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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
tại Việt Nam/ Nguyễn Thanh Hằng// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 6/2015.- tr 18-25.
2. Áp dụng nguyên tắc Tối huệ quốc nhằm hạn chế việc lạm dụng các biện pháp
chống bán phá giá: Đề xuất mới và một vài đánh giá/ Lý Vân Anh// Tạp chí Nghiên cứu
quốc tế.- số 100/2015.- tr 135-157.
3. Bài học trong lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế qua các quyết sách quan
trọng của Đảng ta/ Đỗ Đức Quân// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 228/2015.- tr 35-37;42.
4. Các xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới những năm tới và các
kiến nghị chính sách cho Việt Nam/ Ngô Văn Cương// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.số 7/2015.- tr 3-14.
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích
bằng mô hình trọng lực/ Trần Nhuận Kiên, Ngô Thị Mỹ// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế
thế giới.- số 3/2015.- tr 47-52.
6. Cải cách thể chế nhằm thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế/ Nguyễn Hoàng Hiển//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 67-71.
7. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sau 30 năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam/ Đỗ
Hoài Nam// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 9/2015.- tr 15-34.
8. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền
vững ở nước ta/ Trần Minh Tuấn// Tạp chí Cộng sản.- số 12/2015.- tr 51-56.
9. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhìn từ thực trạng chuyển dịch cơ
cấu ngành kinh tế/ Lê Thị Kim Chung – Nguyễn Phương Mai// Tạp chí Nghiên cứu Châu
Phi & Trung Đông.- số 1/2015.- tr 28-37.
10. Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt nam nhìn từ hệ số ICOR/ Trần Thùy
Linh// Tạp chí Quản lý kinh tế.- số 3+4/2015.- tr 28-34.
11. Chi tiêu công, vốn con người và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia
đang phát triển/ Sử Đình Thành, Đoàn Vũ Nguyên// Tạp chí Phát triển kinh tế.- số
4/2015.- tr 25-45.
12. Chính sách kinh tế trong văn hóa thời kỳ đổi mới/ Vũ Thị Phương Hậu// Tạp
chí Lý luận chính trị.- số 1/2015.- tr 41-45.
13. Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Nguyễn Tú Anh, Hồ Thúy
Ngọc, Nguyễn Thu Thủy// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 5/2015.- tr 3-12.
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14. Đánh giá tình hình kinh tế theo 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh
tế - xã hộ/ Vũ Thị Vinh// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 6/2015.- tr 12-18.
15. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay/ Ngô Văn Cương// Tạp chí
Lý luận chính trị.- số 7/2015.- tr 43-46.
16. Đẩy mạnh hỗ trợ công nghiệp thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa/ Phạm Xuân Đương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 20-25.
17. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri
thức ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Tuấn Hùng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.tr 90-91;106.
18. Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015–2020/
Nguyễn Trọng Hoài, Huỳnh Thanh Điền// Tạp chí Phát triển kinh tế.- số 4/2015.- tr 2-24.
19. Đổi mới tư duy về kinh tế - nhìn lại 70 năm/ Lê Quốc Lý// Tạp chí Lý luận
chính trị.- số 9/2015.- tr 3-7.
20. FDI của Trung Quốc vào Việt Nam trong bối cảnh nước này chuyển đổi
phương thức phát triển kinh tế/ Nguyễn Quốc Trường// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.số 7/2015.- tr 27-33.
21. Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế
tri thức/ Nguyễn Thị Chinh - Phạm Tuấn Hòa// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 9/2015.- tr
67-70.
22. Giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo hướng nâng cao chất
lương và bền vững/ Phạm Thị Vân Hương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr
65-69.
23. 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 51-55.
24. Hiệu ứng nợ công với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam./
Phạm Thế Anh và Nguyễn Hồng Ngọc// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số
10/2015.- tr 47-54.
25. Hoạt động Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam/ Phạm Thị Quỳnh Vân//
Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 10/2015.- tr 24-26.
26. Hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Phạm Văn
Sinh// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 9/2015.- tr 36-38.
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27. Hồ Chí Minh với vấn đề phát huy động lực thúc đẩy con người trong sản xuất
và phát triển kinh tế/ Trần Thị Bình Minh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr
24-25.
28. Kinh nghiệm tính chỉ tiêu GDP xanh của một số nước/ Đinh Thị Thúy
Phương// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 7/2015.- tr 52-54.
