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LỜI GIỚI THIỆU
Để khai thác nguồn lực thông tin phục vụ ngày càng có hiệu quả nhu cầu
nghiên cứu, công tác và học tập của bạn đọc, từ tháng 11/2017 Thư viện thành phố
Cần Thơ biên soạn Thư mục toàn văn “Bài trích báo - tạp chí”, phát hành định kỳ
2 tháng / số.
Thư mục toàn văn “Bài trích báo - tạp chí” là sản phẩm thông tin mới, được
thực hiện trên cơ sở thu thập, tuyển chọn và xử lý các bài viết vừa có tính thời sự
vừa có giá trị sử dụng lâu dài, có tính chất thống kê, phân tích, nghiên cứu, đánh giá,
tổng hợp, dự báo, định hướng về các lĩnh vực... đăng tải trong các ấn phẩm báo chí
hiện có tại Thư viện thành phố Cần Thơ.
Các bài trích trong Thư mục này, căn cứ vào nội dung chính, được sắp xếp
theo từng môn loại của Khung phân loại DDC đang được Thư viện thành phố Cần
Thơ áp dụng.
Nhằm giúp người sử dụng tiếp cận nội dung bài trích nhanh chóng và thuận
tiện, Thư viện thành phố Cần Thơ thực hiện ứng dụng Mã QR cho mỗi bài trích
trong Thư mục. Để đọc được toàn văn bài trích có gắn Mã QR, bạn đọc cần có điện
thoại thông minh (smartphone) kết nối Internet.
* HƯỚNG DẪN ĐỌC TOÀN VĂN NỘI DUNG BÀI TRÍCH TRONG
THƯ MỤC:
1. Đối với điện thoại có sẵn ứng dụng Zalo:
- Mở ứng dụng Zalo → Chọn biểu tượng “…” phía dưới góc phải màn hình
→ Chọn mục “Quét mã QR” → Đưa camera của điện thoại vào Mã QR của bài
trích muốn xem → Chọn “Đồng ý” → Trên màn hình điện thoại xuất hiện toàn văn
nội dung bài trích.
2. Đối với điện thoại chưa có sẵn ứng dụng Zalo:
- Cài đặt:
Vào App store (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc Ch Play
(đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) → Tải ứng dụng “Barcode Viet”
→ Tiến hành cài đặt ứng dụng vào điện thoại.

- Sử dụng:
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Mở ứng dụng “Barcode Viet” → Đưa camera của điện thoại vào Mã QR của
bài trích muốn xem → Chọn “Đồng ý” → Trên màn hình điện thoại xuất hiện toàn
văn nội dung bài trích.
* LƯU Ý:
Bạn đọc có thể chụp hình lại Mã QR của bài trích cần lưu. Mã này sẽ được
lưu trữ trong mục “Thư viện ảnh” của điện thoại.
Khi cần đọc bài trích, bạn đọc mở ứng dụng Zalo → Chọn mục “Quét Mã
QR” → Chọn “Thư viện” → Chọn Mã QR của bài trích cần đọc đã được lưu trong
Thư viện ảnh → Trên màn hình điện thoại xuất hiện toàn văn nội dung bài trích.

Để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm Thư mục toàn văn
“Bài trích báo – tạp chí”, Thư viện thành phố Cần Thơ rất mong nhận được các ý
kiến đóng góp của bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn!
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua email theo địa chỉ:
thuviencantho@gmail.com

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. MẠNH VỸ. Điện toán đám mây - Nền tảng triển khai công nghệ
mới / Mạnh Vỹ // Tạp chí Thông tin và truyền thông. - Số 549.- Tr. 31 - 35
Tóm tắt: Trình bày vai trò của Điện toán đám mây, làm nền tảng khuyến
khích sáng tạo, có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh Mã QR
nghiệp, các tổ chức.
+ Môn loại: 004.67 / Đ305T
2/. TRẦN THỊ KIỀU NGA. Phương pháp bảo quản và phục chế các
bản chép tay tại Thư viện Quốc hội Mỹ và Thư viện Nghị viện Nhật Bản
- Hàm ý cho Việt Nam / Trần Thị Kiều Nga // Tạp chí Thông tin khoa học xã
hội. - 2017. - Số 7.- Tr. 50 - 56
Mã QR
Tóm tắt: Bàn luận về công tác bảo quản và phục chế các bản chép tay tại
Thư viện Quốc hội Mỹ và Thư viện Nghị viện Nhật Bản.
+ Môn loại: 025.7 / PH561PH
3/. HỒ THỊ THANH BẠCH. Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại
trên báo Cần Thơ điện tử trong hội nhập quốc tế / Hồ Thị Thanh Bạch //
Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2017. - Số 265.- Tr. 85 - 88
Tóm tắt: Trình bày vấn đề nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo Mã QR
Cần Thơ điện tử trong hội nhập quốc tế.
+ Môn loại: 070.4 / N122C

