạm, Phương Tùng. Hệ thống vision cho giám sát và phân loại tép tỏi sử 

dụng kỹ thuật AL: Vision system for monitoring and classification of peeled 

gallic using artificial intelligence. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 

136-140. 

    Từ khóa: Hệ thống vision; Kỹ thuật Al; Phân loại nông sản 

9. Lê, Giang Nam. Học không giám sát trong kiểm tra ngoại quan bề mặt 

nắp cao khu: Unsupervised learning in rubber stopper surface anmaly detection. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 71-76. 

    Từ khóa: Học không giám sát; Kiểm tra quang học; Phát hiện dị thường; Xử lý 

ảnh 

10. Nguyễn, Hoàng Phúc. Mô phỏng dòng lưu chất hai pha lỏng - rắn trong 

thiết bị thu gom bùn đáy ao nuôi cá tra: CFD simulation of solid-liquid 

multiphase flow in catfish fecal material suction chamber. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 214-224. 
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    Từ khóa: Hai dòng pha; Mô phỏng CFD; Mô phỏng động lực học 

11. Nguyễn, Thị Ngọc Huyền. Mô phỏng số khảo sát đặc tính ma sát trong 

khuôn đùn ép nhôm định hình AL-6063: Simulation friction characteristics for 

AL-6063 aluminum hot extrusion mold. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. 

- Tr. 12-17. 

    Từ khóa: Al-6063; Đặc tính ma sát; Khuôn đùn nhôm; Mô phỏng số 

12. Vũ, Hồng Thanh. Nghiên cứu ảnh hưởng cánh quạt quay lắp trên cánh 

máy bay đến hệ số lực nâng của mô hình máy bay sử dụng năng lượng mặt trời: 

Astudy on the influence of the rotating propeller arranges on the wing of an an 

airplane on the lift coefficient of an airplane model using solar energy. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 249-252. 

    Từ khóa: Cánh quạt quay; Hệ số lực nâng; Năng lượng mặt trời 

13. Ngô, Xuân Sơn. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp đến chất lượng bề 

mặt khi mài điện hóa họp kim cứng bằng đá mài kim cương: Researching the 

effect of voltage on strface quality of cemented carbide in electrochemical 

grinding with diamond grinding stone. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - 

Tr. 149-155. 

    Từ khóa: Hợp kim cứng; Mài điện hóa; Phương pháp gia công tiên tiến; Vật 

liệu khó gia công 

14. Nguyễn, Thị Ngọc Huyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc nghiêng cánh 

đảo đến năng suất máy trộn nhựa hai trục: Study on the effect of the angle of the 

blade stirrer to productivity of plastic mixer. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

298. - Tr. 18-24. 

    Từ khóa: Góc nghiêng cánh đáo; Máy trộn ngang hai trục; Năng suất máy trộn 

15. Mai, Văn An. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu cơ 

bản các thông số động lực học của súng SN9 MM K19: Effects research of 

structure parameters to dynamic parameters of SN9 MMK19 pistol. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 263-266. 
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    Từ khóa: Động lực học máy tự động; Súng SN 19 MM K19; Thuật phóng 

trong 

16. Nguyễn, Văn Hoan. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhỏ đến hệ số 

ma sát của cặp vật liệu silic - silic trong thiết bị mems bằng mô hình chốt trên 

tấm phẳng: Research on the effect of small load on the coefficient of friction of 

silic-silic material pairs in mems by latch models on flat plates. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 184-190. 

    Từ khóa: Hệ số ma sát; Ma sat trong MEMS; Tải trọng nhỏ; Vật liệu silic 

17. Phạm, Ngọc Tuấn. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp DFX, tinh gọn 

và TRIZ thiết kế cải tiến thiết bị lọc cơ học dạng trống: Research and application 

of DFX, lean and TRIZ for improving design of the mechanical drum filter. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 88-96. 

    Từ khóa: Nguyên lý lọc trống; Thiết bị lọc cơ học 

18. Huỳnh, Đỗ Song Toàn. Nghiên cứu chế tạo đồ gá cho module hàn ống tự 

động: Reseach and manufacturing of jig for automatic tube welding module. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 167-170. 

    Từ khóa: Hàn hồ quang; Hàn ống 

19. Nguyễn, Trọng Hiếu. Nghiên cứu chế tạo kênh giải nhiệt 3D cho khuôn 

ép nhựa: Study on the 3D cooling chanel for injection molding. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2022. - Số 296. - Tr. 28-31. 

    Từ khóa: Ép nhựa; Hiệu quả làm mát; Khuôn ép nhựa 

20. Trần, Ngọc Hiền. Nghiên cứu công nghệ thực tại ảo và các công cụ mô 

phỏng để đánh giá các quá trình hàn phục vụ đào tạo: Study on virtual reality 

technology and simulation tools for evaluating welding processes in training. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 253-257. 