29. Kinh tế thế giới và Việt Nam sau điều chỉnh chính sách kinh tế vượt khủng
hoảng/ Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 11/2015.- tr 3-11.
30. Kinh tế tri thức ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Hoàng Hiển//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 99-103.
31. Khai thác, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và những vấn đề đặt ra đối với Việt
Nam trong bối cảnh tăng trưởng xanh/ Nguyễn Đình Hòa// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.số 6/2015.- tr 46-52.
32. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong một số lý thuyết về kinh tế/
Nguyễn Hồng Sơn// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 12/2015.- tr 16-21.
33. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong phát
triển bền vững/ Phạm Thị Lệ Ngọc// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 100-102.
34. Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam./ Trần
Nam Trung// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 3/2015.- tr 71-80.
35. Một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế/ Nguyễn Hải
Sơn// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 15-18.
36. Một số suy nghĩ về chính sách điều chỉnh kinh tế của chính phủ Việt Nam sau
khủng hoảng./ Nguyễn Thanh Đức// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số
11/2015.- tr 47-54.
37. Một số vấn đề về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế
của Việt Nam giai đoạn 2005-2013/ Trần Thị Thanh Hương// Tạp chí Con số & Sự kiện.số 5/2015.- tr 39-41.
38. Một số vấn đề về tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay/ Nguyễn Thị Thơm, Phạm
Thị Cam// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 1/2015.- tr 38-42.
39. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế từ việc tận dụng cơ hội nguồn vốn
FDI/ Vũ Thị Bích Ngọc// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 62-66.
40. Nhận diện lý luận về phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta từ khi đổi mới đến
nay/ An Như Hải// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 4/2015.- tr 19-22.
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41. 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.
42. Nhìn lại quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa phục vụ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp, nông thôn/ Lê Thị Hiền// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr
77-81.
43. Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương/ Lương Văn Khôi// Tạp chí Cộng sản.- số 12/2015.- tr 57-62.
44. Những tác động của hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam/
Nguyễn Bích Thuỷ// Tạp chí Cộng sản.- số 11/2015.- tr 67-72.
45. Những thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới từ năm
1986 đến nay/ Vương Đình Huệ// Tạp chí Cộng sản.- số 6/2015.- tr 29-35.
46. ODA phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam/ Vũ Thị Thu
Hằng// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 8/2015.- tr 40-48.
47. Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?/ Lê Xuân
Tùng// Tạp chí Cộng sản.- số 6/2015.- tr 18-22.
48. Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở Việt Nam/ Phan Tiến Ngọc// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 237/2015.- tr 51-54.
49. Phát triển kinh tế biển nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trên vùng biển của Việt
Nam/ Nguyễn Trọng Tuấn// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 103-104.
50. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam/ Nguyễn
Minh Phong, Võ Thị Vân Khánh// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 11/2015.- tr
19-27.
51. Phát triển kinh tế hàng hải – Từ chủ trương của Đảng đến thực tiễn/ Nguyễn
Thị Thơm// Tạp chí Tuyên giáo.- số 6/2015.- tr 45-48.
52. Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức/ Đoàn Hải
Hoàng// Tạp chí Quản lý kinh tế.- số 5+6/2015.- tr 35-43.
53. Phân hóa giàu nghèo các vùng lãnh thổ của Việt Nam/ Nguyễn Thị Huệ// Tạp
chí Con số & Sự kiện.- số 5/2015.- tr 42-44.
54. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế tri thức/ Đoàn Tất Thắng//
Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 2/2015.- tr 39-41.
55. 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 30-34.
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56. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc
hội trong lĩnh vực quản lý kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội/ Nguyễn Văn Giàu// Tạp chí
Cộng sản.- số 11/2015.- tr 3-9.
57. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2006 – 2013 và ảnh
hưởng của biến động giá cả/ Đặng Văn Lương// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 3/2015.tr 43-44.
58. Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại: Kết quả và những vấn đề đặt ra/
Lương Văn Khôi// Tạp chí Cộng sản.- số 7/2015.- tr 57-63.
59. Thực hiện dân chủ về kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi
mới/ Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 25-29.
60. Thực trạng công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Trung Hiếu// Tạp
chí Lý luận chính trị.- số 7/2015.- tr 47-51.
61. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Algeria/
Tạ Thu An// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 3/2015.- tr 46-53.
62. Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Nguyễn
Thanh Thảo// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 10/2015.- tr 49-55.
63. Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế: Kinh nghiệm của thế
giới và gợi mở cho Việt Nam/ Vũ Xuân Bình, Trần Thị Minh Ngọc// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 237/2015.- tr 87-90.
