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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (15) 

1. Mai, Thị Thanh Tâm. Bảo đảm thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp 

luật của nhân dân. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 38-42. 

   Từ khóa: Đại hội XIII; Xây dựng pháp luật 

2. Thái, Văn Long. Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga 

tình hình trật tự thế giới mới và những tác động đến Việt Nam. – Tạp chí Lý luận 

chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 134-139. 

   Từ khóa: Địa chiến lược; Mỹ - Trung Quốc - Nga; Trật tự thế giới 

3. Trần, Văn Phòng. Gắn kinh tế với xã hội - đặc trưng cơ bản của định 

hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. – Tạp chí Lý luận 

chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 55-59. 

  Từ khóa: Định hướng xã hội chủ nghĩa; Kinh tế thị trường; Kinh tế xã hội 

4. Nguyễn, Ngọc Hòa. Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác về nghệ thuật. 

– Tạp chí  Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 43-47. 

    Từ khóa: Tư tưởng C.Mác; Xã hội chủ nghĩa; Nghệ thuật 

5. Trần, Thị Minh Nguyệt. Hành trình trở thành người Cộng sản của Nguyễn 

Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1911-1920). – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 

48-54. 

    Từ khóa: Đảng Cộng sản; Hồ Chí Minh; Nguyễn Ái Quốc; Luận cương Lênin  

6. Lê, Văn Lợi. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo 

tinh thần đại hội XIII của Đảng. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 12. - Tr. 53-59. 

   Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội; Đại hội XIII; Độc lập dân tộc; Phát triển đất nước 

7. Hồ, Trọng Hoài. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin. –Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 60-65. 



    Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

8. Phan, Xuân Sơn. Một số tiếp cận mới của Đại hội XIII về xây dựng hệ 

thống chính trị Việt Nam. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 8-13. 

    Từ khóa: Đại hội XIII; Hệ thống chính trị Việt Nam 

9. Trần, Thị Thu Hương. Nhận thức đúng lịch sử khách quan góp phần phản 

bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. 

- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 12. - Tr. 66-71. 

    Từ khóa: Bóp méo lịch sử; Quan điểm sai trái; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

10. Lê, Thị Chiên. Phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa 

Mác - Lênin từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông 

Âu. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 73-78. 

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác -Lênin; Đấu tranh phản bác; Chủ nghĩa xã hội Liên Xô 

11. Đỗ, Quang Huy. Phát huy vai trò của chủ thể quản lý nhà nước về tôn 

giáo trong tình hình hiện nay. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 123-

127. 

    Từ khóa: Chủ thể quản lý nhà nước; Tôn giáo 

12. Nguyễn, Hùng Hậu. Quan điểm về dân trong văn kiện đại hội XIII của 

Đảng. - Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 14-19. 

    Từ khóa: Quan niệm về dân; Tinh túy truyền thống; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đại 

hội XIII 

13. Bùi, Quang Huy. Quán triệt quan điểm của Đại hội XIII vào giáo dục 

quốc phòng, an ninh. – Tạp chí Lý luận chính trị, 2021. - Số 12. - Tr. 26-37. 

    Từ khóa: Quốc phòng an ninh; Bảo vệ tổ quốc; Đại hội XIII  

14. Trịnh, Thị Hồng Hạnh. Toàn quốc kháng chiến và bài học về phát huy ý 

chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 

12. - Tr. 34-40. 

   Từ khóa: Đoàn kết dân tộc; Sức mạnh đại đoàn kết; Toàn quốc kháng chiến 



15. Bùi, Đình Phong. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam dưới 

ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021. - Số 12. - Tr. 41-46. 

   Từ khóa: Con người Việt Nam; Văn hóa Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

                     KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ: (58) 

1. Nguyễn, Văn Hợp. Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn bên trong thiết bị sinh 

hàn làm mát của hệ thống điều hòa không khí tàu thủy : Corrosion and anti-

corrosion protection inside the cool lafm equipment of the ship's air conditioning 

ststem. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 80-83. 

   Từ khóa: Ăn mòn tiếp xúc; Điều hòa không khí; Ống trao đổi nhiệt; Thiết bị sinh 

hàn 

2. Nguyễn, Khắc Chinh. Ảnh hưởng của áp suất đến chất lượng của mặt  cắt 

khi cắt bằng tia nước áp suất cao có chứa hạt mài : Effect of pressure on rouchness 

of cutter how to cut with high pressure water jet with abrasives. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 18-25. 

   Từ khóa: Áp suất; Dòng tia; Lưu lượng; Tia nước áp suất cao 

3. Đặng, Thị Hà. Ảnh hưởng của chiều dài và lực cơ học đến tính chất áp 

điện của màng mỏng chì lantan zirconi titan (PLZT) : Effect of film thickness and 

mechanical force on piezoelectric propeties of lead lanthanum zirconium titan 

(PLZT). - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 54-64. 

   Từ khóa: Đặc tính cơ học; Màng mỏng; Phần tử hữu hạn; Tính chất điện áp 

4. Đào, Mạnh Hùng. Điều khiển hệ thống treo bằng phương pháp dự đoán 

mô hình kết hợp bộ lọc kalman : Amodel predictive control combined kalman 

filter approach for active suspension. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - 

Tr. 105-112. 

    Từ khóa: Bộ lọc Kalman; Điều khiển dự đoán; Hệ thống treo; Luật điều khiển 



5. Trần, Thế Văn. Động học tạo hình biên dạng cung tròn cho bánh răng 

rotor ứng dụng trong bơm cánh khế : Dynamics of generation circular gear rotor 

appy for lobe pump. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 98-104. 

  Từ khóa: Biên dạng cung tròn; Bơm cánh khế; Tỷ lệ thể tích 

6. Lê, Hoàng Anh. Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước 

Đồng bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu : Predicting and warning 

of water quality parameters of the Mekong delta uses deep learning. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 15-22. 