100. TRIẾT HỌC – TÂM LÝ HỌC
4/. LÊ VĂN TÙNG. Tiếp cận triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam bộ / Lê
Văn Tùng, Nguyễn Việt Tiến // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. - 2017. Số 7.- Tr. 37 - 42
Tóm tắt: Đề cập một số nét tính cách con người Tây Nam bộ, qua đó tìm Mã QR
hiểu sự hình thành và nội dung của triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam bộ.
+ Môn loại: 155.2 / T307C
5/. PHƯƠNG HUY. Tính cách con người Cần Thơ qua những câu hò
sông nước / Phương Huy // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2017. - Số 93.- Tr.
55 - 59
Tóm tắt: Khái quát về tính cách con người Cần Thơ qua những câu hò. Mã QR
+ Môn loại: 155.2 / T312C

200. TÔN GIÁO
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6/. LÊ BÁ TRÌNH. Ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ ở miền Bắc Việt
Nam trong bối cảnh Đông Nam Á / Lê Bá Trình, Nguyễn Ngọc Quỳnh // Tạp
chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 9.- Tr. 61 - 67
Tóm tắt: Khái quát về ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ ở Đông Nam Á và Mã QR
nêu lên ảnh hưởng văn hoá, tôn giáo Ấn Độ ở miền Bắc Việt Nam.
+ Môn loại: 200.954 / A107H
7/. HOÀNG THỊ THƠ. Phật giáo Nam tông Khmer và định hướng
phát triển bền vững Tây Nam Bộ / Hoàng Thị Thơ // Tạp chí Triết học. 2017. - Số 8.- Tr. 31 - 38
Tóm tắt: Bài viết trình bày về Phật giáo Nam tông Khmer và một số thế Mã QR
mạnh, hạn chế đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.
+ Môn loại: 294.3 / PH124GI
8/. ĐẶNG VĂN THẮNG. Kiến trúc và tượng trong tháp, chùa Việt
Nam (Tiếp cận khảo cổ học Phật giáo) / Đặng Văn Thắng // Tạp chí Khảo
cổ học. - 2017. - Số 4.- Tr. 60 - 70
Tóm tắt: Bài viết đề cập hai loại hình di sản cơ bản: Kiến trúc Phật giáo Mã QR
và Tượng Phật giáo.
+ Môn loại: 294.3074 / K305TR