64. Vai trò của trí thức đối với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay/
Nguyễn Tiến Nghị// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 89-91.
65. Vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Mai Việt Dũng// Tạp
chí Lý luận chính trị.- số 7/2015.- tr 39-42.
66. Về kinh tế xanh ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Hậu// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
12/2015.- tr 43-46.
67. Về lực lượng sản xuất hiện đại/ Lê Thị Chiên// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
5/2015.- tr 88-91.
68. Xây dựng các quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp/ Nguyễn Viết Thảo// Tạp chí
Lịch sử Đảng.- số 11/2015.- tr 34-36.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường và vấn đề xây dựng đạo đức, lối
sống mới cho cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Việt Hà// Tạp chí Giáo dục
lý luận.- số 226/2015.- tr 38-42.
2. Bản chất, vai trò của hoạt động thu hồi đất trong điều kiện kinh tế thị trường/
Lưu Quốc Thái// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 15/2015.- tr 19-24.
3. Biến đổi cấu trúc xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường (Qua khảo sát một số địa
phương)/ Nguyễn Ngọc Huy, Lê Ngọc Hùng// Tạp chí Xã hội học.- số 3/2015.- tr 12-22.
4. Các phương tiện truyền thông đại chúng mới và sự biến đổi văn hóa xã hội đô
thị Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hóa/ Đặng Thị Thu Hương//
Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 4/2015.- tr 29-33.
5. Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: nhìn lại để bước tiếp/ Nguyễn
Đình Cung, Nguyễn Thị Luyến// Tạp chí Quản lý kinh tế.- số 5+6/2015.- tr 3-8.
6. Có phải kinh tế thị trường thì không thể hòa hợp với định hướng xã hội chủ
nghĩa?/ Trần Văn Phòng// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 10/2015.- tr 88-92.
7. Đảm bảo công bằng chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay/ Trần Thị Quỳnh Diễn// Tạp chí
Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 9/2015.- tr 73-75.
8. Đạo đức và pháp luật trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta/
Đinh Thị Thanh Tâm// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 1/2015.- tr 45-47.
9. Giáo dục đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN/
Đinh Thị Thanh Tâm// Tạp chí Tuyên giáo.- số 10/2015.- tr 34-36.
10. Giữ vững định hướng XHCN trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay/ Hoàng
Xuân Huy// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 11/2015.- tr 13-16.
11. Hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam những vấn đề đặt ra và giải pháp/
Đoàn Văn Báu// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 223+224/2015.- tr 66-69.
12. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Nguyễn
Văn Thanh// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 72-76.
13. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Đoàn Văn Báu// Tạp chí
Lịch sử Đảng.- số 1/2015.- tr 41-45.
14. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sau 30 năm đổi
mới/ Nguyễn Thị Hải Vân// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 13-17.
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15. Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn
hóa/ Nguyễn Văn Dân// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 10/2015.- tr 3-10.
16. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Kết hợp hay là đối chọi giữa nhà nước và
thị trường/ Phan Kim Nga// Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.- số 9/2015.- tr 1-10.
17. Khai thác mặt nhân văn của nền kinh tế thị trường vì sự phát triển con người/
Phạm Xuân Hoàng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 1/2015.- tr 37-41.
18. Không thể phủ nhận đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa./ Nguyễn Ngọc Hồi// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- số 10/2015.- tr 52-55.
19. Một số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Trọng Chuẩn// Tạp chí Thông tin
khoa học xã hội.- số 6/2015.- tr 14-24.
20. Nghịch lý nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Vũ Quý Hưng// Tạp chí Quản lý
kinh tế.- số 10/2015.- tr 27-34.
21. Nhận thức về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Hoàng Ngọc Hải// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 225/2015.- tr 62-65;76.
22. Nhận thức về thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Nguyễn Hồng Sơn// Tạp chí Lý luận chính trị
& Truyền thông.- số 4/2015.- tr 44-48.
23. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc giải quyết quan hệ giữa phát triển lực
lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất/ Trần Văn Phòng//
Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 1/2015.- tr 40-44.
24. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa/ Nguyễn Thị Như Hà// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 2/2015.- tr 19-22.
25. Quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa/ Trần Thành//
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 5/2015.- tr 37-43.
26. Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn/
Nguyễn Mạnh Hùng// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 4/2015.- tr 14-21.