    Từ khóa: Độ mặn; Độ ô nhiễm nước; Dự đoán cảnh báo 

7. Nguyễn, Quốc Mạnh. Hàn giáp mối thép không gỉ SUS-304 với thép không 

gỉ SUS-316 bằng quá trình hàn gtaw : Dissimilar butt joint SUS-304 stainless steel 

and SUS-304 stainless steel by gtaw process. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 

11. - Tr. 98-103. 

    Từ khóa: Độ bền kéo; Quá trình hàn Gtaw; Que hàn ER-316; Thép không gỉ 

SUS-304; Thép không gỉ SUS-316L 

8. Nguyễn, Phan Việt. Kết quả thực nghiệm xe chữa cháy rừng đa năng 

thương hiệu Việt Nam : The results of testing on forest fire truks multifunction 

Vietnamese brand. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 75-81. 

    Từ khóa: Khảo nghiệm xe chữa cháy rừng; Làm băng cách ly; Xe chữa cháy 

rừng đa năng 

9. Phan, Đức Hiền. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số công nghệ fused 

depositin modeling đến đặc tính cơ học của sản phẩm : Reseach on the effects of 

process paramethers on mechanical properties of FDM products. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 65-83. 

   Từ khóa: Công nghệ bồi đắp vật liệu; Mạng thần kinh nhân tạo; Phương pháp 

đáp ứng yêu cầu; Thông số công nghệ 

10. Nguyễn, Văn Nhất. Khảo sát  chất lượng của liên kết hàn điện tiếp xúc 

điểm giữa các hợp kim nhôm khác nhau AA6061-T6 : Surveying the quality of 



resistance spot welding joint between different aluminum alloy AA6061-T6 and 

AA5052. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 12-18. 

    Từ khóa: Độ cứng tế vi; Hàn điện tiếp xúc điểm; Hợp kim nhôm 

11. Hoàng, Sỹ Tuấn. Khôi phục và nâng cấp hệ thống điều khiển cho trạm 

kiểm tra phôi sử dụng PLC S7-1200 : Recovery and upgrade of a control system 

of the testing station by using PLC S7-1200. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 

9. - Tr. 90-97. 

   Từ khóa: Bộ điều khiển PCL S7-1200; Hệ thống mô đun; Sản xuất tự động 

(MPS); Trạm kiểm tra phôi 

12. Thân, Trọng Khánh Đạt. Mô hình dự đoán tốc độ và đường chạy dao thực 

tế dựa trên việc xác định đặc tính điều khiển tăng/ giảm tốc của máy công cụ : 

Prediction model of actual speed and toolpath based on the identification of 

acceleration/deceleration control characteristics of mechine tool. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 84-93. 

    Từ khóa: Đường chạy dao; Mô hình dự đoán tốc độ; Tăng/giảm tốc 

13. Dương, Công Định. Một số biện pháp công nghệ tạo bộ truyền vít me đai 

ốc bi của máy công cụ CNC : Manufacturing technology of the ball screw of CNC 

machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 46-53. 

  Từ khóa: Chuyển động quay; Máy công cụ CNC; Vít me đai ốc bi 

14. Đoàn, Kim Bình. Một số đặc điểm tính toán, thiết kế cánh tuabin gió phát 

điện trục đứng làm việc ở vận tốc gió tháp : Some characteristics of caculation, 

design the impeller of vertical axis wind turbine working at low wind. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 94-100. 

  Từ khóa: Tuabin gió; Tuabin trục đứng; Vận tốc tuabin 

15. Đỗ, Đình Lương. Một số vấn đề nghiên cứu thiết kế, lựa chọn gầu tải 

băng : Some isseus about research desing, selection of belt bucket elevator. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 54-58. 



  Từ khóa: Gầu tải; Thông số kỹ thuật; Tính toán thiết kế 

16. Phạm, Trọng Hòa. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài vành khăn đến 

quỹ đạo và phân bố áp suất trong bơm bánh răng ăn khớp trong : Anlysis of the 

effect of the cresent length on the pressure distribution in the internal gear pump. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 89-97. 

  Từ khóa: Bơm bánh răng ăn khớp trong; Phân bố áp suất; Quỹ đạo chuyển động 

17. Phạm, Văn Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới năng 

suất máy phá dạng gầu : Reserch on influences of some parameters on reclaiming 

capacity of type bucket wheel reclaimers. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. 

- Tr. 5-10. 

  Từ khóa: Bánh xe gầu; Máy phá ống; Năng suất 

18. Đỗ, Thành Trung. Nghiên cứu chế tạo khuôn phun ép có tích hợp hệ thống 

gia nhiệt bằng khí nóng bên trong : Astudy on the mold manufacturing with the 

internal gas heating system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 40-45. 

   Từ khóa: Gia nhiệt bên trong; Khuôn phun ép nhựa; Thiết kế khuôn 

19. Bùi, Khắc Khánh. Nghiên cứu công nghệ nhiệt luyện thép SNCM420H 

để chế tạo khớp nối trục răng của bộ truyền bánh răng hành tinh. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 48-55. 

   Từ khóa: Độ cứng; Thấm cacbon; Thép SNCM420H; Tổ chức tế vi 

20. Phạm, Đức Thiên. Nghiên cứu đặc điểm dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng 

qua đoạn đường ống nghiêng độ dốc lên : Reseach properties of two phase solid - 

liquid flow in section pipeline slope to go up. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 

12. - Tr. 69-74. 

    Từ khóa: Dòng hai pha; Ống nghiêng; Phương trình liên tục 

21. Lương, Anh Tuấn. Nghiên cứu động lực học của xe mô tô hai bánh chuyên 

dụng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các khu phố cổ tại thành phố Hà Nội : 

Study on the dynamics of two-wheeled motorbikes dedicated to fire fighting and 



rescue in the old quarters of HaNoi city. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. 