    Từ khóa: Công nghệ thực tại ảo; Máy hàn ảo 

21. Tào, Văn Chiến. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến dạng mặt lăn 

đến tính năng động lực học của toa xe đường sắt đô thị: Study on the influence of 
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the wheel profile on urban ril vehicle dynamics. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - 

Số 295. - Tr. 258-262. 

    Từ khóa: Biến dạng mặt lăn; Động lực học; Đường sắt đô thị; Toa xe 

22. Nguyễn, Văn Thuần. Nghiên cứu đánh giá chỉ tiêu cơ tính một số dạng 

khuôn cát chế tạo bằng công nghệ bồi đắp: mechanical properties of some sand 

based molds made by additive manufacturing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - 

Số 295. - Tr. 191-194. 

    Từ khóa: Cơ tính vật liệu làm khuôn; Vật liệu làm khuôn 

23. Vũ, Văn Khoa. Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định tỷ lệ nội địa 

hóa hệ thống khử NOx nhà máy nhiệt điện đốt than 600MW: Reseach for 

propose determination method of the localization rate for the NOx reduction 

system in a coal-fired power plant eith a capacity of 600MW. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 127-135. 

    Từ khóa: Hệ thống khử NOx; Nhà máy nhiệt điện; Nội địa hóa 

24. Nguyễn, Duy Thanh. Nghiên cứu giải pháp hút bùn bể lắng nước giải 

nhiệt: Study on solution for removing settled sludge in water pool for cooling 

tower. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 296. - Tr. 32-38. 

    Từ khóa: Bể lắng nước giải nhiệt; Bùn lắng; Robot hút bùn 

25. Nguyễn, Phi Cường Anh. Nghiên cứu lựa chọn phương án sử dụng jiclo 

LPG thích hợp khi chuyển đổi động cơ diesel D1146TI sang sử dụng lưỡng nhiên 

liệu LPG/Diesel: A study on the selection of the appropriate LPG jet when 

conerting the D1146/Diesel dual fuel ngine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

295. - Tr. 271-276. 

    Từ khóa: Lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel; Tính năng và phát thải 

26. Nguyễn,Thanh Tùng. Nghiên cứu phát triển hệ thống bám làn đường 

hướng tới điều khiển ô tô tự hành: Research on lane keeping system toward 

application on autonomus vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 

181-186. 
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    Từ khóa: Điều khiển quỹ đạo; Nhận dạng làn đường; Ô tô tự lái; Thị giác máy 

tính 

27. Trần, Đức Thắng. Nghiên cứu thiết kế cơ cấu kẹp, tính toán lực kẹp tác 

dụng lên các chi tiết dạng cánh mỏng phân bổ đối xứng: Reseaching and 

designing of the clamping mechanism and calculates the clamping force acting on 

thin wing parts distribute symmetrically. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

295. - Tr. 201-206. 

    Từ khóa: Cánh mỏng; Cơ cấu kẹp; Lực kẹp 

28. Nguyễn, Đăng Hà. Nghiên cứu thiết kế mạch điện điều khiển trên thiết 

bị hỗ trợ hàn TIG bán tự động: Reseaching and designing of control electric 

circuit on semi - automatic TIG welding equipment. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 295. - Tr. 195-200. 

    Từ khóa: Điều khiển PLC; Hàn TIG; Phôi tròn; Thiết bị hàn TIG bán tự động 

29. Nguyễn, Hữu Quang. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 

trục: Study design and manufacture 5 axis CNC milling mchine. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam Hà Nội 2022.- Số 295. - Tr. 241-248. 

    Từ khóa: CNC; Máy phay CNC trục; Thiết kế 

30. Trần, Minh Thế Uyên. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo module dao động 

ngang cho máy hàn tự động: Research for design and production of 

transformtion module for automatic welding machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 296. - Tr. 5-9. 

    Từ khóa: Dao động; Hàn hồ quang; Hàn ống; Hàn orbital 

31. Lê, Anh Chương. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của đường kính 

dụng cụ và chiều dày tấm lên khả năng tạo hình SPIF tấm CT3: Experrimental 

research of the effect of tool diameter and plante thickness on forming ability of 

CT3 sheet in SPIF. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 230-234. 

    Từ khóa: Khả năng tạo hình; SPIF; Tạo tấm hình; Thông số công nghệ 



 

Trang 7 

32. Nguyễn, Thị Như Lan. Nghiên cứu thực nghiệm tác động y sinh của 

quần áo bó cơ lên cơ thể người trên máy chạy bộ: Empirical research of the 

biomedical effect of compression garments on the bodythrough a treadmill. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 82-87. 

    Từ khóa: Máy chạy bộ; Quần áo thể thao; Tác động y học 

33. Dương, Ngọc Bách. Nghiên cứu tính toán động lực học súng tiểu liên 

STL-MK4: Dynamic calculate research of STL-MK4 submachine gun. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 267-270. 

    Từ khóa: Động lực học; Khóa nòng lùi giữ chậm; Súng tiểu liên 

34. Tô, Mạnh Hùng. Nghiên cứu tổng quan về phương pháp đánh giá chất 

lượng lớp bề mặt của các sản phẩm được tạo ra bằng phương pháp SLM từ hợp 

kim chịu nhiệt: Overview study of assessing methods for the surface quality of 

products created by SLM method from heat resistant alloys. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 256-264. 

