THƯ MỤC
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 18 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 18
năm 2017.
1. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tương
lai/ Nguyễn Minh Phong// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 2 – 7
Tóm tắt: Sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng de dọa trực tiếp đến cuộc sống an
toàn của mỗi người dân, làm mất an ninh, trật tự xã hội. Nhiều thông tin sai lệch được
phát tán trên không gian mạng đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, khủng bố
tinh thần của công dân, gây hoang mang dư luận… Đặc biệt những thông tin thất thiệt
trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ có thể gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, thậm chí đe
dọa đến an ninh, trật tự.
Từ khóa: Thông tin; Không gian mạng; Tài chính – tiền tệ; Kinh tế Việt Nam
2. Xử lý và củng cố các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam/ Hoàng Thị Thanh
Hằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 8 – 12
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đề tài nghiên cứu “Xử lý và củng cố các công ty cho thuê tài
chính tại Việt Nam” do TS. Hoàng Thị Thanh Hằng – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ
Chí Minh làm chủ nhiệm.
Từ khóa: Công ty cho thuê tài chính; Cho thuê tài chính; Tài chính
3. Quản trị nguồn nhân lực – Lý thuyết và hàm ý cho các ngân hàng Việt Nam trong
bối cảnh cuộc cách mạng 4.0/ Lý Hoàng Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch// Tạp chí Ngân hàng
.- Số 18/2017 .- Tr. 13 – 17
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu sự tiến hóa của các mô hình quản trị nhân sự trên thế giới,
từ các mô hình Kỹ trị truyền thống cho đến lý thuyết Quản trị nguồn nhân lực trong bối
cảnh hình thành xã hội hậu công nghiệp và cuộc Cách mạng 4.0. Nội dung cũng như tính
ưu việt và tính phù hợp của lý thuyết Quản trị nguồn nhân lực được phân tích. Khác với
mô hình Kỹ trị đề cao định hướng vào hiệu quả và năng suất lao động, lý thuyết Quản trị
nguồn nhân lực nhấn mạnh sự cần thiết tạo những động lực mới để người lao động tích
cực tham gia vào quá trình cải thiện sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của
doanh nghiệp mình. Đồng thời, bài viết luận chứng sự cần thiết vận dụng lý thuyết Quản
trị nguồn nhân lực tại các ngân hàng Việt Nam trước những xu hướng mới trên thế giới.

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực; Ngân hàng Việt Nam; Mô hình Kỹ trị; Mô hình quản
trị nhân sự
4. Điểm số tiếp cận tín dụng của Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và
khuyến nghị về mặt pháp lý nhằm cải thiện điểm số tiếp cận tín dụng/ Tạ Quang
Đôn, Thái Lan Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 21 – 28
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng điểm số tiếp cận tín dụng của Việt Nam theo
đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Từ đó, đề xuất về mặt pháp lý nhằm cải thiện điểm số
tiếp cận tín dụng của Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
Từ khóa: Điểm số tiếp cận tín dụng; Ngân hàng Thế giới; Tín dụng
5. Sử dụng mô hình rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/
Lê Danh Lượng, Đặng Viết Tiến// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 29 – 33
Tóm tắt: Rủi ro thanh khoản là một trong những loại rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh
doanh ngân hàng. Loại rủi ro này đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các
nhà nghiên cứu, các nhà quản trị ngân hàng thương mại (NHTM) và các nhà hoạch định
chính sách. Nghiên cứu này dựa trên kinh nghệm nghiên cứu của các NHTM trên thế
giới, trong việc xây dựng phương pháp và sử dụng các chỉ số đo lường rủi ro thanh khoản
hệ thống cho hệ thống NHTM. Mục tiêu của nghiên cứu này là: Xác định các ngân hàng
quan trọng mang tính hệ thống; Xây dựng mô hình, xác định các biến độc lập thể hiện
các yếu tố liên quan đến mức độ tác động vào rủi ro hệ thống của các NHTM. Từ đó nhận
diện các yếu tố quan trọng, xu hướng tác động và mức độ tác động của những yếu tố đó
đến mức độ quan trọng mang tính hệ thống của từng ngân hàng.
Từ khóa: Rủi ro thanh khoản; Ngân hàng thương mại; Tính hệ thống
6. Xây dựng mô hình dự báo rủi ro tín dụng với nhóm khách hàng doanh nghiệp
cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Bích Ngân// Tạp chí Ngân hàng .Số 18/2017 .- Tr. 34 – 40
Tóm tắt: Một trong số những mô dự báo rủi ro tín dụng được nhiều học giả biết tới nhất
là mô hình điểm số Z được sáng tạo và phát triển bởi Edward Altman vào năm 1968 bằng
cách sử dụng phương pháp phân tích biệt số đa yếu tố. Sau khi mô hình điểm số Z ra đời,
đã có rất nhiều những nghiên cứu kế thừa và phát triển tiếp sau, với mục tiêu chung là tìm
ra cách dự báo rủi ro tín dụng hay rủi ro phá sản tối ưu nhất cho từng giai đoạn, từ đó,
giúp các chủ thể cho vay, hay thu gọn hơn là các ngân hàng thương mại có được biện
pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả nhất. Bài viết này sẽ tập trung vào sự phát triển
trong các phương pháp dự báo rủi ro tín dụng, rà soát các chỉ báo (biến số) khác nhau để
đưa vào mô hình dự báo rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra mô hình và các chỉ báo thích hợp

nhất để dự báo rủi ro tín dụng của nhóm khách hàng doanh nghiệp cho các ngân hàng
thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại; Tín dụng
7. Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Quỹ tín dụng Nhân dân qua đào tạo/ Trần
Thị Thanh Bích, Trịnh Thị Ngọc Lan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 41 – 45
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kinh nghiệm đào tạo của Quỹ tín dụng Desjardins – Canada;
Công tác đào tạo nguồn nhân lực của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam. Từ đó,
đè xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Quỹ tín
dụng Nhân dân.
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Quỹ tín dụng Nhân dân; Quỹ tín dụng Desjardins
8. Tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả đạt được sau 10
năm thực hiện và những vấn đề đặt ra/ Trần Hữu Ý// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017
.- Tr. 46 – 50
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín
dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số để từ đó đề xuất các giải pháp nâng
cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào
dân tộc thiểu số ở nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa: Tín dụng chính sách; Đồng bào dân tộc thiểu số; Tín dụng
9. Ngân hàng xuyên biên giới, hàm ý cho Việt Nam từ khinh nghiệm quốc tế/ Nguyễn
Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 18/2017 .- Tr. 51 – 58
Tóm tắt: Bài viết nhằm làm rõ khái niệm dịch vụ xuyên biên giới trong lĩnh vực ngân
hàng, nhấn mạnh các đặc trưng cũng như lợi ích và rủi ro của loại dịch vụ này. Bài viết là
một phần kết quả nghiên cứu của đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên
cơ sở nghiên cứu triển khai thành công dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới tại các nước
Châu Phi và kinh nghiệm của Châu Âu về cách thức, biện pháp giám sát – quản lý rủi ro
với các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới, tác giả đã đưa ra đề xuất 3 nhóm giải pháp
cho Việt Nam.
Từ khóa: Dịch vụ xuyên biên giới; Ngân hàng; Dịch vụ ngân hàng
Trung tâm Thông tin Thư viện