- Tr. 78-85. 

   Từ khóa: Chuyển động thẳng; Cứu nạn cứu hộ; Động lực học; Xe mô tô chữa 

cháy 

22. Đào Quang Khanh. Nghiên cứu mô phỏng hệ điều hành vị trí cơ cấu chấp 

hành góc lái cho chân vịt đa phương tiện bằng bộ PID số : A study of position 

control system simulation with azimuth thruster actuator by discrete PID. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 82-88. 

    Từ khóa: Bộ điều khiển PID; Chân vịt đẩy đa phương; Định vị công; Động cơ 

servo 

23. Nguyễn, Thanh Hào. Nghiên cứu mô phỏng số quan hệ giữa nhiệt độ và 

tốc độ phản ứng hóa học dòng phun rối xoáy hai pha trong buồng đốt lò hơi : A 

numerical simulation research the relationnship between temperature and 

chemical reaction rate of two-phase swirling turbulent flow in boiler combustion 

chamber. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 34-40. 

   Từ khóa: Lò hơi công nghiệp; Mô phỏng số; Nhiệt độ; Tốc độ phản ứng cháy 

24. Lương, Minh Ngọc. Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của vận tốc xe đến 

ổn định chuyển động của xe khách khi quay vòng trên đường bê tông khô : Study 

on effects of speed on stability motion of bus while turning maneuver on the 

concrete and dry road. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 92-97. 

    Từ khóa: Lật ngang; Mô hình động lực học ô tô; Quỹ đạo chuyển động; Xe khách 

25. Nguyễn, Tường Vi. Nghiên cứu thiết kế chế tạo ống khí động : Research, 

design and manufacture wind tunnel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - 

Tr. 86-91. 

    Từ khóa: Hệ số lực cản; Hình dáng khí động lực; Ống khí động; Trực quan hóa 

26. Trần, Thị Hiến. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa dòng 

khí trên thiết bị tuyến nổi tankcell : Research, design, production of gas 



automaticcal system on tankcell flotation machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 12. - Tr. 46-53. 

    Từ khóa: Máy tuyến nổi thùng trụ tròn; Tự động hóa dòng khí 

27. Trần, Thị Hiến. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi kiểu thùng 

trụ tròn và ứng dụng để nâng cao hiệu quả tuyển quặng chì kẽm mỏ chợ điền, tỉnh 

Bắc Cạn : Research for designing and manufacturing tankcell flotation machine 

and apply to improve the flotation efficiency of cho dien lead-zinc ore processing 

plan in Bac Can province. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 5-14. 

    Từ khóa: Máy tuyển nổi thùng trụ tròn; Tuyển quặng chì kẽm 

28. Mai, Văn Thắm. Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế kết cấu thép thân toa xe 

khách ghế ngồi mềm cao cấp nhằm giảm trọng lượng : Research on optimizing 

the steel structure desing of premium upholstered seat coach bodies for weight 

reduction. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 5-14. 

    Từ khóa: Công nghệ CAD/CAE; Độ bền; Toa xe; Vật liệu 

29. Vũ, Dương. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn ma sát khuấy cho hợp 

kim nhôm 5251. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 23-28. 

    Từ khóa: AA5251; Ma sát khuấy; Mô phỏng; Vật liệu hàn 

30. Nguyễn, Mạnh Đức. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử lý khói bụi lò hơi 

dùng nhiên liệu củi gỗ : Research, design system for treatment of steam boiler 

with wooden fuel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 28-35. 

    Từ khóa: Khói bụi lò hơi; Lò hơi; Ô nhiễm khí thái; Xử lý khói bụi 

31. Hà, Văn Chiến. Nghiên cứu, tính toán hệ số bôi trơn thực cửa hệ truyền 

động bánh răng trụ : Reserch and calculation of the real lubrication factor of gear 

transmission. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 29-33. 

   Từ khóa: Bánh răng trụ; Động lực học bánh răng; Hệ số bôi trơn; Sai số bước 

răng 



32. Nguyễn, Văn Bình. Nghiên cứu, ứng dụng máy ép - lọc chân không thùng 

quay để phân riêng hệ không đồng nhất có tỷ trọng cao, trở lực lớn : Research on 

application of rotary drum vacuum filter - press machine to separate 

heterogeneous liquid systems with high density and high resistance. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 104-108. 

    Từ khóa: Ép lọc chân không; Khử nước; Lọc chân không thùng quay 

33. Nguyễn, Đức Thật. Nguyên lý làm việc của bộ phận tách hạt ngọc trên 

liên hợp máy thu hoạch mía nguyên cây : Working principles of breaking the top 

on the whole stalk sugarcane combine harvester. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. 

- Số 11. - Tr. 71-77. 

   Từ khóa: Máy thu hoạch mía; Làm sách lá mía; Tách ngọn mía 

34. Vũ, Hải Quân. Phân tích động lực học hệ thống treo chủ động cho mô 

hình : Dynamic anlysis of active suspension system for 1/2 xe. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 19-27. 

   Từ khóa: Mô hình 1/2 xe; Mô hình toán học; Treo chủ động 

35. Đồng, Văn Keo. Phát triển thuật toán nâng cao điều khiển vị trí trong hệ 

thống chính xác : Develop the advanced algorithm for position control in the 

precise system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 101-113. 

    Từ khóa: Biên dạng chuyển động; Bộ điều khiển chuyển động; Hệ thống điều 

khiển chuyển động 

36. Nguyễn, Văn Hào. Quá trình sinh nhiệt, mô hình truyền nhiệt và trường 

nhiệt độ khi hàn ma sát khuấy trong liên kết hàn giáp mối hợp kim nhôm AA5052 

: Heat generation, heat transfer model and temperature field in friction stir 

welding of AA5052 aluminium alloyt butt weld joint. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 12. - Tr. 27-33. 