    Từ khóa: Chất lượng lớp bề mặt; Công nghệ phụ gia; Phương pháp SLM 

35. Vũ, Đình Hải. Nghiên cứu ứng dụng mô hình ảo trong cải thiện đáp ứng 

động lực học và hiệu suất của máy ép thủy lực: Research on the application of 

virtual models in improving the dynamic response and performance of hydraulic 

press machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 150-155. 

    Từ khóa: Cải thiện hiệu suất của ép thủy lực; Hệ thống thủy lực trên máy ép; 

Mô hình thủy lực ảo 

36. Lê, Văn Luận. Nghiên cứu, thiết kế thiết bị xử lý rác thải hữu cơ tạo 

phân compost cỡ nhỏ: Reseach, design device of organic waste treatment to 

generate small compost. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 171-175. 

    Từ khóa: Phân compost; Rác thải; Rác thải hữu cơ; Thiết bị xử lý rác 

37. Nguyễn, Thị Dung. Phân tích dao động riêng của tấm FGM có lỗ rỗng 

(FGP) đặt một phần trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn: 

Investigation of free vibration of FGP plates partially supported by elastic 
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foundation using finte element method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. 

- Tr. 179-183. 

    Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn; Tấm xốp cơ tính biến thiên 

38. Võ, Quang Trường. Phân tích động học và động lực học robot song song 

phẳng kiểu tam giác - tam giác: Kinematics and dynamics of a double triangulars 

planar parallel robot. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 204-209. 

    Từ khóa: Động học; Động học thuận; Động lực học; Robot song song 

39. Nguyễn, Trí Dũng. Phân tích động lực học ngược robot song song 

stewart-gough: Stewart-gough robot dynamic analysis. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 298. - Tr. 195-203. 

    Từ khóa: Động lực học ngược; Robot song song 

40. Nguyễn, Văn Thuần. Phân tích ngẫu nhiên tần số dao động riêng của ô 

tô với nhiều tham số ngẫu nhiên sử dụng mô phỏng monte carlo: Stochastic 

vehicle's natural frequency anlysis with muiltiple random variables using monte 

carlo simulation. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 123-126. 

    Từ khóa: Dao động ô tô; Mô phỏng Monte Carlo; Tần số riêng 

41. Đỗ, Thị Thu Thủy. Phương pháp quét 3D sử dụng kinect V1 để xác định 

kích cỡ bàn chân: The 3D scanning method using Kinect V1 for estimating 

dimensions of foot. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 296. - Tr. 19-24. 

    Từ khóa: Công ngiệp dày dép; Kích cỡ bàn chân; Kinect V1; Máy quét 3D 

42. Nguyễn, Thọ Sơn. Phương pháp xây dựng đường sinh biên dạng mặt 

côn làm việc của đá mài bề mặt răng côn răng cong hệ gleason: the method of 

building to determine profile-line of grinding wheel that will make spiral bevel 

gears in the gleason ystems. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 156-

163. 

    Từ khóa: Bề mặt răng; Góc biên dạng; Vùng tiếp xúc 

43. Nguyen, Thi Phuong Giang. Research on thermal stress on the work 

surface grinded by segmented grinding wheels made in VietNam: Nghiên cứu 



 

Trang 9 

ứng suất nhiệt trên bề mặt được mài bởi đá mài gián đoạng sản xuất tại Việt 

Nam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 242-247. 

    Từ khóa: Grinding thermal field; Grinding thermal stress; Segmented grinding 

wheel 

44. Le, Hoang Son. Robust support vector achine: Máy hỗ trợ vector 

robust. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 283-288. 

    Từ khóa: Binary classification; Mixed-integer optimization; Robust 

optimization 

45. Tran, Quoc Trinh. The velocity and dimension of 23mm anti-aircraft 

artillery when firing: Vận tốc và dịch chuyển của thân pháo cao xạ 23mm khi 

bắn. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 235-241. 

    Từ khóa: 23mm anti anti aircraft artillery; Dynamic; Interior ballistics 

46. Bùi, Quang Vinh. Thiết kế cơ cấu điều khiển vị trí cho khuôn tạo hình 

sản phẩm dạng ống tròn: Design and production of positioning control 

mechanism for products formulation of circular tube. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 296. - Tr. 25-27. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Hình dáng ống; Máy CNC 

47. Lê, Thượng Hiền. Thiết kế hệ thống thực hành ô tô bằng công nghệ ảo: 

Designing automotive practice system with virtual technology. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 147-149. 

    Từ khóa: Công nghệ ảo; Ô tô 

48. Lê, Thượng Hiền. Thiết kế hệ xe lăn điện dùng năng lượng xanh: 

Designing wheel chair using green energy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

296. - Tr. 39-43. 

