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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1. Ba mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam/ Ngô Văn Hà, Nguyễn
Quang Triệu// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 2/2015.- tr 46-50.
2. Ba mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế: Một vài suy ngẫm và đề xuất hướng tới/
Vũ Khoan// Tạp chí Cộng sản.- số 2/2015.- tr 40-42.
3. Bảo đảm an ninh văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện
nay/ Thái Văn Long ,Đàm Trọng Tùng// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số
1/2015.- tr 31-34.
4. Các cơ chế hợp tác quốc phòng – an ninh đa phương và sự tham gia của Việt
Nam/ Hoàng Đình Nhàn// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr 79-99.
5. Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống đối với độc lập dân tộc, chủ quyền
quốc gia/ Đàm Trọng Tùng// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 117-120.
6. Công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2014 và trọng tâm đối
ngoại năm 2015/ Phạm Bình Minh// Tạp chí Cộng sản.- số 2/2015.- tr 22-29.
7. Công tác đối ngoại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới ở Việt
Nam/ Trịnh Thị Hoa// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 11/2015.- tr 116-119.
8. Chế độ sở hữu của một số nước trên thế giới và Việt Nam/ Trần Đức Hiệp// Tạp
chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 5/2015.- tr 50-56.
9. Chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam/ Phạm Bình
Minh// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 101/2015.- tr 11-16.
10. Dự báo bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam đến năm
2030/ Lê Thị Kim Huệ// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số 1/2015.- tr 38-45.
11. Đảng lãnh đạo Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế/ Hoàng
Chí Bảo// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 4-9.
12. Đảng lãnh đạo Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế/ Võ
Minh Tuấn// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 2/2015.- tr 38-44.
13. Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của kinh tế biên giới Việt – Trung
trong bối cảnh mới/ Lê Thanh Tuấn// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số 3/2015.- tr
43-49.
14. Đầu tư của Việt Nam ở Campuchia từ năm 1993 đến nay: Thực trạng và một
số vấn đề đặt ra/ Nguyễn Thành Văn// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số 3/2015.- tr
10-16.
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15. Đẩy mạnh Đối ngoại đa phương phục vụ Hội nhập Quốc tế/ Đặng Đình Quý//
Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr 187-201.
16. Đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững và lợi ích chung
của toàn nhân loại/ Trương Tấn Sang// Tạp chí Cộng sản.- số 10/2015.- tr 10-11.
17. Để phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập
quốc tế hiện nay/ Phạm Văn Giang// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 5/2015.- tr 13-17.
18. Đổi mới cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu Việt – Trung: Bài học từ một số
nước Đông Nam Á/ Nguyễn Thị Nhật Thu// Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bàn và Đông Bắc
Á.- số 1/2015.- tr 29-38.
19. Đối ngoại Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới: những thành tựu cơ bản và bài
học kinh nghiệm/ Đào Thị Tùng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 11/2015.- tr 50-54.
20. Đối ngoại Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới - Một số thành tựu và bài học
kinh nghiệm/ Nguyễn Thị Thúy Hà// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 7375;78.
21. Đường lối hội nhập quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới/ Nguyễn Thị Quế,
Lê Xuân Chương// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 225/2015.- tr 28-30;42.
22. Giá dầu suy giảm: Nguyên nhân và tác động với nền kinh tế thế giới và Việt
Nam/ Hoàng Xuân Bình// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 3(213)/2015.- tr 2-8.
23. Gia nhập Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc và nhu cầu sửa đổi pháp
luật ở Việt Nam/ Trương Hồ Hải// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr 19-26.
24. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những
cơ hội và thách thức cho Việt Nam/ Nguyễn Minh Phong// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
11/2015.- tr 120-122.
25. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối
với kinh tế Việt Nam/ Nguyễn Quốc Dũng// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới.- số
10/2015.- tr 27-34.
26. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức với kinh tế
Việt Nam/ Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
234/2015.- tr 56-58.
27. Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU), cơ
hội, thách thức và đối sách của Việt Nam/ Nguyễn An Hà// Tạp chí Nghiên cứu châu
Âu.- số 1/2015.- tr 9-18.
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28. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới tác động của Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu/ Nguyễn Quốc Toản// Tạp chí
Cộng sản.- số 11/2015.- tr 101-106.
29. Hội nhập kinh tế quốc tế: Tất yếu khách quan của đổi mới/ Nguyễn Văn Giàu//
Tạp chí Phát triển kinh tế.- số 1/2015.- tr 4-20.
30. Hội nhập quốc tế của Việt Nam - quá trình phát triển trong nhận thức, thành
tựu trong thực tiễn và một số vấn đề đặt ra/ Phạm Thanh Hà// Tạp chí Giáo dục lý luận.số 233/2015.- tr 38-30.
31. Hội nhập Quốc tế toàn diện dưới góc độ Ngoại giao Văn hóa/ Dương Văn
Quảng// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr 99-113.
32. Hội nhập quốc tế và mở rộng đối ngoại quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới/ Phương Minh Hoà// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số 3/2015.- tr 3-7.