    Từ khóa: Hàn ma sát khuấy; Trường nhiệt độ; Ứng suất dư; Biến dạng hàn 



37. Đoàn, Thanh Xuân. Sự phát triển của công nghệ bộ đôi số và ứng dụng 

trong các lĩnh vực : Development and application of dicital twin technology in 

different industries. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 36-45. 

    Từ khóa: Bộ đôi số; Mô phỏng; Ứng dụng công nghiệp; Vòng đời sản phẩm 

38. Bùi, Văn Bình. Tấm vát làm bằng vật liệu composite graphite/ epoxy 

AS4-3501: phân tích dao dộng tự do. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 

5-11. 

    Từ khóa: Dạng dao động; Dao động tự do; Phương pháp phần tử hữu hạn; Tấm 

vát composite 

39. Lê, Thượng Hiền. Thiết kế hệ thống lọc nước với sự trợ giúp của phần 

mềm Epanet : Designing water filter system used epanet. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 64-68. 

    Từ khóa: Epanet; Hệ thống lọc nước 

40. Ngô, Gia Huy. Thiết kế rotor dạng cánh thẳng cho tuabin gió trục ngang 

công suất nhỏ : Designing a straight-blade rotor for small - scale horizontal axiz 

wind turbines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 37-45. 

   Từ khóa: Biên dạng cánh; Cánh thẳng; Hệ số điền đầy; Tuabin gió trục ngang 

41. Nguyễn, Minh Hà. Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị lọc cơ học 

dạng trống phục vụ nuôi tôm nước lợ : Designing, manufacturing and testing the 

mechanical drum fiter for brackish water shrimp farming. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 11-17. 

  Từ khóa: Nguyên lý lọc trống; Nuôi trồng thủy sản tuần hoàn; Thiết bị lọc cơ 

học 

42. Nguyễn, Tài Hoài Thanh. Dự đoán tuổi bền dao phay đầu khi gia công 

tinh thếp hợp kim 40X sử dụng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo : Tool life 

prediction of ball nose endmill in finish milling machining of 40X hardened steel 

using artificial neural network method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - 

Tr. 98-104. 



   Từ khóa: Mạng nơ ron nhân tạo; Phay CNC; Phương pháp Taguchi; Tuổi bền 

dụng cụ 

43. Phạm, Trung Thành. Tính toán cân bằng nhiệt cho ống khói  nhà máy 

nhiệt điện Sông Hậu 1 : Calculation heat balance for the stack of thermal powor 

plant Song Hau 1. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 56-64. 

   Từ khóa: Bức xạ; Dẫn nhiệt; Đối lưu; Lớp lót cách nhiệt; Thông gió tự nhiên 

44. Phạm, Tất Thắng. Tính toán lưu nhiệt sinh ra tại cơ cấu phanh : 

Calculation of heat flux generated at the brake mechanism. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 54-58. 

    Từ khóa: Cơ cấu phanh; Lưu lượng dòng nhiệt; Mô hình nhiệt 

45. Phạm, Tất Thắng. Tính toán lưu nhiệt sinh ra tại cơ quan cầu phanh : 

Calculation of heat flux generated at the brake mechanism. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 54-58. 

    Từ khóa: Cơ cấu phanh; Lưu lượng dòng nhiệt; Mô hình nhiệt 

46. Nguyễn, Văn Quân. Tính toán mô phỏng tải trọng tác dụng lên cụm bánh 

xe robot đa phương hướng swerve drire : Calculation and simulation of loads 

acting on the multi-directional robot wheel assembly swer. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 65-70. 

    Từ khóa: Bánh xe robot đa hướng; Mô phỏng tải trọng; Swerve drive 

47. Nguyễn, Văn Quân. Tính toán và mô phỏng tải trọng tác dụng lên cụm 

bánh xe robot đa hướng swerve drive : Calculation and simulation of loads acting 

on the multi directional robot wheel assembly swerve drive. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 11. - Tr.65-70. 

    Từ khóa: Bánh xe robot đa hướng; Mô phỏng; Swerve drive 

48. Hoàng, Trọng Trần Huy. Tối ưu điều độ tàu tại cảng container với giải 

thuật local-search : Optimeze  the berth allocation with local search algorithm. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 85-89. 



    Từ khóa: Điều độ; Điều phối cầu cảng; Giải thuật local search 

49. Võ, Văn Lượng. Tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình gia 

công vật liệu tầm SUS 304 theo công nghệ SPIF bằng quy hoạch thực nghiệm : 

Optimization of technological parameters of the machining process SUS 304 sheet 

material according to SPFI technology by experimental planning. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 10. - Tr. 68-79. 

   Từ khóa: Công nghệ SPIF; Đường kính dụng cụ; Gia công vật liệu tầm SUS 304; 

Khả năng tạo hình 

50. Đỗ, Thành Trung. Tối ưu hóa thông số công nghệ miết vật liệu nhôm tấm 

A1050 : Optimizing ISF parameters for A1050 aluminum sheet. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 21-26. 

   Từ khóa: Biến dạng kim loại tấm; Nhôm tấm A1050; Tối ưu hóa 

51. Mai, Văn Hồng. Tự động tính toán độ nhám bề mặt ứng với cấp chính 

xác kích thước : Automatic calculation of surface roughness corresponding to 

dimensional accacy class. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 34-39. 

   Từ khóa: Cấp chính xác; Dung Sai; Nhám bề mặt; Tự động tính toán 

52. Nguyễn, Thanh Phú. Ứng dụng phương pháp Taguchi để tối ưu hóa thông 

số phun HVOF đến độ xốp lớp phủ WC-12Co trên nền hợp kim nhôm AA6061 : 

Application of Taguchi method to optimize HVOF spray parameters to coating 

porosity on aluminum base AA6061. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 

59-63. 