    Từ khóa: Năng lượng xanh; Xe lăn 

49. Nguyễn, Văn Dũng. Thiết kế thanh ổn định ngang bị động cho ô tô tải: 

Designing of passive anti-roll bar for trucks. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

295. - Tr. 214-220. 
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    Từ khóa: Động lực ô tô; Ô tô tải; Ổn định ngang; Thanh ổn định ngang 

50. Trần, Anh Thoại. Thiết kế và chế tạo mô hình hàn tự động: Design and 

production of automatic welding model. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. 

- Tr. 176-178. 

    Từ khóa: Điều khiển hàn; Hàn hồ quang; Hàn TIG; Hàn tự động 

51. Phạm, Ngọc Tuấn. Thiết kế và chế tạo nẹp cổ tay in 3D: Design and 

fabrication of 3D printed wrist splint. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - 

Tr. 97-106. 

    Từ khóa: Chỉnh hình; In 3D; Nẹp cổ tay 

52. Nguyễn, Tấn Tiến. Thiết kế và điều khiển con lăn điện sử dụng cho 

băng tải: Design and control of drum roller for converyor applications. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 236-240. 

    Từ khóa: Con lăn điện; Con lăn tự dẫn động; Con lăn tự dẫn động băng tải 

53. Nguyễn, Tấn Tiến. Thiết kế và điều khiển mặt nạ thở chủ động: Design 

and control of active half mask respirator. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 

295. - Tr. 221-228. 

    Từ khóa: Bộ lọc HEPA 3M; Mặt nạ thở; Mặt nạ thở chủ động 

54. Trần, Thế Minh Uyên. Tính toán và thiết kế mô hình máy hàn ống và 

mặt phẳng: Calculation and design of pipe and plane welding machine model. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 156-159. 

    Từ khóa: Chiều dài hồ quang; Hàn hồ Quang; Hàn ống; Hàn tự động 

55. Hoàng, Trung Kiên. Tính toán, kiểm nghiệm độ bền mỏi khớp giản nở 

hình chữ nhật biên dạng hình chữ U, ứng dụng trong hệ thống đường gió nhà 

máy nhiệt điện: Calculate and fatigue testing of U shaped rectanggular expansion 

joints, applied in the wind system of thermal power plants. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 229-235. 

    Từ khóa: Độ bền mỏi; Khớp giãn nở kim loại; Khớp nở hình vuông 
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56. Nguyễn, Thanh Khôi. Tối ưu bánh răng nhựa theo cấu trúc michell 

truss: Optimization of plastic gear by michell truss. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 298. - Tr. 77-81. 

    Từ khóa: Bánh răng thẳng; Michell truss 

57. Nguyễn, Thanh Phú. Tối ưu hóa thông số hàm MAG tới độ bền kéo của 

liên kết hàn giáp mối khe hở hẹp: Optimize MAG welding parameter on tensile 

strength of joint welding metal on narrow gap welding. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 225-229. 

    Từ khóa: Độ bền kèo; Mối khe hở hẹp; Thông số hàm MAG 

58. Phạm, Trung Hải. Tối ưu hóa thông số phần tử hấp thụ năng lượng 

dùng cho giàn chống thủy lực mỏ than hầm lò: Optimizing the parameters of the 

energy absorbing elements for hydraulic supports user in underground coal 

mines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 141-146. 

    Từ khóa: Bộ hấp thụ năng lượng; Cấu trúc mạng vi phần tử; Giàn chống thủy 

lực 

59. Dương, Công Định. Ứng dụng máy tính vào thiết kế động học máy công 

cụ: Computer appications to design the kinematics machine tools. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 61-64. 

    Từ khóa: Bánh răng di rượt; Bánh răng trụ; Động học bánh răng; Tỷ số truyền 

60. Lê, Giang Nam. Ứng dụng tối ưu hóa cấu trúc liên kết trên ansys 

workbench trong thiết kế giảm thiểu khối lượng khâu dụng cụ cho robot công 

nghiệp: The application of ropology optimization in lightweight design for end 

effectors in industrial robots. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 65-

70. 

    Từ khóa: Khâu dụng cụ robot công nghiệp; Thiết kế giảm khối lượng; Tối ưu 

hóa cấu trúc liên kết 
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61. Nguyễn, Văn Uy. Ứng dụng xử lý ảnh cho hệ thống xuất nhập kho tự 

động: Image processing application for automated storage and retrieval system. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 55-60. 

    Từ khóa: Hệ thống lưu kho; Hệ thống phần cứng; Phần mềm kho hàng; Xuất 

kho tự động 

62. Nguyễn, Đức Cảnh. Xác định đường đặc tính tổng hợp của nhiều bơm 

ly tâm hút hai phía lắp song song và đặc tính thủy lực tuyến ống để lựa chọn máy 

bơm và phương án vận hành tối ưu: Determination of the combined 

characteristics of parallel operated centiefugal pums and pipeline characteristic 

for selection of pups and optimal operation method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 295. - Tr. 289-296. 