300. KHOA HỌC XÃ HỘI
9/. NGUYỄN DUY DŨNG. Hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội Việt
Nam - Lào : Thành tựu, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và giải pháp /
Nguyễn Duy Dũng, Trần Thị An // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017.
- Số 9.- Tr. 31 - 40
Mã QR
Tóm tắt: Làm rõ những thành tựu nổi bật trong hợp tác khoa học với
Lào, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác
của hai nước trong bối cảnh mới.
+ Môn loại: 300.1 / H466T
10/. PHẠM HƯƠNG TRÀ. Bước đầu nhận diện tham nhũng chính
sách và lợi ích nhóm / Phạm Hương Trà // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2017.
- Số 6.- Tr. 49 - 54
Tóm tắt: Trình bày những biểu hiện của tham nhũng chính sách và lợi Mã QR
ích nhóm, qua đó đề xuất một vài gợi ý về giải pháp nhằm giảm thiểu tham
nhũng chính sách.
+ Môn loại: 302.409597 / B557Đ
11/. VŨ CÔNG GIAO. Những vấn đề cơ bản về chỉ tiêu tham chính
của phụ nữ hiện nay / Vũ Công Giao, Nguyễn Anh Đức // Tạp chí cộng sản.
- 2017. - Số 900.- Tr. 79 – 84
Mã QR
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về chỉ tiêu tham chính của phụ
nữ hiện nay.
+ Môn loại: 305.4209597 / NH556V
12/. DƯƠNG VĂN HUY. Sự chuyển hoá của cộng đồng người Minh
Hương ở Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVII đến nửa sau thế kỷ XIX /
Dương Văn Huy // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 9.- Tr. 68 75
Mã QR
Tóm tắt: Tập trung phân tích quá trình chuyển hoá của cộng đồng người
Minh Hương từ nửa sau thế kỷ XVII đến nửa sau thế kỷ XIX.
+ Môn loại: 305.895922 / S550CH
13/. NGUYỄN SỸ TUẤN. Cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN : Kỳ
vọng và thách thức / Nguyễn Sỹ Tuấn, Lê Thị Thanh Hương // Tạp chí Nghiên
cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 33 - 44
Tóm tắt: Khái quát về một vài thành tựu của cộng đồng văn hoá xã hội Mã QR
giai đoạn 2009-2015, kỳ vọng cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN đến năm
2025 cùng những thách thức trong quá trình thực hiện.
+ Môn loại: 306.0959 / C455Đ
14/. MAI HẢI OANH. Đảng lãnh đạo văn hoá văn nghệ - Kinh nghiệm
và những vấn đề đặt ra / Mai Hải Oanh // Tạp chí cộng sản. - 2017. - Số 900.Tr. 53 - 66
Tóm tắt: Nêu lên kinh nghiệm cơ bản và những vấn đề đặt ra trước yêu Mã QR
cầu phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Môn loại: 306.09597 / Đ106L
15/. DƯƠNG VĂN SÁU. Văn hoá du lịch trong kinh tế du lịch đương
đại Việt Nam / Dương Văn Sáu // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2017. - Số
399.- Tr. 43 - 46
Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá du lịch trong kinh tế du lịch đương đại Mã QR
Việt Nam.
+ Môn loại: 306.409597 / V115H
16/. ĐẶNG THỊ HOA. Quan hệ hôn nhân và gia đình xuyên biên giới
ở vùng biên giới Việt Nam - Lào / Đặng Thị Hoa // Tạp chí Nghiên cứu Đông
Nam Á. - 2017. - Số 9.- Tr. 41 - 46
Tóm tắt: Tập trung tìm hiểu thực trạng cũng như giải pháp mà hai nước Mã QR
đã thực hiện nhằm giải quyết vấn đề quan hệ hôn nhân và gia đình ở khu vực
biên giới Việt Nam - Lào.
+ Môn loại: 306.84 / QU105H
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17/. TRẦN THỊ LIÊN TRANG. Những thành công của Singapore
trong phát triển đô thị xanh và gợi ý cho Việt Nam / Trần Thị Liên Trang
// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2017. - Số 26.- Tr. 36 - 38
Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm của Singapore trong phát triển Mã QR
đô thị xanh, từ đó đề xuất giải pháp phát triển đô thị xanh ở Việt Nam.
+ Môn loại: 307.76 / NH556TH

310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT
18/. Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 9 tháng năm 2017 / Tổng cục
thống kê // Tạp chí Con số và Sự kiện. - Số 9.- Tr. 9 - 11
Tóm tắt: Trích Thông cáo Báo chí Tình hình Kinh tế - xã hội cả nước 9
tháng năm 2017 của Tổng cục thống kê.
Mã QR
+ Môn loại: 315.97 / T312H