33. Hội nhập quốc tế và mở rộng đối ngoại quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ
quốc trong tình hình mới/ Phương Minh Hòa// Tạp chí Nghiên cứu Châu Á.- số
3/2015.- tr 9-17.
34. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn
mới/ Mai Hà// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 8/2015.- tr 108-112.
35. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: Những vấn đề lý luận và thực
tiễn/ Mai Hà// Tạp chí Xã hội học.- số 1/2015.- tr 70-81.
36. Hợp tác giáo dục – đào tạo giữa các trường đại học của Thái Lan và Việt Nam
trong thập niên đầu thế kỷ XXI/ Hà Lê Huyền// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số
3/2015.- tr 50-55.
37. Hợp tác quốc tế giải quyết một số vấn đề xã hội ở nước ta trong bối cảnh toàn
cầu hóa/ Nguyễn Mai Phương// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 38-40.
38. Hợp tác quốc tế về an ninh truyền thống của Việt Nam những năm đầu thế kỷ
XXI/ Nguyễn Thị Thúy Hà// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 228/2015.- tr 43-45.
39. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh và đối ngoại dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước/ Bùi Đình Bôn// Tạp chí
Nghiên cứu quốc tế.- số 101/2015.- tr 17-44.
40. Kết nối khu vực: Một nội hàm then chốt trong công cuộc Đổi mới sâu rộng và
Hội nhập toàn diện của Việt Nam./ Trương Tấn Sang// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số
100/2015.- tr 5-10.
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41. Kinh nghiệm của Ấn Độ về chính sách giảm nghèo và một vài gợi ý cho Việt
Nam/ Vũ Đình Chuẩn// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 5/2015.- tr 19-20.
42. Kinh nghiệm quản lý nợ công của Nhật Bản và gợi ý đối với Việt Nam/ Đoàn
Hồng Lê// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 3(213)/2015.- tr 81-90.
43. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách nhà ở xã hội và đề xuất với Việt Nam/
Đặng Thị Thúy Duyên - Vũ Đình Chinh// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 6/2015.- tr 2021.
44. Kinh nghiệm quốc tế về phân bổ ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học và
hàm ý cho Việt Nam/ Trần Quang Hùng, Phạm Vũ Thắng,….// Tạp chí Quản lý kinh tế.số 1+2/2015.- tr 66-74.
45. Một số tác động của an ninh phi truyền thống đối với quốc phòng Việt Nam./
Trần Thái Bình, Vũ Hồng Quân// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- số 4/2015.- tr 111-113.
46. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại - Kinh nghiệm
quốc tế và liên hệ với Việt Nam/ Tạ Thị Kim Dung// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số
5/2015.- tr 17-18.
47. Ngoại giao đa phương của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới/ Nguyễn Thị Mai//
Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 10/2015.- tr 70-74.
48. Ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập/ Phạm Ngọc Anh// Tạp chí Lý
luận chính trị.- số 7/2015.- tr 73-76.
49. Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia/ Phạm
Ngọc Anh// Tạp chí Cộng sản.- số 9/2015.- tr 74-78.
50. Nhận diện vấn đề mới của hội nhập giải pháp để tham gia TPP và FTA hiệu
quả/ Đỗ Đức Bình// Tạp chí Tài chính.- số 3/2015.- tr 12-14.
51. Nhận thức về đối tác, đối tượng trong hội nhập quốc tế hiện nay./ Mạnh Hà,
Quang Chuyên// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- số 2/2015.- tr 3-5.
52. Những thách thức và vấn đề đặt ra từ Hội nhập Kinh tế Quốc tế của Việt Nam
trong gần 30 năm qua/ Hà Mỹ Hương// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr
175-186.
53. Phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây
dựng đất nước/ Nguyễn Xuân Hoa// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 46-47;59.
54. Phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
quốc tế/ Phan Thế Công// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 1/2015.- tr 17-28.
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55. Phát triển nguồn nhân lực Đối ngoại Quốc phòng đáp ứng yêu cầu Hội nhập
Quốc tế hiện nay/ Nguyễn Năng Nam// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr
131-147.
56. Phát triển thị trường mua bán nợ xấu trong hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm
Trung Quốc và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Đinh Mai Long// Tạp chí Quản
lý kinh tế.- số 1+2/2015.- tr 23-31.
57. Phân tích tính bền vững của nợ công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc
tế/ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới.- số
6/2015.- tr 62-64.
58. Quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa
dạng hóa, hội nhập quốc tế/ Phan Văn Rân// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 3/2015.- tr 46-52.
59. Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia trong bối
cảnh toàn cầu hóa/ Trần Viết Quân// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số
4/2015.- tr 16-20.
60. Quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay/
Ngô Văn Cương// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 55-61;73.
61. Quan hệ đối ngoại Việt Nam trên chặng đường 70 năm (1945-2015)/ Vũ
Dương Ninh// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 8/2015.- tr 35-41.