    Từ khóa: Bơm cột áp cao; Bơm hút 2 phía; Bơm ly tâm 

63. Nguyễn, Tiến Dũng. Xác định lực khí động tác động lên vỏ xe khách cỡ 

lớn bằng phương pháp mô phỏng số: Determination of aerodynamic forces 

acting on a grand bus by numerical simulation. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - 

Số 298. - Tr. 187-194. 

    Từ khóa: Lực khí động; Mô men khí động; Mô phỏng số; Xe khách cỡ lớn 

64. Đặng, Hoàng Minh. Xây dựng các mô - đun tính toán tự động để phân 

tích động lực học cơ cấu phẳng một bậc tự do: Automatic calculation modules 

development for dynamic analysis of single - degree-of-freedom planar 

mechanisms. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 31-37. 

    Từ khóa: Cơ cấu phẳng; Động học; động lực; Mô dun tính toán 

65. Nguyễn, Thế Hoàng. Xây dựng phương pháp xác định vị trí tâm ghi 

hợp lý: Develop a method to determine the reasonnable center position of railway 

switch. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 44-49. 

    Từ khóa: Bộ bẻ ghi; Mỏ hầm lò; Vận tải đường sắt; Vận tải mỏ 

66. Hoàng, Trung Kiên. Đánh giá ảnh hưởng của rung động siêu âm tích 

hợp khi tiện cứng đến độ chính xác hình dáng hình học của chi tiết: Investigate 
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the effect of  ultrasonic vibration parameters assisted hard turing on geometric 

acccuracy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 160-166. 

    Từ khóa: Độ tròn; Độ trụ; Rung động trợ giúp tiện cứng; Tiện cứng 

67. Nguyễn, Thế Hoàng. Khảo sát ảnh hưởng của một số đặc tính dàn bay 

hơi đến quá trình làm lạnh không khí trên ô tô: Investigate the influence of some 

evaporator characteristics on the car air cooling process. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2022. - Số 295. - Tr. 136-141. 

    Từ khóa: Đồ thị moller; Hệ thồng điều hòa không khí; Ô tô điện; R143a 

68. Nguyễn, Văn Hiệu. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi gia công 

vật liệu thép gió HSS-M2 bằng phương pháp điện hóa: The influence of 

technological parameters on HSS - M2 material by electrochemical maching 

method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 296. - Tr. 10-14. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Gia công điện hóa; Thép gió 

69. Nguyễn, Thị Ngọc Huyền. Nghiên cứu biên dạng cam trụ phi tuyến 

trong thiết bị dệt đan ngang cho sản phẩm dạng ống: Research of nonlinear cam 

profile in textile equipment knitting for tube products. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 298. - Tr. 25-30. 

    Từ khóa: Cam trụ phi tuyến; Dệt kim đan ngang; Góc áp lực của cam; Trục 

kim đan 

70. Nguyễn, Khắc Chinh. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất khuôn 

mẫu: Building technology process of mold production. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 298. - Tr. 38-43. 

    Từ khóa: Gia Công; Láp ráp khuôn mẫu; Nhiệt luyện; Thiết kế 

71. Bùi, Quang Vinh. Thiết kế module đẩy ống cho máy uốn ống: Tube 

bending module degign for tube bending machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2022. - Số 296. - Tr. 15-18. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Hình dáng ống; Máy CNC; Uốn ống 
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72. Tạ, Minh Trọng. Nghiên cứu mô phỏng số và thực nghiệm dòng delta ở 

tốc độ thấp: Simulation and expermalatal research on low speed delta flow. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 50-54. 

    Từ khóa: Dòng delta; Ống khí động; Vận tốc thấp 

73. Nguyễn, Văn Tài. Nghiên cứu mô phỏng ứng xử động học dầm biến 

dạng trượt bậc cao chịu tải trọng di động: Research on simulation of dynamic 

behavior of high - level sliding deformed beams subjected to movable loads. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2022. - Số 298. - Tr. 6-11. 

    Từ khóa: Dầm biến dạng trượt bậc cao; Dầm chịu tải trọng động; Phương pháp 

phần tử hữu hạn 

 

KHOA DU LỊCH (50) 

1. Nhâm Hiển. "Buôn Ma Thuột" điểm đến của cà phê thế giới. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Buôn Ma Thuột; Lễ hội Cà phê; Thủ phủ cà phê 

2. Phan, Thái. Bản Tày và mùa sơn nữ hát. – Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 

2022. -  11+12. - Tr.5-6. 

    Từ khóa: Bản Tày; Mùa sơn nữ hát 

3. Lê, Thanh Cương. Bảo tồn nghề đan lát truyền thống. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 149. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Nghề đan lát truyền thống; Nghề thủ công 

4. Kiều Lê. Bếp lửa của người Tày. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 

36-37. 