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
19/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa
- Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XX / Nguyễn Quang Ngọc //
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2017. - Số 7.- Tr. 63 - 77
Tóm tắt: Trình bày chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa Mã QR
trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XX thông qua khai thác thông tin từ bộ sách
Đại Nam thực lục.
+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU
20/. ĐỖ BANG. Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ với việc nghiên cứu chủ
quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam / Đỗ Bang // Tạp chí Xưa và
nay. - 2017. - Số 487.- Tr. 33 - 38
Tóm tắt: Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là học giả tiên phong trong việc Mã QR
nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
vào những năm cuối bảy mươi và đầu tám mươi của thế kỷ trước.
+ Môn loại: 320.109597 / GI-108S
21/. HOÀNG THẾ LIÊN. Nhà nước kiến tạo phát triển và khả năng
áp dụng ở Việt Nam / Hoàng Thế Liên // Tạp chí Luật học. - 2017. - Số 7.Tr. 48 - 55
Tóm tắt: Phân tích khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển; những vấn đề Mã QR
đặt ra trong xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển; đề xuất một số kiến nghị
nhằm phát huy vai trò nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 321.009597 / NH100N
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22/. ĐẶNG KIM OANH. Từ Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam đến
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nét độc đáo,sáng tạo của
cách mạng Việt Nam / Đặng Kim Oanh // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2017. - Số
9.- Tr. 22 - 28
Mã QR
Tóm tắt: Quá trình ra đời, xây dựng và hoàn thiện Chính phủ nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà đã để lại nhiều kinh nghiệm có giá trị trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
+ Môn loại: 321.009597 / T550U
23/. TRẦN VĂN TĨNH. Công tác kiểm tra của Đảng trong phòng,
chống tham nhũng ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương
thời gian qua / Trần Văn Tĩnh // Tạp chí cộng sản. - 2017. - Số 900.- Tr. 96 101
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày công tác công tác kiểm tra của Đảng trong phòng,
chống tham nhũng ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thời
gian qua.
+ Môn loại: 324.2597071 / C455T
24/. VŨ NHƯ KHÔI. Nét đặc sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam / Vũ Như Khôi, Vũ Trung Duy // Tạp
chí Lịch sử Đảng. - 2017. - Số 9.- Tr. 16 - 21
Tóm tắt: Trình bày những nét đặc sắc trong lãnh đạo cách mạng của Mã QR
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 324.2597075 / N207Đ
25/. VÕ XUÂN VINH. Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN : Vai trò
và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông / Võ Xuân Vinh
// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 54 - 60
Tóm tắt: Làm rõ nguyên tắc ra quyết định của ASEAN và những đóng Mã QR
góp của tổ chức này trong việc ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông kể từ khi
Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay cũng như thách thức đặt ra từ chính nguyên
tắc đồng thuận trong ra quyết định của ASEAN.
+ Môn loại: 327.16 / NG527T
26/. TÙNG LÂM. Asean chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển
/ Tùng Lâm // Tạp chí Ngoại thương. - 2017. - Số 8+9.- Tr. 2 - 6
Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Asean
(Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) trong hơn 50 năm qua và mối quan hệ Mã QR
giữa Asean với các đối tác chủ chốt như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Ấn Độ.
+ Môn loại: 327.59 / A109CH
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27/. VŨ DƯƠNG NINH. ASEAN - Những chặng đường nửa thế kỷ
(1967-2017) / Vũ Dương Ninh // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. Số 8.- Tr. 3 - 13
Tóm tắt: Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong Mã QR
nửa thế kỷ (1967-2017), đặc biệt nhấn mạnh những bước thăng trầm trong
quan hệ Việt Nam - ASEAN và triển vọng của nó.
+ Môn loại: 327.59 / A109NH
28/. TRẦN KHÁNH. Hoàn thiện cộng đồng chính trị - An ninh
ASEAN : Thành tựu, cơ hội và thách thức / Trần Khánh // Tạp chí Nghiên cứu
Đông Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 14 - 23
Tóm tắt: Trình bày những thành tựu, cơ hội và thách thức trong việc hoàn Mã QR
thiện cộng đồng chính trị - An ninh ASEAN.
+ Môn loại: 327.59 / H406TH
29/. NGUYỄN HUY HOÀNG. 50 năm ASEAN : Sự tham gia, vai trò và
đóng góp của Việt Nam / Nguyễn Huy Hoàng // Tạp chí Nghiên cứu Đông
Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 70 - 78
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá những đóng góp và vai trò của Việt Nam Mã QR
đối với ASEAN kể từ khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.
+ Môn loại: 327.59 / N114M
30/. HOÀNG KHẮC NAM. Vai trò và cách thức phát triển quan hệ
đối ngoại của ASEAN / Hoàng Khắc Nam, Lê Lêna // Tạp chí Nghiên cứu
Đông Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 45 - 53
Tóm tắt: Khái quát về quan hệ đối ngoại của ASEAN kể từ khi tổ chức Mã QR
này được thành lập cho đến nay.
+ Môn loại: 327.59 / V103TR
31/. CHÚC BÁ TUYÊN. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt
Nam - Ấn Độ cơ hội và triển vọng / Chúc Bá Tuyên // Tạp chí Sinh hoạt lý
luận. - 2017. - Số 6.- Tr. 65 - 79
Tóm tắt: Trình bày về cơ hội và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Mã QR
toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.
+ Môn loại: 327.597054 / QU105H
32/. NGUYỄN NGỌC LAN. Một số giải pháp tăng cường quan hệ Việt
Nam - Lào hiện nay / Nguyễn Ngọc Lan // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.
- 2017. - Số 9.- Tr. 15 - 22
Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Lào Mã QR
và đề ra các giải pháp gia tăng quan hệ của hai nước.
+ Môn loại: 327.5970594 / M458S
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33/. TRƯƠNG DUY HOÀ. Nhìn lại 55 năm quan hệ chính trị - ngoại
giao Việt Nam - Lào (1962-2017) / Trương Duy Hoà // Tạp chí Nghiên cứu
Đông Nam Á. - 2017. - Số 9.- Tr. 3 - 14
Tóm tắt: Nhìn lại mối quan hệ giữa hai nước hơn nửa thế kỉ qua, trong Mã QR
đó có chính trị - ngoại giao nhất là về thành tựu, hạn chế và từ đó đưa ra một
số góp ý chính sách thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.
+ Môn loại: 327.5970594 / NH311L
34/. ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động
pháp luật trong quy trình xây dựng luật / Đoàn Thị Tố Uyên // Tạp chí Luật
học. - 2017. - Số 7.- Tr .78 - 86
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng hoạt động đánh giá tác động pháp luật Mã QR
trong quy trình xây dựng luật được thực hiện trong giai đoạn từ khi Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực pháp lí đến nay.
+ Môn loại: 328.597 / TH552TR