62. Quan hệ đối ngoại Việt Nam trên chặng đường 70 năm (1945-2015) (tiếp)/ Vũ
Dương Ninh// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 9/2015.- tr 56-61.
63. Quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện trong chính sách đối ngoại của
Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thanh Vân// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 5/2015.- tr 74-78.
64. So sánh các thuật ngữ về tội phạm quốc tế trong Luật hình sự quốc tế và Bộ
luật Hình sự Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuận// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.tr 63-74.
65. Sự sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta thời kỳ đổi mới/ Nguyễn
Tất Giáp// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 2/2015.- tr 36-41.
66. Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cải cách
kinh tế Việt Nam./ Chu Đức Dũng// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới.- số
12/2015.- tr 42-49.
67. Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế/ Hoàng Trường Giang// Tạp chí Quản lý kinh tế.- số 5+6/2015.- tr 13-17.
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68. Tăng cường hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ/ Nguyễn Quân// Tạp
chí Cộng sản.- số 8/2015.- tr 24-29.
69. Tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu: Thành tựu, thách thức và
triển vọng/ Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số
2(212)/2015.- tr 86-89.
70. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xử lý quan hệ với các nước lớn/ Đặng Đình Quý//
Tạp chí Cộng sản.- số 5/2015.- tr 56-60.
71. Thoả thuận thương mại khu vực và những tác động tới thương mại và đầu tư
quốc tế/ Nguyễn Vũ Hoàng// Tạp chí Luật học.- số 5/2015.- tr 46-56.
72. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế./
Nguyễn Như Quỳnh// Tạp chí Khoa học & Công nghệ.- số 4A/2015.- tr 6-10.
73. Thực trạng kinh tế thế giới và những giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam sau
khủng hoảng/ Lưu Văn Nghiêm, Lê Phạm Khánh Hòa// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số
3(213)/2015.- tr 9-14.
74. Thương mại biên giới Việt Trung: hạn chế của mô hình hiện tại và những tác
động đến nền kinh tế Việt Nam/ Vũ Hoàng Linh// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số
5/2015.- tr 71-77.
75. Về việc xét công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư ở một số nước trên thế
giới và liên hệ với Việt Nam/ Nguyễn Đức Huy// Tạp chí Khoa học giáo dục.- số
11/2015.- tr 77-81.
76. Vị thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế- từ góc độ phòng vệ thương
mại/ Phan Ánh Hè// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 5/2015.- tr 55-60.
77. Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển/ Nguyễn Hồng
Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương// Tạp chí Kinh tế
phát triển.- số 2(212)/2015.- tr 13-24.
78. Việt Nam tham gia các hiệp định FTA: Thực trạng, cơ hội và thách thức/ Trần
Thị Trang// Tạp chí Tài chính.- số 3/2015.- tr 8-11.
79. Việt Nam tham gia TPP - Thời cơ, thách thức và đối sách cần thiết/ Nguyễn
Minh Phong// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 4/2015.- tr 34-41.
80. Việt Nam trên con đường nhận thức và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững/
Lê Thị Hà Xuyên// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số 2/2015.- tr 26-31.
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81. Việt Nam và những điều kiện ngưỡng cần thiết trong quá trình hội nhập tài
chính toàn cầu/ Nguyễn Thị Ngọc Trang & Nguyễn Thị Diễm Kiều// Tạp chí Phát triển
kinh tế.- số 5/2015.- tr 2-25.
82. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng
của Việt Nam/ Nguyễn Quốc Toản// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 101/2015.- tr 30-42.
83. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Nguyễn
Mạnh Trường// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 12/2015.- tr 52-58.
84. Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý của Mỹ và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam/ Vũ Tuấn Hưng// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới.- số
6/2015.- tr 33-35.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VIỆT NAM HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. 20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Lĩnh vực chính trị và an ninh quân sự./ Lê Khương
Thùy// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 11/2015.- tr 3-15.
2. 60 năm quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a: Từ bạn bè truyền thống đến đối tác
chiến lược/ Hà Hồng Hải// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr 45-70.
3. Áp dụng giá trị hợp lý theo chuẩn mực kế toán quốc tế ở Mỹ và Việt Nam./
Nguyễn Ngọc Lan// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 4/2015.- tr 42-47.
4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ khủng hoảng nợ công ở một số nước
Liên minh Châu Âu/ Đoàn Hồng Lê// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số 5/2015.- tr 1625.
5. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2015 và triển vọng quan hệ Việt - Mỹ./
Nguyễn Thiết Sơn// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 5/2015.- tr 25-41.
6. Chiến lược quảng bá sức mạnh mềm của Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt
Nam/ Ngô Phương Anh// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 9/2015.- tr 118-121.
7. Chính sách tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài
chính tiền tệ Châu Á và hàm ý đối với Việt Nam/ Trần Quang Nam// Tạp chí Nghiên cứu
Châu Phi và Trung Đông.- số 9/2015.- tr 26-36.
8. Chủ trương phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thời kỳ đổi mới/ Phùng Tuấn
Hải// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 12/2015.- tr 49-53.