27. Sự cần thiết phải chuyển kinh tế nông hộ lên sản xuất hàng hóa lớn trong kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Ngô Hoài Anh, Đặng
Thị Thu Hiền// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 237/2015.- tr 60-62;72.
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29. Tác động của kinh tế thị trường đến sự đồng thuận, đoàn kết xã hội ở Việt
Nam hiện nay/ Nguyễn Đức Luận// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số
5/2015.- tr 37-41.
29. Tác động của kinh tế thị trường đến thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam/ Vũ
Thị Minh Tâm - Nguyễn Đình Nguyên// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 2/2015.- tr 32-37.
30. Tác động của kinh tế thị trường tới chính trị Việt Nam/ Ngô Huy Đức - Bùi
Việt Hương// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 5/2015.- tr 54-58.
31. Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam/ Võ Đại Lược// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 3/2015.tr 39-46.
32. Tương quan nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới
và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Đức Quân// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 6/2015.tr 19-26.
33. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Trần Hậu// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
237/2015.- tr 20-23.
34. Về mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng
xã hội chủ nghĩa/ Chu Văn Cấp// Tạp chí Cộng sản.- số 12/2015.- tr 46-50.
35. Về quy định “nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa” trong Hiến pháp 2013/ Đỗ Kim Tuyến - Phan Thanh Hương// Tạp chí Lý
luận chính trị.- số 12/2015.- tr 95-99.
36. Về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam/
Nguyễn Thị Hải Vân// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 8-12.
37. Về vai trò của kinh tế thị trường trong sự phát triển xã hội/ Phạm Xuân
Hoàng// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 1/2015.- tr 37-44.
38. Xã hội hoá giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ tác giả//
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 11/2015.- tr 28-33.
39. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay/
Nguyễn Hồng Sơn// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 10/2015.- tr 29-34.
40. Xung quanh thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa/ Phạm Việt Dũng// Tạp chí Cộng sản.- số 10/2015.- tr 57-60.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ NÔNG NGHIỆP - NÔNG DÂN - NÔNG THÔN
1. Biến đổi cơ cấu nghề nghiệp và tác động của nó đến văn hóa nông thôn hiện
nay/ Trịnh Vương Cường// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 77-79.
2. Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới hiện nay/ Nguyễn Công Dũng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr
16-19;31.
3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập
quốc tế/ Nguyễn Thị Thanh Huyền// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.- tr 61-65.
4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập
quốc tế/ Trần Văn Minh// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 2+3/2015.- tr 17-18.
5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và một số vấn đề mới
cần quan tâm giải quyết/ Nguyễn Thế Trung// Tạp chí Dân vận.- số 5/2015.- tr 17-21.
6. Công tác dân vận góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng
điểm và xây dựng nông thôn mới/ Hồ Phúc Hợp// Tạp chí Dân vận.- số 10/2015.- tr 4547.
7. Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Thị Hồng Mai// Tạp
chí Lịch sử Đảng.- số 11/2015.- tr 47-52.
8. Cơ cấu giai cấp nông dân - một số biến đổi (chủ yếu từ năm 1996 đến nay)/
Mạch Quang Thắng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 223+224/2015.- tr 70-74.
9. Chặng đường 4 năm xây dựng Nông thôn mới/ Thu Hòa// Tạp chí Con số & Sự
kiện.- số 4/2015.- tr 19-20.
10. Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của Israel và nhân tố tác động/
Phạm Thị Thanh Bình// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 6/2015.- tr 1219.
11. Chính sách thực hiện, áp dụng pháp luật, vận dụng Hương ước trong quản lý
xã hội ở nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt ra/ Phạm Hữu Nghị// Tạp chí Khoa
học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 79-88.
12. Chương trình xây dựng nông thôn mới: một cái nhìn từ lịch sử chính sách/ Bùi
Quang Dũng, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Hải Yến, Phùng Thị Hải Hậu// Tạp chí Khoa học
xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 16-25.
13. Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Thanh
Sơn// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 12/2015.- tr 39-40.
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14. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Vũ Văn
Phúc// Tạp chí Cộng sản.- số 10/2015.- tr 34-38.
15. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp – Xu hướng tất yếu trong tiến trình
hội nhập/ Minh Ngọc// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 3/2015.- tr 25-27.
16. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam./ Võ Xuân Tiến// Tạp chí Những
vấn đề Kinh tế thế giới.- số 4/2015.- tr 37-46.