   Từ khóa: AA6061; Taguchi; WC-12Co; VOFA 

53. Truong, Giang Nguyên. Vechicle model assessment for research to 

enhance the comfort level of passengers : Đánh giá mô hình xe ô tô phục vụ cho 

việc nghiên cứu nâng cao mức độ thoải mái của hành khách. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 105-112. 

    Từ khóa: Comfort level; Impact of vibration; Vehicle medel 



54. Nguyễn, Trần Tiến. Xác định hệ số biến mỏng tới hạn của tắm bimetal 

S18 khi dập vuốt kết hợp biến mỏng thành nguyên công đầu. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2021. - Số 11. - Tr. 41-47. 

    Từ khóa: Hệ số biến mỏng; Hệ số dập vuốt; Mô hình vật liệu; Mô phỏng số 

55. Võ, Tuyển. Xác định thông số tối ưu của quá trình gia công vật liệu tầm 

SUS 304 đến lượng phục hồi theo phương hướng kính bằng công nghệ SPIF : 

Determine the optimal parameters of the processing of SUS 304 sheet material th 

the springback in the radial direction by SPIF. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - 

Số 10. - Tr. 59-67. 

    Từ khóa: Công nghệ SPIF; Gia công vật liệu tầm SUS 304; Lượng phục hồi 

56. Mai, Văn Hồng. Xây dựng chương trình tự động tính toán dung sai sai 

số hình dạng ứng dụng với cấp chính xác kích thước : Developing a program to 

automatically calculate shpe tolerance corresponding to dimensional accuracy 

class. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 15-20. 

   Từ khóa: Cấp chính xác; Dung sai; Hình dạng; Tự động tính toán 

57. Phạm, Văn Tiến. Xây dựng mô hình hồi quy đánh giá độ bền mòn răng 

cắt máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh : Building 

regression model to evaluate the wearing durability of cutting teeth of the shearer 

used in underground coal mining in Quang Ninh area. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2021. - Số 10. - Tr. 26-36. 

    Từ khóa: Độ kiên cố; Máy khấu than; Răng cắt; Taguchi 

58. Lê, Thanh Nhàn. Xây dựng phương pháp thiết kế xe điện ba bánh phù 

hợp với điều kiện sử dụng nội đô Hà Nội : Buildinh the design method for the 

electric electric tricycle which IS feasible for being used in HaNoi  center 

purposely. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2021. - Số 9. - Tr. 46-53 

    Từ khóa: Thiết kế xe điện ba bánh, Phương pháp thiết kế 

 



KHOA DU LỊCH (28) 

1. Nguyễn, Khánh Hiệp. An Giang đa dạng hóa sản phẩm phục vụ phát triển 

du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 44-45. 

  Từ khóa: An Giang; Phát triển du lịch; Sản phẩm du lịch 

2. Ngọc Ánh. Cần bảo tồn "đặc sản" Hò khoan Lệ Thủy. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 137. - Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Hò khoan Lệ Thủy; Quảng Bình 

3. Trần, Văn Tâm. Chiến lược hồi phục và phát triển cho các doanh nghiệp 

du lịch tàu biển vịnh Hạ Long. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 58-

59. 

    Từ khóa: Chiến lược phát triển du lịch; Du lịch tàu biển; Vịnh Hạ Long 

4. Bùi, Văn Mạnh. Đẩy mạnh hợp tác công - tư trong bảo tồn và phát huy 

giá trị sản phẩm Tràng An. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Bảo tồn giá trị văn hóa; Hợp tác công - tư; Tràng An 

5. Lê, Văn Thi. Di sản văn hóa Hán Nôm tại "Lạc Viên". - Tạp chí Xưa và 

nay, 2021. - Số 534. - Tr. 32-37. 

    Từ khóa: Di sản văn hóa; Văn hóa Hán Nôm; Lạc Viên 

6. Phạm, Văn Thùy. Định hướng hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát 

triển du lịch trong bối cảnh mới. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 28-

29. 

    Từ khóa: Bối cảnh mới; Định hướng; Phát triển du lịch 

7. Đặng, Hương Giang. Hà Nội đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm 

du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Hà Nội; Sản phẩm du lịch 



8. Lê, Thị Phượng. Hội vấn đình và tính cố kết cộng đồng trong xã hội hiện 

đại (nghiên cứu ở Đông Anh - Hà Nội). – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 

2021. - Số 6. - Tr. 55-62. 

    Từ khóa: Cố kết cộng đồng; Đông Anh - Hà Nội; Hội vấn đình 

9. Hồng Minh. Lễ cưới truyền thống của người Ê Đê. - Tạp chí Làng Việt, 

2021. - Số 137. - Tr. 32-33. 

   Từ khóa: Lễ cưới truyền thống; Người Ê Đê; Phong tục tập quán 

10. Quán, Vi Miên. Lễ hội cầu mưa của người Thái. – Tạp chí Văn hoá các 

dân tộc, 2021. -  9+10. - Tr. 7-10. 

   Từ khóa: Lễ hội cầu mưa; Người Thái; Phong tục tập quán 

11. Ngô, Quang Hưng. Nghi lễ tín ngưỡng cầu mùa miền sông nước của người 

Khmer Nam bộ. - Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 137. - Tr. 30-31. 

   Từ khóa: Lễ cầu mùa; Khmer; Nam bộ; Phong tục tập quán 

12. Đinh, Ngọc Minh. Người giữ hồn Mường vía bản. – Tạp chí Văn hoá các 

dân tộc, 2021. -  7+8. - Tr. 9-11. 

   Từ khóa: Tục cúng vía; Tộc người Mường 

13. Đoàn, Hoa. Nhân lực ngành du lịch cần có kỹ năng công nghệ, chủ động 

sáng tạo. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 56-57. 