9. Chuyển biến trong công tác vận động người Việt Nam tại Ca-na-đa, Mỹ/ Bùi
Tuân Quang// Tạp chí Dân vận.- số 9/2015.- tr 52-55.
10. Đối ngoại Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới: những thành tựu cơ bản và bài
học kinh nghiệm/ Đào Thị Tùng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 11/2015.- tr 50-54.
11. Đối sách của Việt Nam trước biến đổi cấu trúc địa-chính trị và trật tự Đông Á
đến năm 2020/ Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thúy// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 9/2015.tr 68-72.
12. Hàn Quốc với quá trình chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia cuộc chiến tranh
của Mỹ ở Việt Nam./ Nguyễn Thị Quỳnh Nga// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 2/2015.tr 41-58.
13. Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU), cơ
hội, thách thức và đối sách của Việt Nam/ Nguyễn An Hà// Tạp chí Nghiên cứu Châu
Âu.- số 1/2015.- tr 9-18.
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14. Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam./ Nguyễn
Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Trang,..// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới.- số
1/2015.- tr 16-29.
15. Hỗ trợ tăng trưởng xanh: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Trần
Thị Vân Anh - Phạm Văn Nghĩa// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 10/2015.- tr
34-42.
16. Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh mới/
Nguyễn An Hà// Tạp chí Nghiên cứu châu Á.- số 4/2015.- tr 9-17.
17. Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn
diện/ Vũ Khanh// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 5/2015.- tr 46-51.
18. Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung/ Lê Kim
Sa// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 12/2015.- tr 14-22.
19. Hợp tác xây dựng Khu kinh tế qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc: Cơ hội
và thách thức/ Phạm Hồng Yến// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 10/2015.- tr 34-46.
20. Hữu nghị và hợp tác là hướng đi duy nhất đúng của quan hệ song phương Việt
Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và thế giới/
Nguyễn Phú Trọng// Tạp chí Cộng sản.- số 8/2015.- tr 3-9.
21. Kazakhstan coi Việt Nam là đối tác chính trị và kinh tế quan trọng ở Đông
Nam Á/ Jakupov Kabibulla Kabenovich// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 4/2015.- tr 92-98.
22. Kiến nghị về hợp tác nghiên cứu những vấn đề lý luận cấp bách giữa học giả
hai nước Việt Nam – Trung Quốc/ Hoài Nam// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số
3/2015.- tr 81-84.
23. Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý
chính sách cho Việt Nam./ Nguyễn Hồng Thu// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.số 6/2015.- tr 60-61;97.
24. Kinh nghiệm xuất khẩu lao động của một số nước châu Á và bài học đối với
Việt Nam/ Nguyễn Thanh Tùng// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 3/2015.- tr 21-29.
25. Khôi phục các ngành công nghiệp địa phương thông qua phát triển chuyên sâu,
tiếp thị và mở rộng: kinh nghiệm của Đài Loan/ Vũ Hùng Cường// Tạp chí Nghiên cứu
Nhật Bản và Đông Bắc Á.- số 4/2015.- tr 29-39.
26. Khủng hoảng nợ châu Âu: Bài học và hàm ý chính sách trong quản lý nợ công
ở Việt Nam./ Đinh Công Tuấn// Tạp chí Nghiên cứu Châu Á.- số 3/2015.- tr 30-42.
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27. Lao động, việc làm khu vực phi chính thức tại Ấn Độ: Bài học kinh nghiệm
cho Việt Nam/ Hoàng Văn Cương – Phạm Phú Minh// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và
Trung Đông.- số 10/2015.- tr 34-47.
28. Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - So sánh pháp luật cạnh tranh
EU và Việt Nam/ Nguyễn Thị Trâm// Tạp chí Nghiên cứu châu Á.- số 1/2015.- tr 46-56.
29. Mô hình ngân hàng xanh ở Anh và Mỹ: Bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Phú
Hà// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.- số 7/2015.- tr 26-38.
30. Năm mươi lăm năm quan hệ gắn bó nghĩa tình Việt Nam - Cu-ba/ Đỗ Thị
Thảo// Tạp chí Cộng sản.- số 12/2015.- tr 96-101.
31. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa thương mại Việt – Trung và tăng trưởng kinh
tế của Việt Nam giai đoạn 1992-2013/ Phạm Thị Minh Lý, Phạm Thị Ngân, Lê Tuấn
Lộc// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 3/2015.- tr 41-50.
32. Nhận thức về đối tác, đối tượng trong hội nhập quốc tế hiện nay./ Mạnh Hà,
Quang Chuyên// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- số 2/2015.- tr 3-5.
33. Nhìn lại 20 năm quan hệ Việt-Mỹ: Thành tựu và một số vấn đề đặt ra cho Việt
Nam/ Chúc Bá Tuyên// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 100/2015.- tr 187-205.
34. Nhìn lại 65 năm quan hệ Việt Nam - Nga/ Hà Mỹ Hương// Tạp chí Cộng sản.số 1/2015.- tr 102-107.
35. Nhìn lại một trang sử: Việt Nam trong mối quan hệ tam giác Trung - Mỹ - Xô
(1975-1991)/ Vũ Dương Ninh// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 102/2015.- tr 189-214.
