THƯ MỤC
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 9 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài
chính kế toán số 9 năm 2018.
1. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư công/ Nguyễn Quang
Hiệp// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 5 – 7
Tóm tắt: Đầu tư công luôn là vấn đề nóng và có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh
tế, nhất là những nước đang phát triển, đặc biệt là nhìn từ góc độ đảm bảo cơ sở cho phát
triển bền vững. Bài viết nêu những kết quả đạt được cũng những bất cập của vấn đề đầu
tư công trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, bền
vững hơn.
Từ khóa: Đầu tư công; Ngân sách nhà nước; Tái cơ cấu
2. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết ngành
bất động sản và xây dựng tại Việt Nam/ Đỗ Tiến Tới// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính
kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 8 – 11
Tóm tắt: Dựa vào số liệu thứ cấp thu thập từ 116 công ty niêm yết ngành bất động sản và
xây dựng tại Việt Nam. Bài viết nhằm tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
để từ đó so sánh, phân tích và đánh giá về thực trạng hiệu quả kinh doanh của các công ty
cổ phần niêm yết ngành bất động sản và xây dựng tại Việt Nam trong những năm qua (từ
2011-2015).
Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh; Công ty cổ phần niêm yết; Bất động sản và xây dựng
3. Đánh giá chung về quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015/ Phạm Thanh Hòa// Tạp chí Nghiên cứu Tài
chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 12 – 15
Tóm tắt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang là bệnh viện đầu ngành về y tế của tỉnh Bắc
Giang, qua gần 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, về cơ bản đã có những chuyển
biến tích cực trong việc quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bài viết
này tập trung vào đánh giá những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được trong quá trình thực
hiện tự chủ tài chính và chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân.
Từ khóa: Tự chủ tài chính; Bệnh viện

4. Động cơ mua lại cổ phiếu: Nghiên cứu tại các công ty trong ngành công nghiệp
niêm yết tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hoa Hồng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .Số 9/2018 .- Tr. 16 – 20
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những động cơ mà các công ty trong ngành công nghiệp
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực hiện mua lại cổ phiếu trong giai
đoạn 2010-2017. Dựa trên những giả thuyết giải thích về động cơ mua lại cổ phiếu được
đưa ra trong nghiên cứu của Dittmar (2000), bài viết xây dựng mô hình sử dụng phương
pháp hồi quy Tobit với biến phụ thuộc là tỷ lệ giữa khối lượng các công ty mua lại cổ
phiếu và giá trị vốn hóa thị trường của công ty trước năm thực hiện mua lại cổ phiếu.
Từ khóa: Dòng tiền tự do; Định giá thấp; Mua lại cổ phiếu
5. Tác động của khu vực FDI tới năng suất lao động Việt Nam và những vấn đề đặt
ra trong bối cảnh mới/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .Số 9/2018 .- Tr. 24 – 28
Tóm tắt: Thực tiễn cho thấy, vốn FDI có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng năng
suất lao động. Cụ thể là giúp dịch chuyển cơ cấu lao động trong nước; tạo ra hiệu ứng
tràn về công nghệ và kỹ năng đối với khu vực nội địa thông qua liên kết sản xuất; gia
tăng áp lực cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong nước phải có sự đầu tư nghiên cứu
cải tiến quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh… Khảo sát, làm rõ những đóng góp của
khu vực FDI tới năng suất lao động Việt Nam, bài viết đề xuất một số gợi ý về chính
sách, giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong bối cảnh mới.
Từ khóa: FDI; Lao động; Năng suất lao động; Công nghệ; Sản xuất
6. Ứng dụng kế toán quản trị môi trường tại Việt Nam – Thuận lợi và khó khăn/
Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 29 – 34
Tóm tắt: Các doanh nghiệp ngoài quá trình sản xuất ra các sản phẩm còn phải đảm bảo
chúng thân thiện với môi trường và quá trình xử lý chất thải phải diễn ra theo đúng quy
định. Muốn vậy, chúng ta cần phải tiếp cận và vận dụng kế toán quản trị môi trường để
xác định rõ chi phí và doanh thu môi trường trong quản lý và sản xuất, từ đó đánh giá
một cách đầy đủ hơn các chi phí môi trường nhằm cân đối thu chi nội bộ và phân phối
vào từng sản phẩm.
Từ khóa: Môi trường; Kế toán quản trị môi trường; Doanh nghiệp; Kế toán quản trị
7. Giải pháp hoàn thiện hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm ở
Việt Nam/ Hoàng Mạnh Cừ, Ngô Hải Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số
9/2018 .- Tr. 38 – 41