  Từ khóa: Kỹ năng công nghệ; Nhân lực ngành du lịch 

14. Phạm, Lê Thảo. Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng du lịch xanh 

vùng  tăng trưởng du lịch xanh vùng Tây Bắc. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  

1+2. - Tr. 72-75. 

  Từ khóa: Phát triển du lịch; Du lịch xanh; Tây Bắc 

15. Nguyễn, Cẩm Xuyên. Phụ Đồng Tiên, một nét văn hóa dân gian xưa. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2021. - Số 534. - Tr. 49-51. 

    Từ khóa: Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh; Văn hóa dân gian; Phụ Đồng Tiên 



16. Phạm, Ngọc Thùy. Quảng Ninh thúc đẩy phát triển du lịch xanh. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Du lịch xanh; Quảng Ninh 

17. Lê, Thu Hương. Tây Nghệ An phát triển sản phẩm du lịch xanh và thân 

thiện. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 18-20. 

   Từ khóa: Du lịch xanh; Tây Nghệ An 

18. Nguyễn, Đông Triều. Tế Thần Văn - tư liệu Hán Nôm quý của tỉnh Bình 

Thuận. - Tạp chí Xưa và nay, 2021. - Số 534. - Tr. 28-31. 

    Từ khóa: Bình Thuận; Tế Thần Văn; Tư liệu Hán Nôm 

19. Nguyễn, Lê Phúc. Thách thức và giải pháp thúc đẩy hoạt động lữ hành 

trong bối cảnh mới. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 30-31. 

   Từ khóa: Hoạt động lữ hành 

20. Dương, Văn Lượng. Thái Nguyên phát triển du lịch cộng đồng theo 

hướng bền vững. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr. 26-27. 

   Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Thái Nguyên 

21. Minh Đức. Thánh đường Mubarak - Sắc màu văn hóa của người Chăm. 

- Tạp chí Làng Việt, 2021. - Số 137. - Tr. 54-55. 

    Từ khóa: Người Chăm; Thánh đường Mubarak 

22. Triệu, Thị Mai. Tình yêu nam nữ trong dân ca tộc người Nùng Khen Lài. 

– Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2021. -  9+10. - Tr. 3-6. 

   Từ khóa: Tộc người Nùng; Khen Lài; Tình yêu 

23. Trần, Thanh Ái. Từ nghiên cứu Phù Nam đến phát hiện di chỉ Óc Eo: 

Đóng góp của nhà Hán học Paul Pelliot. - Tạp chí xưa và nay, 2021. - Số 534. - Tr. 

23-27. 

   Từ khóa: Di chỉ Óc Eo; Paul Pelliot; Phù Nam 



24. Lê, Quang Đăng. Ứng dụng công nghệ số với mô hình kinh tế chia sẻ 

trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2021. - Số 12. - Tr. 

46-48. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển du lịch; Công nghệ số 

25. Nguyễn, Thị Phương Châm. Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới: đa 

dạng hay đồng dạng?. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 3-

11. 

  Từ khóa: Đa dạng văn hóa; Đồng dạng văn hóa; Nông thôn mới; Văn hóa nông 

thôn 

26. Nguyễn, Văn Lượm. Vũ trụ quan của người Khmer Nam Bộ nhìn từ tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 6. - Tr. 

49-54. 

   Từ khóa: Khmer Nam Bộ; Thờ cúng tổ tiên; Phong tục tập quán 

27. Trịnh, Lê Anh. Xúc tiến điểm đến bằng du lịch thể thao theo mô hình trải 

nghiệm khách hàng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. -  1+2. - Tr.80-81. 

    Từ khóa: Du lịch thể thao; Trải nghiệm khách hàng 

28. Nguyễn, Thanh Tùng. Ý thức về quyền đối với cơ sở vật chất văn hóa 

trong quan hệ với hoạt động văn hóa cơ sở. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 

2021. - Số 6. - Tr. 12-22. 

   Từ khóa: Cơ sở vật chất văn hóa; Hoạt động văn hóa 

 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (2) 

1. Vũ, Thị Hoàng Yến. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. 

- Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 12. - Tr. 58-61. 

    Từ khóa: Năng lượng tái tạo. 



2. Phạm, Minh Đức. Tổng quan thách thức và giải pháp cho lưới điện truyền 

tải hướng tới sự phát triển của ô tô điện. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2022. -  

251+252 (1+2). - Tr. 66-69. 

    Từ khóa: Lưới điện truyền tải; Ô tô điện. 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (57) 

1. Phan, Thị Hoàng Yến. Ảnh hưởng của BigTech tới hoạt động ngân hàng 

và một số vấn đề. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. -  1+2. - Tr. 48-55. 

    Từ khóa: BigTech; Ngân hàng thương mại 

2. Phạm, Thị Hương. Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. – Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021. - Số 35. - Tr. 

37-40. 

    Từ khóa: Báo cáo tài chính quốc tế; Doanh nghiệp Việt Nam 

3. Trần, Hồng Vân. Các nhân tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ tác động 

đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. – Tạp chí Kế toán - 

Kiểm toán, 2021. - Số 11. - Tr. 74-79. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp Việt Nam; Kiểm soát nội bộ; Tổ chức công tác kế toán 

4. Trần, Đặng Thanh Minh. Cách tiếp cận mới trong phân tích mối quan hệ 

giữa trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị với hiệu suất tài chính của doanh 

nghiệp. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 11. - Tr. 49-55. 

    Từ khóa: Quản trị tài chính; Trách nhiệm môi trường; Hiệu suất tài chính. 

5. Lê, Thị Thúy Hằng. Chính sách thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số trên thế 

giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 1 tháng 12. - Tr. 

63-65. 

    Từ khóa: Chính sách tài khóa; Chính sách thuế; Thuế kỹ thuật số 



6. Lê, Thị Thùy Vân. Chuyển đổi số và vấn đề đặt ra trong phát triển dịch 

vụ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 12. - 

Tr. 20-23. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Thanh toán điện tử 

7. Nguyễn, Vũ Thân. Cơ hội và thách thức phát triển công nghệ trong lĩnh 

vực ngân hàng tại Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 12. - Tr. 35-38. 