36. Những kinh nghiệm đảm bảo an ninh con người của Trung Quốc và bài học
cho Việt Nam/ Đặng Xuân Thanh, Hoàng Thế Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền// Tạp chí
Nghiên cứu Trung Quốc.- số 11/2015.- tr 15-23.
37. Những tác động trong chính sách an ninh Đông Nam Á của Mỹ đối với Việt
Nam dưới thời tổng thống Barack Obama/ Trần Thị Huyền Trang// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 226/2015.- tr 62-66.
38. Những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam –
Lào – Campuchia/ Nguyễn Duy Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số 9/2015.- tr
38-45.
39. Phát huy sức mạnh mềm văn hóa – Yếu tố quan trọng trong đấu tranh với
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông/ Ngô Hồng Điệp,
Phạm Hồng Kiên// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 12/2015.- tr 71-80.
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40. Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý
chính sách cho Việt Nam./ Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến// Tạp chí Những vấn
đề Kinh tế thế giới.- số 3/2015.- tr 4-9.
41. Quan hệ an ninh quốc phòng Việt – Trung: 65 năm thành tựu, vấn đề/ Đỗ
Minh Cao// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 9/2015.- tr 32-39.
42. Quan hệ chính trị – an ninh giữa Nhật Bản với Trung Quốc hiện nay: Tác động
khu vực và Việt Nam/ Trần Hoàng Long// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số
11/2015.- tr 24-34.
43. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với một số nước miền Nam châu Phi/ Bùi
Ngọc Tú// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.- số 9/2015.- tr 52-60.
44. Quan hệ kinh tế Pháp - Việt Nam giữa thế kỉ XVIII./ Nguyễn Mạnh Dũng//
Tạp chí Nghiên cứu châu Á.- số 4/2015.- tr 78-88.
45. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa/ Lê Viết
Hùng - Nguyễn Thị Mai Lan// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 6/2015.- tr 25-33.
46. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan/ Hà Lê Huyền// Tạp chí Nghiên cứu kinh
tế.- số 4/2015.- tr 65-70.
47. Quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong phát triển kinh tế Việt Nam
hiện nay/ Bùi Tất Thắng// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 12/2015.- tr 11-20.
48. Quan hệ kinh tế Việt Nam với Nam Phi, Mozambique, Iran: thực trạng và tiềm
năng cần khai thác/ Phạm Ngọc Lãng// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.- số
2/2015.- tr 29-35.
49. Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa./
Nguyễn Mạnh Hùng// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 6/2015.- tr 12-24.
50. Quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Brazil: Hướng tới một Hiệp định
thương mại tự do song phương/ Cù Chí Lợi// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 12/2015.- tr
3-7.
51. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc/ Nguyễn Đình Hoan// Tạp chí
Con số sự kiện.- số 5/2015.- tr 15-16.
52. Quan hệ Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm và triển vọng/ Nguyễn Minh Phong Nguyễn Trần Minh Trí// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 8/2015.- tr 77-81.
53. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI/
Lê Quốc Lý// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 236/2015.- tr 55-58;63.
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54. Quan hệ Việt Nam - Đức: Từ lịch sử hướng tới tương lai/ Đặng Hoàng Linh,
Nguyễn Thị Thu Hoàn// Tạp chí Cộng sản.- số 9/2015.- tr 101-105.
55. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tích cực trên cơ sở tôn trọng những
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế/ Nguyễn Phú Trọng// Tạp chí Nghiên cứu quốc
tế.- số 102/2015.- tr 5-20.
56. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 220 năm và 20 năm/ Vũ Dương Ninh// Tạp chí
Nghiên cứu lịch sử.- số 9/2015.- tr .
57. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Bước phát triển từ BTA tới TPP./ Bùi Thành
Nam// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 5/2015.- tr 64-72.
58. Quan hệ Việt Nam - Lào trên lĩnh vực kinh tế sau chiến tranh lạnh/ Lê Xuân
Chương// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 73-75;78.
59. Quan hệ Việt Nam – Lào về văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ từ 1991
đến nay/ Lê Xuân Chương// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 2/2015.- tr 86-89.
60. Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu: 25 năm hợp tác và phát triển/
Nghiêm Thanh Thuý// Tạp chí Cộng sản.- số 11/2015.- tr 95-100.
61. Quan hệ Việt Nam - Mỹ sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ/ Ngô Vĩnh long// Tạp
chí Nghiên cứu quốc tế.- số 102/2015.- tr 237-206.
62. Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên: 65 năm nhìn lại và triển vọng/ Trần Quang
Minh// Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á.- số 10/2015.- tr 3-12.
63. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên một số lĩnh vực (từ năm 1991 đến nay)/
Trần Thọ Quang// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 5/2015.- tr 69-73.
64. Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng ở một số nước Đông Phi và bài học cho
Việt Nam/ Võ Thị Minh Lệ// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.- số 5/2015.tr 23-34.