Tóm tắt: Mua bán, sáp nhập đang là một xu hướng của toàn cầu hóa. Đây không chỉ là
một cách để tăng cường sự hiện diện trên phạm vi quốc tế và mở rộng thị phần ở các thị
trường mới, đặc biệt là quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bài viết sẽ phân tích thực
trạng mua bán, sáp nhập của doanh nghiệp bảo hiểm và đưa ra những giải pháp hoàn
thiện về vấn đề này.
Từ khóa: Mua bán; Sáp nhập; Doanh nghiệp bảo hiểm
8. Mô hình kế toán tinh gọn: Mô hình kế toán quản trị hiện đại trong các doanh
nghiệp hiện nay/ Trần Thị Ngọc Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số
9/2018 .- Tr. 42 – 45
Tóm tắt: Mô hình kế toán tinh gọn là một sự đột phá trong tổ chức sản xuất nhằm hướng
tới mục tiêu gia tăng giá trị cho khách hàng, từ đó gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đã áp dụng và phát triển mô
hình sản xuất tinh gọn như là mọt giải pháp then chốt để mở rộng và gia tăng lợi nhuận
cho tổ chức mình. Xuất phát từ triết lý các hoạt động không tạo ra giá trị cho khách hàng
là lãng phí, doanh nghiệp áp dụng mô hình sản xuất tinh gọn thực hiện tổ chức và quản lý
sản xuất theo chuỗi giá trị. Thực tế, các doanh nghiệp này đã chuyển sang ứng dụng tổ
chức mô hình sản xuất tinh gọn, tuy nhiên, vẫn giữ lại tổ chức kế toán quản trị truyền
thống với một khối lượng ghi chép, xử lý quá lớn và phức tạp đã trở nên không còn phù
hợp. Do vậy, cần thiết nghiên cứu mô hình kế toán quản trị theo hướng tinh gọn, chính là
kế toán quản trị tiếp cận theo chuỗi giá trị.
Từ khóa: Sản xuất tinh gọn; Kế toán tinh gọn; Chuỗi giá trị
9. Phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định trong các doanh nghiệp bưu
chính Việt Nam/ Ngô Tiến Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .Tr. 46 – 47
Tóm tắt: Phân tích chi phí sản xuất là công việc quan trọng của kế toán quản trị chi phí
trong bất kỳ doanh nghiệp nào, nhằm tìm ra ý nghĩa của số liệu chi phí đã và sẽ phát sinh
trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam cũng vậy, việc phân tích
thông tin chi phí có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì các doanh nghiệp này sử dụng một
lượng lớn các yếu tố đầu vào và có quy trình tổ chức sản xuất phức tạp. Việc phân tích
chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của các quyết định mà nhà quản trị đưa ra.
Do đó, thông tin chi phí được kế toán quản trị phân tích hướng tới hai mục tiêu chính, là
kiểm soát chi phí và phân tích phục vụ việc ra các quyết định kinh doanh.
Từ khóa: Phân tích thông tin chi phí; Kế toán quản trị chi phí