    Từ khóa: Công nghệ; Ngân hàng; Phát triển; Thách thức 

8. Vũ, Thị Thanh Thủy. Đầu tư xanh cho phát triển bền vững: nghiên cứu 

thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. 

- Số 294. - Tr. 42-51. 

    Từ khóa: Đầu tư xanh; Doanh nghiệp Việt Nam; Tín dụng xanh 

9. Phạm, Đức Hiếu. Đo lường khoảng cách kỳ vọng: nghiên cứu thực nghiệm 

tại Việt Nam. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 12. - Tr. 16-22. 

    Từ khóa: Nghiên cứu thực nghiệm; Phương pháp đo lường; Việt Nam 

10. Đỗ, Thị Vân Trung. Dòng tiền và kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận theo phương pháp bayes. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 295. - Tr. 32-39. 

    Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Phương pháp Bayes 

11. Bùi, Khánh Toàn. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản ly rủi ro trong quản 

lý thuế tại Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 12. - Tr. 11-14. 

  Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Người nộp thuế; Quản lý rủi ro; Quản lý thuế 

12. Mai, Thị Quỳnh Như. Giải pháp vận dụng kế toán dụng kế toán quản trị 

chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 

12. - Tr. 43-45. 

   Từ khóa: Doanh nghiệp; Kế toán quản trị chiến lược; Kiểm soát; Quyết định 

13. Phạm, Văn Hùng. Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 294. - Tr. 24-31. 



    Từ khóa: Cơ chế quản lý nhà nước; Luật đầu tư 

14. Phạm, Quang Huy. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 Tháng 

12. - Tr. 28-30. 

    Từ khóa: Nghị định số 102/2021/NĐ-CP; Tài chính; Vi phạm hành chính 

15. Ngô, Thị Thu Hương. Kế toán quản trị trong giai đoạn chuyển đổi số tại 

Việt Nam. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - Số 12. - Tr. 41-46. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số; Kế toán quản trị; Kiểm 

toán 

16. Nguyễn, Thị Thanh Nhàn. Kiểm soát gian lận báo cáo tài chính trong các 

doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. – Tạp chí Kinh tế và 

dự báo, 2021. - Số 34. - Tr. 71-74. 

    Từ khóa: Báo cáo tài chính; Kiểm soát; Kinh nghiệm quốc tế; Việt Nam 

17. Trần, Thị Thanh Tú. Kinh nghiệm phát triển trái phiếu xanh của một số 

quốc gia và bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. -  1+2. 

- Tr. 64-73. 

    Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn; Kinh tế xanh; Trái phiếu xanh; Việt Nam 

18. Lê, Trung Thành. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất kinh tế 

xây dựng Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 295. - Tr. 63-72. 

   Từ khóa: Doanh nghiệp sản xuất; Lợi thế cạnh tranh; Việt Nam 

19. Nguyễn, Huy Cung. Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán môi trường 

của kiểm toán nhà nước. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 11. - Tr. 58-60. 

    Từ khóa: Kiểm toán môi trường; Kiểm toán nhà nước 

20. Hoàng, Xuân Nam. Một số khuyến nghị về cải cách quản lý chi ngân sách 

nhà nước tại Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 12. - Tr. 15-19. 

    Từ khóa: Bộ máy tổ chức; Cải cách; Chi ngân sách nhà nước 



21. Hạ, Thị Hải Lý. Một số mô hình Fintech thành công và thất bại - bài học 

cho Startup Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 23. - Tr. 29-

32. 

   Từ khóa: Mô hình Fintech; Startup Việt Nam 

22. Phan, Xuân Thắng. Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp công 

nghệ tài chính qua giải pháp năng lực động. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 2 tháng 

12. - Tr. 68-71. 

    Từ khóa: Cạnh tranh; Doanh nghiệp; Năng lực động 

23. Nguyễn, Thị Thái Hưng. Nâng cao trải nghiệm khách hàng của ngân hàng 

khi chuyển đổi sang ngần hàng số. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 

23. - Tr. 33-39. 

    Từ khóa: Chiến lược khách hàng; Ngân hàng số; Trải nghiệm khách hàng 

24. Đặng, Công Hoàn. Năng lực của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp cải thiện. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 24. - Tr. 38-45. 

    Từ khóa: Nhà đầu tư; Thị trường chứng khoán; Việt Nam 

25. Trần, Kỳ Phương. Nghệ thuật phật giáo mật tông Champa trong bối cảnh 

Đông Nam Á thế kỷ IX-X: khảo cứu ngẫu tượng Vajrapani thờ tại hang động non 

nước -Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2021. - Số 

6. - Tr. 23-40. 

    Từ khóa: Động non nước; Đà Nẵng; Ngũ Hành Sơn; Phật giáo mật tông Champa; 

Vajrapani; Thế kỷ IX-X; Đông Nam Á 

26. Ngô, Đức Chiến. Nghiên cứu mối quan hệ giữa xử lý khiếu nại, sự hài 

lòng, niềm tin và lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân 

hàng. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 295. - Tr. 51-62. 

    Từ khóa: Xử lý khiếu nại; Khách hàng cá nhân; Ngân hàng 



27. Cao, Minh Tiến. Nghiên cứu nhằm phát triển thị trường vốn xanh tại 

Việt Nam. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 11. - Tr. 38-43. 

    Từ khóa: Chỉ số xanh; Tài chính xanh; Thị trường xanh 

28. Nguyễn, Hữu Khôi. Nhận thức đạo đức, tách rời đạo đức và ý định tiêu 

dùng sản phẩm vi phạm bản quyền: tác động điều tiết của khuynh hướng đạo đức. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 295. - Tr. 73-82. 