65. Sáu mươi lăm năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bun-ga-ri/ Lê Đức Lưu//
Tạp chí Cộng sản.- số 2/2015.- tr 90-93.
66. Sáu mươi lăm năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc/ Nguyễn Huy
Quý// Tạp chí Cộng sản.- số 1/2015.- tr 98-101.
67. Sáu mươi năm quan hệ Việt Nam - châu Phi: Từ hữu nghị truyền thống đến
hợp tác toàn diện/ Trần Thị Lan Hương// Tạp chí Cộng sản.- số 5/2015.- tr 101-106.
68. Son sắt Việt Nam - Cu-ba/ Phúc Sơn// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 1/2015.- tr
63-64;67.
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69. Sự nỗ lực thiết lập quan hệ Việt – Mỹ của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 19441946/ Trần Thị Minh Tuyết// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 7/2015.- tr
24-28.
70. Tác động của quan hệ Việt – Mỹ đến an ninh và phát triển của Việt Nam hiện
nay/ Trần Khánh// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số 12/2015.- tr 12-18.
71. Tại sao năm 1950 Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao và viện trợ cho
Việt Nam ?/ Lê Đình Trọng// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 1/2015.- tr 23-39.
72. Tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ/ Hà Kim Ngọc// Tạp chí Cộng
sản.- số 8/2015.- tr 101-106.
73. Tìm hiểu hệ thống tư pháp của Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho
cải cách tư pháp ở Việt Nam/ Đặng Anh Minh// Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông
Bắc Á.- số 7/2015.- tr 22-30.
74. Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ của Canada ra nước ngoài những gợi ý cho Việt Nam./ Trần Văn Hải// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 4/2015.- tr
16-22.
75. TPP hay RCEP: Lựa chọn của các quốc gia, vùng lãnh thổ Đông Bắc Á và
hàm ý đối với Việt Nam/ Phí Hồng Minh// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 2/2015.- tr 1223.
76. TPP và triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ./ Nguyễn Tuấn
Minh// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 11/2015.- tr 49-57.
77. Thu hút nhân tài phát triển khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc và
hàm ý cho Việt Nam./ Phạm Mạnh Hùng// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số
1/2015.- tr 19-24.
78. Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar trong bối cảnh mới/ Trần
Khánh// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.- số 2/2015.- tr 3-12.
79. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao/ Đặng
Hoàng Linh, Nguyễn Thị Thu Hoàn// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 63-66.
80. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Algeria/
Tạ Thu An// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.- số 2/2015.- tr 46-53.
81. Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý trên Biển Đông: Đấu
tranh của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng quốc tế/ Lê Quý Quỳnh - Trần Thị
Phương Thảo// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 102/2015.- tr 71-98.
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82. Vài nét về vai trò của viện trợ chính thức (ODA) không hoàn lại của Hàn Quốc
đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam/ Tân Anh// Tạp chí Con số sự kiện.- số
3/2015.- tr 28-30.
83. Vai trò của kinh tế - thương mại trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ./ Nguyễn
Lan Hương// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 5/2015.- tr 73-86.
84. Vai trò quản lí phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc và kinh
nghiệm đối với Việt Nam/ Nguyễn Minh Phương// Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và
Đông Bắc Á.- số 11/2015.- tr 18-27.
85. Vai trò tạo lập các điều kiện để phát triển kinh tế tri thức của chính phủ Hồng
Kông và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Giang// Tạp chí Nghiên
cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á.- số 3/2015.- tr 20-26.
86. Vấn đề lao động trong đàm phán TPP của Mỹ và tác động tới Việt Nam./ Lê
Chí Dũng// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 1/2015.- tr 42-47.
87. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nguyên thủ quốc gia ở Pháp, Đức,
Thụy Điển và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam/ Đặng Thị Kim Ngân// Tạp chí Nghiên
cứu Châu Âu.- số 2/2015.- tr 38-45.
88. Viện trợ ODA trong quan hệ Việt - Mỹ: 20 năm nhìn lại và hướng đến tương
lai./ Nguyễn Thái Yên Hương// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 5/2015.- tr 52-63.
89. Việt Nam cam kết làm hết sức mình để đóng góp vào việc tăng cường kết nối
Á - Phi/ Trương Tấn Sang// Tạp chí Nghiên cứu quốc tế.- số 101/2015.- tr 5-10.
90. Xây dựng lòng tin góp phần làm giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đông trong
bối cảnh hiện nay/ Hoài Sa, Nguyễn Thanh Minh// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số
12/2015.- tr 3-13.
91. Xin lỗi và bồi thường chiến tranh trong quan hệ quốc tế- Kinh nghiệm lịch sử
trong quan hệ Việt - Mỹ/ Nguyễn Thái Yên Hương// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số
3/2015.- tr 14-22.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ
1. Bài học chọn và dùng người trong lịch sử dân tộc/ Nguyễn Vy// Tạp chí Xây
dựng Đảng.- số 4/2015.- tr 48-50.
2. Bản lĩnh chính trị của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị trước yêu cầu
mới/ Nguyễn Văn Huyên// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 10/2015.- tr 14-18.