    Từ khóa: Bếp lửa; Người Tày; Phong tục tập quán 

5. Nguyễn, Thị Yên. Các hình thức thờ cúng tổ tiên của người Tày ở một số 

tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - 

Số 6. - Tr. 22-32. 
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    Từ khóa: Thờ cúng mẹ thủy tổ; Thờ cúng tổ tiên; Thờ tổ dòng họ; Thờ tổ làng; 

Thờ tổ nghề 

6. Chuyển đổi số là bước đi tất yếu giúp du lịch Sóc Trăng tăng tốc. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 56-57. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Du lịch Sóc Trăng 

7. Lò, Ngọc Diệp. Con dao (Mạ mịt) trong văn hóa dân gian người Thái 

đen ở xã Chiềng Ngần, Sơn La. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 

6. - Tr. 73-80. 

    Từ khóa: Người Thái Đen; Sơn La; Văn hóa dân gian 

8. Lam Anh. Đặc sắc nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho con của đồng bào Chăm 

islam. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Đồng bào Chăm Islam; Nghi lễ cắt tóc 

9. Uyên Nhi. Đắk Nông phát huy tiềm năng, thế mạnh quyết tâm đưa du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. 

- Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Đắk Nông; Ngành kinh tế mũi nhọn; Tiềm năng du lịch 

10. Trần, Ngọc Quyết. Đẩy mạnh hoạt động du lịch đêm Hà Nội. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Du lịch đêm Hà Nội 

11. Nguyễn, Doãn Tuấn. Đẩy mạnh phát triển du lịch tại Măng Đen. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 28-29. 

    Từ khóa: Du lịch Măng đen; Du lịch sinh thái; Kon Tum 

12. Thích, Thanh Phương. Di sản Hán Nôm phật giáo cần được sưu tầm số 

hóa, bản quản phát huy giá trị. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 42-45. 

    Từ khóa: Di sản Hán Nôm phật giáo 

13. Võ, Văn Thắng. Di tích Chăm tại Đà Nẵng. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - 

Số 547. - Tr. 48-51. 
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   Từ khóa: Đà Nẵng; Di tích Chăm 

14. Lê, Thanh Cường. Độc đáo trang sức bạc của người Nùng. - Tạp chí 

Làng Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Độc đáo trang sức bạc; Người Nùng 

15. Đinh, Thị Vân Chi. Du lịch làng nghề - giải pháp phát huy vốn văn hóa 

làng nghề cho phát triển kinh Hà Nội. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 

2022. - Số 6. - Tr. 3-10. 

    Từ khóa: Du lịch làng nghề; Hà Nội; Làng nghề; Vốn văn hóa 

16. Huỳnh, Thị Thúy Diễm. Du lịch nông nghiệp Bến Tre thích ứng với tình 

hình mới. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 34-36. 

    Từ khóa: Bến Tre; Du lịch nông nghiệp 

17. Thu Trang. Gia Lai đa dạng hóa loại hình du lịch thu hút du khách. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Du lịch văn hóa lịch sử; Gia Lai 

18. Nguyễn, Thị Hường. Hiện trạng và giải pháp triển nguồn nhân lực du 

lịch Kiên Giang. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 32-33. 

   Từ khóa: Kiên Giang; Triển nguồn nhân lực du lịch 

19. Đoàn, Thị Cảnh. Hiện tượng bản địa hóa thiên chúa giáo Nam Kỳ qua 

tư liệu Nam Kỳ địa phận. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 6. - 

Tr. 39-46. 

    Từ khóa: Bản địa hóa; Họ Thanh Chợ Lớn; Nam Kỳ địa phận; Thiên chúa 

giáo 

20. Từ Giang. Hòn Cau vẻ đẹp xứ đảo. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. - 

Tr. 52-53. 

    Từ khóa: Bình Thuận; Hòn Cau; Sắc màu xứ đảo; Thắng cảnh Hòn Cau 

21. Vương, Hồng Ngọc. Khai thác du lịch vùng Phá Tam Giang - Cầu Hai. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 46-47. 
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    Từ khóa: Cầu Hai; Phá Tam Giang 

22. Thanh Hương. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nguồn di 

sản văn hóa ngàn đời. – Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2022. -  11+12. - Tr. 3-4. 

    Từ khóa: Di sản văn hóa; Không gian văn hóa cồng chiêng; Tây Nguyên 

23. Nguyễn, Phước Hải Trung. Lần đầu tiên được ngắm thư pháp của công 

chúa Mai Am qua trấn Phong Sơn khắc đầu thế kỷ XX. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 547. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Công chúa Mai Am 

24. Nguyễn, Công. Làng cổ Hanok Bukchon hiện thân của vẻ đẹp xứ cổ. - 

Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Kiến trúc cổ xưa; Làng cổ Hanok Bukchon 

25. Tôn, Thất Thọ. Năm bức tranh dân gian về nhân vật lịch sử Kỳ Đồng. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 52-55. 

    Từ khóa: Kỳ Đồng; Tranh dân gian 

26. Bảo Lâm. Nghề dệt lanh Lùng Tám. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. 

- Tr. 18-19. 

    Từ khóa: Lùng Tám; Nghề dệt lanh 

27. Lê, Thị Hường. Nghề rèn ở Pác Rằng, Phúc Sen, Cao Bằng: Hiện trạng 

và những thách thức trong phát triển. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 

2022. - Số 6. - Tr. 11-21. 