17. Điểm nóng tư tưởng về giải quyết đất đai ở nông thôn/ Mai Đức Ngọc// Tạp
chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 9/2015.- tr 43-50.
18. Giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ Bùi
Tiến Phúc// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 226/2015.- tr 67-69;76.
19. Giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và Hương ước ở nông thôn/ Bùi Xuân
Đính// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 69-78.
20. Hiệu quả của làng nghề đối với phát triển kinh tế nông thôn/ Ngọc Minh// Tạp
chí Con số & Sự kiện.- số 1+2/2015.- tr 40-41.
21. Hoạt động cộng đồng, mối quan hệ con người tại địa phương và tương quan
của chúng với những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới/ Lê
Thị Thanh Hương// Tạp chí Tâm lý học.- số 5/2015.- tr 28-39.
22. Hợp tác xã nông nghiệp trước thời kỳ đổi mới/ Trần Thị Thái// Tạp chí Giáo
dục lý luận.- số 235/2015.- tr 81-83.
23. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và đề xuất
cho Việt Nam/ Đỗ Xuân Đà// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 8/2015.- tr 25-26.
24. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác xã nông nghiệp và khuyến nghị đối
với Việt Nam/ Mai Văn Luôn - Nguyễn Đình Dũng// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số
12/2015.- tr 37-38.
25. Kinh tế nông hộ trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta/ Lê Ái Bình, Lê Hải
Yến// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 87-88.
26. Làm gì trước tình trạng người nông dân bỏ ruộng?/ Nguyễn Thế Tràm// Tạp
chí Lý luận chính trị.- số 1/2015.- tr 70-73.
27. Một số giải pháp chuyển đổi đất một vụ lúa năng suất thấp canh tác nhờ nước
trời sang trồng cây thức ăn gia súc/ Nguyễn Thị Biển, Nguyễn Việt Cường// Tạp chí
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.- số 3+4/2015.- tr 59-66.
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28. Một số giải pháp hỗ trợ tâm lý cho thanh niên nông thôn di cư/ Đỗ Thị Ngọc
Phương// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 232/2015.- tr 35-38.
29. Một số giải pháp phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế/
Nguyễn Văn Sáu// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 59-62.
30. Một số giải pháp tăng trưởng nguồn vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp
nông thôn Việt nam trong giai đoạn hiện nay/ Lê Thanh Tâm, Ths. Nguyễn Thị Thanh
Hương// Tạp chí Ngân hàng.- số 8/2015.- tr 46-51.
31. Một số khía cạnh tâm lý của thanh niên nông thôn về vấn đề di cư/ Bùi Thị
Xuân Mai// Tạp chí Tâm lý học.- số 3/2015.- tr 35-42.
32. Một số lý thuyết về di dân tự do nông thôn - thành thị và định hướng chính
sách đối với phát triển nông thôn của Việt Nam/ Nguyễn Nữ Đoàn Vy// Tạp chí Giáo dục
lý luận.- số 231/2015.- tr 40-42.
33. Một số vấn đề kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta/ Nguyễn Danh
Sơn// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 26-33.
34. Một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta
hiện nay/ Đặng Thị Minh Nguyệt// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 87-89.
35. Một số vấn đề về giảm nghèo đối với phụ nữ nông thôn Việt Nam/ Trần Thị
Xuân Lan// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 228/2015.- tr 62-64;68.
36. Một số vấn đề về quản lý sử dụng đất nông nghiệp bền vững ở nước ta hiện
nay/ Lê Tuấn Đạt// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 223+224/2015.- tr 126-128.
37. Một số yêu cầu đặt ra đối với việc tuyên truyền, cổ động xây dựng nông thôn
mới ở nước ta hiện nay/ Đoàn Thị Minh Oanh// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền
thông.- số 4/2015.- tr 66-69.
38. Niềm tin của người nông dân và mối quan hệ của nó với nỗ lực sống/ Phạm
Thị Mai Hương// Tạp chí Tâm lý học.- số 7/2015.- tr 7-17.
39. Nông dân trong cấu trúc phân tầng xã hội/ Bùi Thế Cường// Tạp chí Xã hội
học.- số 2/2015.- tr 20-31.
40. Nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam trong 40 năm phát triển (1975-2015) và
những vấn đề cần suy nghĩ cho phong trào "Nông thôn mới" hiện nay/ Trần Thị Thu
Lương// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 7/2015.- tr tr11-23.
41. Những vấn đề đặt ra với nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp đề xuất/
Hoàng Thị Chỉnh// Tạp chí Phát triển kinh tế.- số 2/2015.- tr 48-94.