3. Bàn về đạo đức người làm công tác tổ chức - cán bộ trong các cơ quan hành
chính nhà nước/ Đặng Thị Mai Hương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 37-39.
4. Bàn về thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo hiện nay/ Trương Thế
Nguyễn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr 8-10.
5. Bổ sung, hoàn thiện giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ/ Lê Mai Khương// Tạp
chí Xây dựng Đảng.- số 10/2015.- tr 36-38;44.
6. Bồi dưỡng tư duy chiến lược để khắc phục bệnh kinh nghiệm trong đội ngũ cán
bộ/ Nguyễn Thị Hải Yến// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 61-63.
7. Bồi dưỡng theo chức danh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới/ Lê Minh Quân// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 12/2015.- tr
27-32.
8. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực công chức nữ hiện nay/ Nguyễn Thanh
Nam// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 14-17.
9. Cán bộ tổ chức từ góc nhìn nhà báo/ Nguyễn Minh// Tạp chí Xây dựng Đảng.số 8/2015.- tr 66-67.
10. Công tác cán bộ nữ nhìn từ kết quả đại hội đảng bộ các cấp/ Lê Thị Thu
Hằng// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 12/2015.- tr 39-41,53.
11. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn nữa
với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay/ Lê Hồng Anh// Tạp chí Lý
luận chính trị.- số 8/2015.- tr 3-6.
12. Công tác nữ và đào tạo, bồi dưỡng công chức/ Lê Thị Vân Hanh// Tạp chí
Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 3-8.
13. Cơ cấu và tiêu chuẩn trong lựa chọn nhân sự cấp ủy/ Hồng Chương// Tạp chí
Xây dựng Đảng.- số 8/2015.- tr 59-61.
14. Chính sách đối với cán bộ khoa học – công nghệ/ Nguyễn Văn Hùng// Tạp chí
Xây dựng Đảng.- số 12/2015.- tr 18-20.
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15. Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ
khoa học trẻ/ Vũ Đăng Minh// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr 4-7.
16. Chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức tài năng/ Đỗ Phương Đông// Tạp
chí Xây dựng Đảng.- số 12/2015.- tr 24-26;35.
17. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng
nhân tài trong thời kỳ đổi mới/ Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Thu// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 236/2015.- tr 13-16.
18. Đánh giá và sử dụng cán bộ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện
nay/ Phạm Công Nhất// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 12/2015.- tr 14-20.
19. Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay/ Nguyễn Thế Trung// Tạp
chí Dân vận.- số 9/2015.- tr 13-16.
20. Đào tạo bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng hiện nay/ Nguyễn Văn
Phong// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 40-43.
21. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường về đánh giá trong giáo dục/
Nguyễn Vũ Bích Hiền// Tạp chí Quản lý giáo dục.- số 72/2015.- tr 76-79.
22. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - nội dung căn cốt trong đổi mới công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Phương
Đông// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 228/2015.- tr 73-77.
23. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý/ Nguyễn Tuấn Khanh// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 2+3/2015.- tr 16-17.
24. Để đánh giá đúng cán bộ hiện nay/ Nguyễn Thế Tư// Tạp chí Tổ chức Nhà
nước.- số 10/2015.- tr 31-33.
25. Để thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý có hiệu quả/ Nguyễn Thế Tư// Tạp chí
Xây dựng Đảng.- số 1/2015.- tr 49-51.
26. Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan đảng ở
Trung ương/ Thu Thủy// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 12/2015.- tr 61.
27. Đổi mới quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam theo xu hướng “quản lý nguồn
nhân lực”/ Nguyễn Thị Hồng Hải// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 4-7.
28. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ/
Nguyễn Văn Quynh// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 2+3/2015.- tr 19-20.
29. Hứng thú nghề nghiệp và hiệu quả công việc của cán bộ nữ lãnh đạo các cấp/
Nguyễn Thị Thu Hà// Tạp chí Tâm lý học.- số 7/2015.- tr 56-64.
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30. Kết hợp, phát huy vai trò của pháp luật và đạo đức trong hoạt động của người
cán bộ quản lý/ Ngô Thu Hiền// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 2/2015.- tr
62-65.
31. Kiện toàn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã đáp ứng yêu cầu
thời kỳ mới/ Nguyễn Thanh Tuấn - Phạm Ngọc Hà// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
7/2015.- tr 69-72.
32. Khảo thí, khảo khóa thời Lê và việc thực hiện đánh giá năng lực, đạo đức cán
bộ, công chức ngày nay/ Nguyễn Thị Thu Hòa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.tr 21-25.
33. Khoa cử và tuyển dụng quan lại vào làm việc trong chính quyền nhà nước thời
Mạc/ Trần Thị Vinh// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 1/2015.- tr 24-25.
34. Một chặng đường đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ/ Trần Lưu Hải// Tạp
chí Xây dựng Đảng.- số 10/2015.- tr 5-8;20.