10. Xây dựng cách tính giá thành theo phương pháp dựa trên mức độ hoạt động
(ABC) tại Công ty cổ phần sản xuất nhựa EY/ Lại Thị Ngân// Tạp chí Nghiên cứu Tài
chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 48 – 51
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày đặc điểm quy trình sản xuất sản
phẩm; phương pháp tính giá thành sản phẩm hiện tại đã áp dụng và những điểm tồn tại
của phương pháp tại Công ty cổ phần sản xuất nhựa EY. Sau đó, tác giả đề xuất cách
thức triển khai ứng dụng phương pháp ABC xác định giá thành sản phẩm tại Công ty cổ
phần sản xuất nhựa EY và kết luận.
Từ khóa: Cách tính giá thành; Giá thành theo phương pháp ABC
11. Cách mạng 4.0 và những thách thức đặt ra cho ngành ngân hàng/ Phạm Thị
Hằng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 52 – 54
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và
ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Ứng dụng
công nghệ là nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển thị trường tài
chính – ngân hàng; hay những định hướng cho sự phát triển của ngành ngân hàng trong
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… là những vấn đề mà bài viết đề cập đến.
Từ khóa: Cách mạng công nghệ; thị trường tài chính – ngân hàng; Ứng dụng thanh toán
quốc tế
12. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ Việt Nam/ Phạm Thái Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018
.- Tr. 55 – 58
Tóm tắt: Việc đẩy mạnh hoạt động tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp BH Việt Nam có
ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trườn BH. Các doanh nghiệp BH có sự
mâu thuẫn về tài chính, nghiệp vụ để thu xếp các hợp đồng bảo hiểm lớn, đồng thời giảm
phần phí chuyển tải cho các doanh nghiệp BH nước ngoài, hạn chế tình trạng chảy máu
ngoại tệ, đảm bảo nguồn vốn trong nước. Hoạt động tái bảo hiểm luôn gắn với sự phát
triển của thị trường BH. Để phát triển thị trường BH theo mục tiêu đã định, trong từng
thời kỳ Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược phát triển của thị trường BH.
Từ khóa: Tái bảo hiểm; Thị trường bảo hiểm
13. Đánh giá tác động của quản trị VKD tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu miền Bắc/ Ngô Thị Minh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán
.- Số 9/2018 .- Tr. 59 – 63
Tóm tắt: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
nước ta, đóng góp lớn vào quá trình sản xuất, kinh doanh của các ngành trong nền kinh

tế. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này là một trong những mục tiêu
hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Bài viết sẽ phân tích tác động
của quản trị VKD tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền
Bắc. Qua đó đề xuất ý kiến hoàn thiện chính sách cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng
như cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm quản lý đạt hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Tác động của quản trị VKD; Khả năng sinh lời; Doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu miền Bắc
14. Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp với phát triển bền vững/ Lê Xuân Đại// Tạp
chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 64 – 67
Tóm tắt: Tháng 9/2015, lãnh đạo 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc đã chính thức
thông qua chương trình Nghị sự 2030 đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững. Các mục
tiêu này trở thành trách nhiệm của cả xã hội. Đặc biệt Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò
ngày càng quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách và truyền bá nhận thức, cảm
hứng, sáng tạo và thành công cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững này.
Từ khóa: Hiệp hội doanh nghiệp; Phát triển bền vững
15. Kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng chính sách tài chính thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp dân doanh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Ngô Thị Kim Hòa,
Mai Xuân Thái// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Phát triển doanh nghiệp dân doanh (DNĐ) đang là mục tiêu quan trọng ở các
nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp dân doanh có những đóng góp
to lớn cho sự phát triển của đất nước, tạo công ăn việc làm, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp,
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế khu vực tư
nhân. Ở rất nhiều quốc gia hoạt động theo cơ chế thị trường, Chính phủ thực hiện hàng
loạt chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các DNĐ, tạo ra môi
trường thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp này nâng cao được hiệu quả kinh doanh và
năng lực cạnh tranh. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và góp
phần ổn định kinh tế vĩ mô. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong
việc sử dụng các chính sách tài chính thúc đẩy phát triển doanh nghiệp dân doanh và bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ khóa: Kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng chính sách tài chính; Doanh nghiệp dân
doanh; Bài học kinh nghiệm
16. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của một số nước và bài học
có thể vận dụng đối với Lào và tỉnh Attapư/ Khamphanh Keomany// Tạp chí Nghiên
cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 73 – 76

Tóm tắt: Quản lý ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý luôn là vấn đề nóng và thực
sự cần thiết của bất kỳ quốc gia nào. Việc phân cấp và quản lý ngân sách một cách đúng
đắn cs hệ thống không chỉ là giảm bội chi ngân sách, mà còn đem lại hiệu quả kinh tế
cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội một cách tích cực nhất.
Trong khuôn khổ bài viết tác giả muốn nêu kinh nghiệm quản lý ngân sách ở một số
nước để từ đó rút ra bài học trong quản lý ngân sách ở CHDCND Lào.
Từ khóa: Kinh nghiệm quốc tế; Phân cấp quản lý nhà nước; Bài học kinh nghiệm
Trung tâm Thông tin Thư viện