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42. Những vướng mắc và khuyến nghị trong quá trình chuyển đổi hợp tác xã sang
mô hình mới theo luật hiện hành/ Nguyễn Tuấn Doanh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
232/2015.- tr 63-64.
43. Pháp luật và Hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía
người dân/ Trương Thị Hiền// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 89-96.
44. Phát huy giá trị của hương ước với xây dựng tính tự quản trong nông thôn mới
hiện nay/ Phạm Quỳnh Chinh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 107-108.
45. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật
và các thể chế tự quản trong xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Xuân Thắng// Tạp chí
Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 3-6.
46. 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 19-24.
47. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để cơ cấu lại nông
nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân/ Nguyễn Thiện Nhân// Tạp
chí Cộng sản.- số 7/2015.- tr 16-22.
48. Phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp của Israel và một số nước:
Kinh nghiệm và hàm ý cho Việt Nam/ Phạm Văn Hiển – Tô Hiến Thà// Tạp chí Nghiên
cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 4/2015.- tr 20-32.
49. Phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa/ Nguyễn Thành Công// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 5/2015.- tr 21-23.
50. Phát triển nông nghiệp xanh trên thế giới/ Hiền Minh// Tạp chí Con số & Sự
kiện.- số 4/2015.- tr 46-47.
51. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân/ Vũ Thị Duyên// Tạp
chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 4/2015.- tr 3-8.
52. Quan điểm của Đảng của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn thời kỳ đổi mới/ Đặng Thị Minh Nguyệt// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 5/2015.tr 53-56.
53. Quan điểm của Đảng về xây dựng nông thôn mới qua các kỳ đại hội (1986 - 2011)/
Vũ Trọng Hùng, Mạc Thúy Quỳnh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 63-65.
54. Quan điểm của V.I.Lênin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự vận dụng của
Đảng Cộng sản Việt Nam/ Bùi Thị Ngọc Lan// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 4/2015.- tr 38-43.
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55. Quan hệ giữa tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình công
nghiệp hóa Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và gợi ý chính sách/ Đinh Phi Hổ, Đinh
Nguyệt Bích// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 4/2015.- tr 34-42.
56. Suy nghĩ về vị thế của phong trào tập thể hóa nông nghiệp miền Bắc trong thời
kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)./ Nguyễn Đình Lê// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số
5/2015.- tr 45-50.
57. Sức mạnh thị trường trong thị trường nông sản: Tổng quan lý luận và liên hệ
thực tiễn Việt Nam/ Ngô Chí Thành// Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.- số
3+4/2015.- tr 5-13.
58. Tác động của biến đối khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và di cư
của người nông dân/ Lương Ngọc Thúy, Phan Đức Nam// Tạp chí Xã hội học.- số
1/2015.- tr 82-92.
59. Tác động của những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tới một
số biểu hiện tâm lý của người dân/ Lê Thị Thanh Hương// Tạp chí Tâm lý học.- số
3/2015.- tr 1-10.
60. Tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn/ Nguyễn Văn
Hà// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 47-51.
61. Tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp: Quan điểm và giải pháp/ Vũ Văn
Hà// Tạp chí Cộng sản.- số 5/2015.- tr 82-88.
62. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta
hiện nay/ Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Công Dũng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
3/2015.- tr 29-33.
63. Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của quản lý nhà nước trong chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp/ Nguyễn Văn Chử// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
231/2015.- tr 85-86;89.
64. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và một số kiến nghị chính sách/
Trần Phan Hiếu// Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông.- số 6/2015.- tr 40-46.
65. Từ lý thuyết xã hội học về cộng đồng đến phân tích tính cộng đồng trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh của người dân nông thôn Việt Nam/ Trần Thị Xuân Lan// Tạp
chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 14-17.
66. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn lực trong xây dựng nông thôn
mới/ Nguyễn Thị Thanh Nga// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 14-15;18.
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67. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững/ Phí
Văn Hạnh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 234/2015.- tr 24-26.
68. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và sự vận dụng
vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay/ Phạm Luận// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số
3/2015.- tr 10-14.
69. Thách thức đối với ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
và một số hướng điều chỉnh chính sách/ Chu Tiến Quang, Đinh Xuân Nghiêm// Tạp chí
Quản lý kinh tế.- số 10/2015.- tr 3-15.