35. Một số giải pháp nhằm tạo nguồn cán bộ nữ/ Trần Trung Trực// Tạp chí Xây
dựng Đảng.- số 4/2015.- tr 37-39.
36. Một số hiện tượng tâm lý cần lưu ý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý/ Trần
Thị Tú Quyên// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 55-56;63.
37. Một số kiến nghị trong áp dụng pháp luật về tuyển dụng công chức ở nước ta
hiện nay/ Nguyễn Đặng Phương Truyền// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 12/2015.- tr
13-18.
38. Một số kinh nghiệm về đào tạo công chức ở Nhật Bản/ Trịnh Xuân Thắng//
Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 4/2015.- tr 56-58.
39. Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay/ Quản
Minh Cường// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 1/2015.- tr 44-48.
40. Một số vấn đề về kết hợp và bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng các
thế hệ cán bộ/ Trần Duy Hùng// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 2/2015.- tr 36-40.
41. Năm đặc điểm chủ yếu tác động đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người
dân tộc thiểu số hiện nay/ Tháo Xuân Sùng// Tạp chí Dân vận.- số 5/2015.- tr 22-25.
42. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên các cơ
quan báo chí/ Nguyễn Thế Kỷ// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 6/2015.- tr 5-8.
43. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công chức hành chính nhà nước/ Bùi Văn
Minh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 35-39.
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44. Những điều kiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở nước ta/
Đào Thị Thanh Thuỷ// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr 11-15.
45. Phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận/ Trần Thị Thanh Thủy// Tạp chí Quản lý
Nhà nước.- số 2/2015.- tr 52-57.
46. Phát triển tư duy chiến lược của người lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước/
Lê Chi Mai// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 11/2015.- tr 50-54.
47. Phong cách tư duy và rèn luyện phong cách tư duy khoa học cho đội ngũ cán
bộ cơ sở hiện nay/ Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Điệp// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số
3/2015.- tr 38-42.
48. Phòng ngừa, khắc phục những căn bệnh trong tư duy lãnh đạo, quản lý/ Đoàn
Minh Huấn// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 7/2015.- tr 22-27.
49. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước/ Lê Thị Thùy Linh// Tạp chí Lý luận
chính trị & Truyền thông.- số 3/2015.- tr 19-21.
50. Quản lý kết quả công việc của cán bộ, công chức - những thách thức và định
hướng giải pháp/ Bạch Ngọc Chiến// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 42-46.
51. Suy ngẫm về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý/ Hồng Chương// Tạp chí Xây
dựng Đảng.- số 7/2015.- tr 33-35.
52. Tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo/ Lê Quốc Lý// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số
6/2015.- tr 40-42.
53. Tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện
nay/ Nguyễn Thế Trung// Tạp chí Cộng sản.- số 9/2015.- tr 34-39.
54. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài/ Hồng
Phúc// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 1/2015.- tr 62.
55. Tổ chức là dùng người/ Bùi Văn Tiếng// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 6/2015.tr 52-54.
56. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
nhà nước - một số kết quả và kinh nghiệm/ Trần Đình Thắng// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số
9/2015.- tr 51-55.
57. Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhìn từ góc độ xã hội học/ Phạm Thị
Minh Tâm// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.- tr 26-29.
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58. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã/ Trần Thị Hạnh// Tạp
chí Lý luận chính trị.- số 10/2015.- tr 83-87.
59. Vai trò của tư duy biện chứng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý/
Nguyễn Thế Hùng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 234/2015.- tr 43-45.
60. Vai trò của việc tạo nguồn đối với công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ
lãnh đạo, quản lý/ Hoàng Giang// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 74-76.
61. Văn hóa tổ chức trong quản lý cán bộ, công chức/ Phạm Nhật Minh// Tạp chí
Xây dựng Đảng.- số 10/2015.- tr 51-52.
62. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay/ Lưu Thuý Hồng, Nguyễn Tuấn Anh// Tạp chí
Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 9/2015.- tr 36-40.
63. Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
giai đoạn hiện nay/ Ma Phúc Dự// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 5/2015.tr 60-63.
64. Về chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng
trong hoạt động công vụ/ Trương Thế Nguyễn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.tr 8-11.
65. Về thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý/ Bùi Văn Tiếng// Tạp chí Xây dựng
Đảng.- số 12/2015.- tr 51-53.
66. Về thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay/ Phan Hữu
Tích// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 5/2015.- tr 6-9.
67. Vốn xã hội trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ/ Nguyễn Tuấn Anh,
Nguyễn Thị Kim Hoa// Tạp chí Nghiên cứu con người.- số 5/2015.- tr 29-37.
68. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo giai đoạn hiện nay/ Bùi Thế Đức// Tạp
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8. Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
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16. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở một số quốc gia trên thế giới/ Phạm
Hồng Quý// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 237/2015.- tr 24-26.
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20. Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay/
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3/2015.- tr 81-82.
25. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực/ Phạm Thị Thu
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27. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay đáp ứng yêu
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29. Phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế/ Nguyễn Thị Thanh Nga// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 12/2015.- tr 38-42.
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Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học
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