    Từ khóa: Cao Bằng; Làng nghề truyền thống; Nghề rèn; Người Nùng An; Pác 

Rằng 

28. Từ Giang. Nghề tạo ra mùa vàng cho đất sen hồng. - Tạp chí Làng Việt, 

2022. - Số 149. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Du lịch miệt vườn; Vương quốc quýt hồng 

29. Nguyễn, Minh Thúy. Ngọc Lặc phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng 

theo hướng bền vững. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 44-45. 
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    Từ khóa: Du lịch sinh thái; Ngọc Lặc 

30. Nguyễn, Thanh Quang. Nhà lá mái Bình Đình nhà ở dân gian truyền 

thống của người Việt. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 73-76. 

    Từ khóa: Bình Định; Kiến trúc; Nhà  lá mái 

31. Phan, Thanh. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: địa lý lịch sử phương 

Nam bắt đầu từ Phú Yên. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 27-29. 

    Từ khóa: Địa lý lịch sử phương Nam; Phú Yên 

32. Phí, Thành Phát. Những biến đổi trong kiến trúc Đình làng ở Tây Ninh. 

– Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 6. - Tr. 47-59. 

    Từ khóa: Biến đổi; Đình làng; Kiến trúc; Tây Ninh 

33. Nguyễn, Tiến Dũng. Nội dung và hình thức lời nói vần của người Jrai. – 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 6. - Tr. 60-65. 

    Từ khóa: Lời nói vần; Luật tục; Người Jrai; Văn học dân gian 

34. Thúy Nga. Pà mẳm đặc sắc của người Thái. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - 

Số 149. - Tr. 44. 

   Từ khóa tìm kiếm: Đặc sản của người Thái; Pà mẳm 

35. Nguyễn, Thị Xuyến. Phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long nhằm 

phát triển du lịch di sản bền vững. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 

41-43. 

    Từ khóa: Di sản Văn hóa thế giới; Du lịch di sản; Hoàng thành Thăng Long 

36. Huyền Phan. Phát triển không gian đi bộ - văn hóa phố Trần Nhân 

Tông phục vụ du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Không gian văn hóa; Phố Trần Nhân Tông 

37. Hà, Anh Tuấn. Phát triển nguồn nhân lực du lịch  Mai Châu. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Du lịch  Mai Châu; Hòa Bình; Phát triển nguồn nhân lực 
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38. Sóc Trăng hướng tới trở thành trung tâm du lịch lễ hội vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Điểm đến hấp dẫn của lễ hội; Đồng bằng sông Cửu Long; Lễ hội du 

lịch; Sóc Trang; Văn hóa Khmer 

39. Trần, Đức Anh Sơn. Tết Nguyên đán ở Việt Nam thời xưa. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 8-11. 

    Từ khóa: Tết Nguyên đán; Tết Việt Nam thời xưa 

40. Đoàn, Thị Cảnh. Tết ở đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn thời Pháp thuộc. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 18-23. 

    Từ khóa: Tết ở đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn; Thời Pháp thuộc 

41. Bảo Khánh. Thánh đường Cù Lao Giêng mang vẻ đẹp đậm chất Tây 

Phương. - Tạp chí Làng Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 56-57. 

    Từ khóa: Thánh đường Cù Lao Giêng 

42. Phạm, Hữu Công. Thượng Dụ và Chế Phong của vua Minh Mệnh ban 

cho thống chế Thoại Ngọc Hầu và song thân năm 1822. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 547. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Chế Phong; Thoại Ngọc Hầu; Thượng Dụ; Vua Minh Mệnh 

43. Bá, Văn Quyến. Tính nhân văn trong lễ nhập Kutn của cộng đồng 

Chăm Ahíer ở Ninh Thuận. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 6. - 

Tr. 33-38. 

    Từ khóa: Lễ nhập Kut; Người Chăm; Tính nhân văn 

44. Tôn, Châu Quân. Việc làm lịch hàng năm dưới triều nhà Nguyễn. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 16-17. 

   Từ khóa: Lịch thời Nguyễn; Lịch Vạn toàn 

45. Đỗ, Thị Văn Hương. Xây dựng sản phẩm thu hút khách quốc tế đến 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 50-

51. 
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    Từ khóa: Nam Trung Bộ; Sản phẩm du lịch 

46. Nguyễn, Mạnh Lợi. Đến Nghệ An du ngoạn đồi hoa, hòa mình vào 

không gian sinh thái, cộng đồng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 12. - Tr. 

12-13. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Du lịch sinh thái; Không gian sinh thái 

47. Đỗ, Kim Trường. Ngày xuân nhìn lại 190 năm Trương Minh Giảng 

nhận bảo hộ Chân Lạp (1833-2023) và những luận tội của Triều Nguyễn. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2023. - Số 547. - Tr. 32-35. 

    Từ khóa: Bảo hộ Chân Lạp; Triều Nguyễn; Trương Minh Giảng 

48. Hoàng, Thị Nhuận. Hội cốm của người Tày Việt Bắc. – Tạp chí Văn hoá 

các dân tộc, 2022. -  9+10. - Tr. 3-4. 