70. Thái độ của người nông dân về việc xây dựng nông thôn mới/ Bùi Thị Vân
Anh// Tạp chí Tâm lý học.- số 6/2015.- tr 52-61.
71. Trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của cư dân nông thôn/ Đặng Thị Việt
Phương// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 44-51.
72. Trao đổi tương tác xã hội trong đời sống nông thôn/ Đặng Thị Việt Phương,
Quế Thị Nga// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 10/2015.- tr 65-73.
73. Vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới/ Bùi Thị Thu Hương//
Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 10/2015.- tr 32-33.
74. Vai trò của chủ thể nông dân trong quá trình phát triển/ Lê Cao Đoàn, Võ Thị
Kim Thu// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 7-15.
75. Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn
Danh Lợi// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 12/2015.- tr 33-37.
76. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển nguồn lực thanh niên nông thôn
hiện nay/ Nguyễn Thị Thu// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 18-20.
77. Vai trò của Vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay/ Nguyễn Vũ Quỳnh Anh// Tạp chí Nghiên cứu
con người.- số 5/2015.- tr 38-49.
78. Vai trò chủ thể của người nông dân trong lĩnh vực kinh tế/ Nguyễn Trung
Kiên, Bùi Minh// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 34-43.
79. Vận dụng pháp luật của chính quyền cơ sở ở nông thôn Việt Nam/ Nguyễn
Thanh Thuỷ// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 97-104.
80. Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân
và nông thôn trong xây dựng nông thôn mới/ Đỗ Thanh Phương// Tạp chí Lý luận chính
trị.- số 3/2015.- tr 7-10.
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81. Vấn đề sử dụng ruộng đất công làng xã ở nông thôn thời Trần/ Nguyễn Thị
Phương Chi// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 3/2015.- tr 23-30;43.
82. Về phát triển nông nghiệp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra hiện nay/ Nguyễn
Thị Hoài// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 5/2015.- tr 24-32.
83. Vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn/
Nguyễn Thị Ánh Tuyết// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 6/2015.- tr 52-61.
84. Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam và khu vực nông thôn trong
giai đoạn (1992 - 2012)/ Đỗ Thiên Kính// Tạp chí Nghiên cứu con người.- số 5/2015.- tr
3-18.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ DOANH NGHIỆP
1. 30 năm đổi mới hội nhập kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam/ Vũ Tiến Lộc//
Tạp chí Tuyên giáo.- số 6/2015.- tr 69-74.
2. Các giải pháp về thuế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2015/ Nguyễn Văn
Phụng// Tạp chí Tài chính.- số 2/2015.- tr 68-74.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến
nghị chính sách cho Việt Nam/ Phạm Vũ Thắng, Cao Tú Oanh// Tạp chí Quản lý kinh tế.số 3+4/2015.- tr 35-42.
4. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở một số nước chuyển đổi trong 20 năm cuối
thế kỉ XX/ Lê Thị Thúy// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số 9/2015.- tr 22-31.
5. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập TPP/ Chu
Phương Quỳnh// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 11/2015.- tr 55-63.
6. Cần xây dựng loại hình doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế Việt Nam./
Nguyễn Vinh Hưng// Tạp chí Dân chủ & Pháp luật.- số 8/2015.- tr 25-29.
7. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - Chủ trương và quá trình thực hiện/ Đặng
Kim Oanh// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 1/2015.- tr 85-90.
8. Cơ chế định giá các khoản nợ thông qua xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt
Nam/ Phạm Tiến Đạt// Tạp chí Ngân hàng.- số 10/2015.- tr 19-23.
9. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước Mỹ Latinh sau khủng
hoảng/ Tô Hiến Thà - Đoàn Thị Thu Hương// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.- số 10/2015.tr 11-16.
10. 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 & Trung Đông.- số 9/2015.- tr 26-36.
11. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Việt Nam/ Ninh Thị Minh Tâm//
Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 66-68.
12. Doanh nghiệp Việt Nam cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại/ Gia
Linh// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 1+2/2015.- tr 29-31.
13. Doanh nghiệp Việt Nam trên con đường Đổi mới sáng tạo/ Đặng Hữu// Tạp
chí Tuyên giáo.- số 6/2015.- tr 66-68.
14. Doanh nghiệp Việt Nam trước xu thế hội nhập/ Phạm Thị Bích Ngọc// Tạp chí
Con số & Sự kiện.- số 10/2015.- tr 19-20.
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15. Đào tạo cán bộ quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa - thực trạng và những
khuyến nghị/ Phạm Công Đoàn// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 108-111.