  Từ khóa: Khuynh hướng đạo đức; Nhận thức đạo đức; Tách rời đạo đức; Ý định 

hành vi 

29. Trần, Thị Nga. Những thay đổi về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán theo thông tư số 96/2020/TT-BTC. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 

2021. - Số 12. - Tr. 75-77. 

   Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC 

30. Trần, Việt Dũng. Phát triển công nghệ và hướng đi gợi mở trong tương 

lai đối với các ngân hàng Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 

23. - Tr. 40-44. 

   Từ khóa: Đầu tư công nghệ; Ngân hàng thương mại Việt Nam; Trung gian gửi 

tiền 

31. Đỗ, Thị Thủy. Phát triển dịch vụ phi tín dụng ở các ngân hàng thương 

mại. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. -  3+4. - Tr. 40-45. 

    Từ khóa: Hoạt động phi tín dụng; Hoạt động tín dụng; Ngân hàng thương mại 

32. Đào, Văn Chung. Quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương 

mại cổ phần Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 1 tháng  12. - Tr. 56-62. 

   Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; Quản lý nhà nước; Rủi ro 

tín dụng 

33. Hoàng, Thị Hồng Lê. Quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp ngành 

xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 

2021. -  Kì 1 tháng 12. - Tr. 50-55. 



    Từ khóa: Doanh nghiệp xây dựng; Rủi ro tài chính; Thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

34. Hà, Thị Tường Vy. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước 

và chế độ kế toán áp dụng cho quỹ. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 11. - 

Tr. 35-38. 

   Từ khóa: Cế độ kế toán; Quỹ tài chính nhà nước 

35. Đỗ, Quang Trị. Sự phát triển của FinTech trong bối cảnh Cách mạng 

công nghiệp 4.0 trên thế giới hiện nay và tại Việt Nam. – Tạp chí Kinh tế và dự báo, 

2021. - Số 35. - Tr. 29-32. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; FinTech; Việt Nam 

36. Phạm, Thị Thanh Hòa. Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị của 

công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: nghiên cứu thực nghiệm 

thông qua mô hình hồi quy ngưỡng. - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2021. - 

Số 12. - Tr. 14-19. 

    Từ khóa: Cơ cấu nguồn vốn; Công ty niêm yết; Giá trị doanh nghiệp; Hồi quy 

ngưỡng 

37. Võ, Thị Thúy Anh. Tác động của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều 

chỉnh cấu trúc vốn: Trường hợp các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2021. - Số 294. - Tr. 32-41. 

    Từ khóa: Mô hình động; Thanh khoản cổ phiếu; Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn 

38. Nguyễn, Bích Ngân. Tác động của thay đổi pháp lý về tỷ lệ an toàn vốn 

tối thiểu. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2022. -  3+4. - Tr. 50-55. 

    Từ khóa: Khả năng sinh lời; Ngân hàng thương mại; Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu 

39. Trần, Thị Trinh. Tác động của thông tin kế toán quản trị đến mức độ sử 

dụng thông tin kế toán quản trị: Vai trò điều tiết của trình độ nhân viên kế toán 

quản trị. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 12. - Tr. 34-37. 

    Từ khóa: Thông tin kế toán quản trị; Trình độ nhân viên kế toán quản trị 



40. Nguyễn, Bích Ngân. Tác động tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới tỷ lệ sinh lời 

và mức độ rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Tạp chí Kinh 

tế và phát triển, 2021. - Số 294. - Tr.2-12. 

   Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam; Tỷ lệ an toàn vốn 

41. Hà, Huy Tuấn. Tài chính xanh cho phát triển kinh tế bền vững: Một số 

kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2022. -  3+4. - Tr. 32-36. 

    Từ khóa: Chính sách; Phát triển bền vững; Tài chính xanh 

42. Nguyễn, Bích Ngọc. Tầm quan trọng của kế toán quản trị môi trường 

trong sự phát triển của doanh nghiệp. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 12. 

- Tr. 38-41. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp; Kế toán quản trị 

43. Lê, Thị Tuyết Nhung. Tăng cường năng lực và tính độc lập của cơ quan 

giám sát kiểm toán độc lập ở Việt Nam. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 

12. - Tr. 11-15. 

    Từ khóa: Cơ quan giám sát; Doanh nghiệp; Kiểm soát chất lượng; Kiểm toán 

độc lập 

44. Lê, Hoàng Vinh. Tăng trưởng cho vay, rủi ro tín dụng và khả năng sinh 

lời của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2021. - Số 294. - Tr.13-23. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần; Rủi ro tín dụng; Tăng trường cho vay 

45. Nguyễn, Thị Thanh Thúy. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro thanh khoản 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam. – Tạp chí Tài chính, 2021. -  Kì 1 tháng 

12. - Tr. 76-79. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Rủi ro thanh khoản; Tăng trưởng kinh tế; Tăng 

trưởng tín dụng 



46. Nguyễn, Thị Thúy Ngọc. Thúc đẩy phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam 

hiện nay. – Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021. - Số 34. - Tr. 35-37. 

   Từ khóa: Phát triển tín dụng xanh; Việt Nam 

47. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Thúc đẩy tài chính toàn diện: Nhìn từ hoạt động cho 

vay đối với hợp tác xã. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2021. - Số 24. - Tr. 24-

27. 

    Từ khóa: Hợp tác xã; Tài chính toàn diện 

48. Hà, Thị Phương Thanh. Thực hiện kiểm toán Hợp tác xã ở một số nước 

và kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam. – Tạp chí Kế toán - Kiểm toán, 2021. - Số 

12. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Ba Lan; Cộng hòa liên ban bang Đức; Kiểm toán hợp tác xã; Thái Lan 

49. Nguyễn, Minh Trí. Tiền kỹ thuật số tại Việt Nam: thuận lợi và thách thức. 
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