    Từ khóa: Hội cốm; Người Tày; Việt Bắc 

49. Hà Thanh. Linh thiêng Lễ hội cầu ngư của tỉnh Phú Yên. - Tạp chí Làng 

Việt, 2022. - Số 149. - Tr. 32-33. 

  Từ khóa: Linh thiêng Lễ hội; Phú Yên; Tín ngưỡng thờ cúng 

50. Triệu, Văn Thịnh. Nhân vật anh hùng văn hóa trong sử thi Mơ Nông. – 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2022. - Số 6. - Tr. 66-72. 

    Từ khóa: Mơ Nông; Nhân vật anh hùng văn hóa; Tiăng 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (17) 

1. Ngô, Mỹ Trân. Ảnh hưởng của quyền lực giám đốc điều hành đến hiệu 

quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 305. - Tr. 29-37. 

   Từ khóa: Hiệu quả tài chính; Quyền lực chuyên môn; Quyền lực cơ cấu; Thị 

trường chứng khoán 

2. Nguyễn, Minh Phương. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử ngân 

hàng số Vietcombank. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 305. - Tr. 38-52. 
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    Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng số; Nhân tố ảnh hưởng; Quyết định sử dụng 

3. Đỗ, Vũ Phương Anh. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát nội 

bộ trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 

305. - Tr. 2-9. 

    Từ khóa: Hiệu quả doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ; Vốn nhân lực 

4. Nguyễn, Anh Tuấn. Chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 39-41. 

    Từ khóa: Chống rửa tiền; Giao dịch tiền mã hóa 

5. Nguyễn, Hoàng Vĩnh Lộc. Giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an 

toàn và lành mạnh. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 18-21. 

    Từ khóa: Tài chính tiêu dùng; Tín dụng đen; Tín dụng tiêu dùng 

6. Vũ, Văn Thực. Một số khó khắn, vướng mắc trong sử lý nợ xấu của các 

tổ chức tín dụng tại cơ quan thi hành án. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2022. - Số 23. - Tr. 14-17. 

    Từ khóa: Thi hành án; Xử lý nợ xấu 

7. Huỳnh, Thị Hương Thảo. Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng của các tổ 

chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2022. - Số 22. - Tr. 22-26. 

   Từ khóa: Tín dụng vi mô; Tổ chức tài chính vi mô; Việt Nam 

8. Huỳnh, Thị Hương Thảo. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các 

tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2022. - Số 24. - Tr. 22-26. 

    Từ khóa: Tín dụng vi mô; Tổ chức tài chính vi mô; Việt Nam 

9. Nguyễn, Lan Anh. Phát triển nguồn nhân lực nữ trong ngành Ngân hàng 

Việt Nam trước tác động của nền kinh tế số. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2022. - Số 23. - Tr. 34-40. 

    Từ khóa: Kinh tế số; Ngành ngân hàng; Nguồn nhân lực nữ 
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10. Bùi, Quang Tuyến. Tác động của phong cách lãnh đạo đến hoạt động 

đổi mới sáng tạo: bằng chứng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 305. - Tr.20-29. 

    Từ khóa: Cải tiến; Doanh nghiệp vừa nhỏ; Phong cách lãnh đạo; SMEs 

11. Phạm, Thị Hoàng Anh. Tác động của tuân thủ chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế (IFRS) đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp 

chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 305. - Tr. 72-80. 

    Từ khóa: Dự phòng rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại; Việt Nam 

12. Phạm, Bảo Khánh. Thế hệ Gen Z và tài chính cá nhân. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 24. - Tr. 27-30. 

    Từ khóa: Gen Z; Tài chính cá nhân 

13. Nguyễn, Hồ Phương Thảo. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Góc 

nhìn từ các nền kinh tế lớn và những bài học kinh nghiệm. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2022. - Số 23. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Đa dạng hóa tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Trái phiếu doanh 

nghiệp 

14. Trương, Hoàng Diệp Hương. Thực trạng phát triển thị trường tiền mã 

hóa tại khu vực Asean và những khuyến nghị với Việt Nam. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 32-38. 

    Từ khóa: Khu vực Asan; Thị trường tiền mã hóa 

15. Nguyễn, Thị Huề. Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 23. - Tr. 18-26. 

    Từ khóa: Thị trường trái phiếu; Trái phiếu doanh nghiệp 

16. Nguyễn, Thị Diễm Kiều. Tín dụng công nghệ tài chính và mở rộng tiếp 

cận tín dụng: vai trò của mức độ E ngại sự không chắc chắn. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2022. - Số 305. - Tr. 10-19. 

    Từ khóa: Tiếp cận tín dụng; Tín dụng tài chính 
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17. Nguyễn, Hồng Thu. Xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh mới. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. - Số 22. - Tr. 12-17. 

    Từ khóa: Thương mại; Thương mại quốc tế; Xu hướng thương mại 

 