16. Đổi mới hệ thông giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
nhà nước/ Nguyễn Thị Kim Oanh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 6/2015.- tr 70-74.
17. Đổi mới phương thức quản lý đối với tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai
đoạn mới/ Nguyễn Mạnh Hoàng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 54-58.
18. Đổi mới quản trị công ty và những yêu cầu đối với cổ phần hóa doanh nghiệp
nhà nước ở Việt Nam/ Trần Việt Lâm// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 8/2015.- tr 39-47.
19. Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới: Bài học
cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Nguyệt, Bế Thu Trang// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số
3(213)/2015.- tr 98-104.
20. Ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp/ Vũ Trọng lâm// Tạp chí Nghiên cứu kinh
tế.- số 5/2015.- tr 57-70.
21. Giải pháp đào tạo nguồn lao động trong các doanh nghiệp/ Nguyễn Thị Vân//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 34-37.
22. Giải pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam/
Phan Ngọc Trung, Phạm Thị Kim Ánh// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 5/2015.- tr 27-31.
23. Giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội Việt Nam hiện nay/ Hoàng Ngọc
Hải// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 231/2015.- tr 92-93.
24. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực: cơ hội và thách thức cho doanh
nghiệp Việt Nam/ Kim Ngọc, Trần Ngọc Sơn// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số
9/2015.- tr 51-57.
25. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước ở
Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Mạnh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.- tr 61-65.
26. Hoạt động đào tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam: Một số gợi ý từ kết quả
khảo sát/ Nguyễn Ngọc Thắng// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 3/2015.- tr 29-34.
27. Kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị
trường ở Việt Nam/ Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thanh Trọng// Tạp chí Nghiên cứu kinh
tế.- số 6/2015.- tr 3-11.
28. Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quan
chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam/ Phạm Đức Trung// Tạp chí
Quản lý kinh tế.- số 9/2015.- tr 3-12.
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29. Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở
Việt Nam/ Nguyễn Trúc Lê// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 3/2015.- tr 6370.
30. Mâu thuẫn lợi ích giữa chủ doanh nghiệp và người lao động ở Việt Nam hiện
nay - nhìn từ các cuộc đình công/ Trần Thị Bích Huệ// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
227/2015.- tr 109-110.
31. Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000-2014) và giai đoạn 20112014/ Nguyễn Quang Thái// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 4/2015.- tr 3-13.
32. Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000-2014) và giai đoạn 20112014( tiếp theo và hết)/ Nguyễn Quang Thái// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.- số 5/2015.- tr
13-23.
33. Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh
nghiệp với nông dân/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số 12/2015.- tr 71-78.
34. Một số giải pháp đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước/
Phạm Tiến Đạt// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 6/2015.- tr 60-64.
35. Năng lực quản trị và cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực
và toàn cầu/ Đoàn Văn Dũng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 58-63.
36. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao
của các doanh nghiệp/ Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Hoàng Lan// Tạp chí Kinh tế phát
triển.- số 11/2015.- tr 2-13.
37. Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Nguyễn Khánh Ly// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
2/2015.- tr 71-74.
38. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa/
Vũ Thanh Hương// Tạp chí Tài chính.- số 2/2015.- tr 70-74.
39. Nâng cao hiệu quả thu hút FDI vào Việt Nam trong tình hình mới/ Đặng Văn
Dân// Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 12/2015.- tr 27-29.
40. Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực marketing:
Kết quả kiểm định MRA và fsQCA/ Nguyễn Đình Thọ// Tạp chí Kinh tế phát triển.- số
9/2015.- tr 2-8.
41. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - nhìn từ góc độ công nghệ của doanh
nghiệp./ Phạm Chí Trung// Tạp chí Khoa học & Công nghệ.- số 4/2015.- tr 11-14.
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42. Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát
triển tài chính tác động lên đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam/ Lê Đạt Chí// Tạp chí Phát
triển kinh tế.- số 6/2015.- tr 40-57.
43. Nghiên cứu xu hướng quản trị lợi nhuận do thay đổi thuế suất thuế thu nhập
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52. Nợ xấu ngân hàng dưới khía cạnh pháp lý/ Lê Thị Thu Thủy - Đỗ Minh Tuấn//
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triển kinh tế.- số 6/2015.- tr 40-57.
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65. Phân tích tác động của bằng cấp đến tiền lương ở Việt Nam bằng phương
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Tạp chí Con số & Sự kiện.- số 7/2015.- tr 22-23.
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