330. KINH TẾ HỌC
35/. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC. Kinh tế tư nhân phát huy vai trò động
lực của nền kinh tế / Phạm Thị Bích Ngọc // Tạp chí Con số & Sự kiện. 2017. - Số 8.- Tr. 9 - 11, 28
Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy kinh tế tư nhân sau 30 đổi mới đã có những Mã QR
bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
của cả nước nhưng cũng đang vấp phải không ít những rào cản trong quá trình
hoạt động.
+ Môn loại: 330.12 / K312T
36/. PHẠM PHÚC VĨNH. Cuộc vận động đổi mới tư duy kinh tế của
Lương Khắc Ninh trên báo Nông Cổ Mín Đàm (1901-1905) / Phạm Phúc
Vĩnh // Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2017. - Số 6.- Tr.
52 - 64
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết trình bày về cuộc vận động đổi mới tư duy kinh tế của
Lương Khắc Ninh trên báo Nông Cổ Mín Đàm (1901-1905).
+ Môn loại: 330.9597 / C514V
37/. THANH KIM HUỆ. Kinh nghiệm của các tập đoàn kinh tế trên
thế giới và gợi ý cho sự phát triển tập đoàn kinh tế Việt Nam / Thanh Kim
Huệ, Lê Danh Lượng // Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. - 2017. Số 502.- Tr. 56 - 58
Mã QR
Tóm tắt: Nêu lên những kinh nghiệm thành công của các tập đoàn kinh
tế trên thế giới, từ đó trình bày một số gợi ý cho sự phát triển tập đoàn kinh tế
ở Việt Nam.
+ Môn loại: 330.9597 / K312NGH
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38/. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN. Đánh giá tiềm năng du lịch vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ / Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Lan Hương
// Tạp chí Kinh tế & Dự báo. - 2017. - Số 24.- Tr. 48 - 51
Tóm tắt: Phản ánh một cách tổng quát tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân Mã QR
văn, hạ tầng đối với phát triển du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Môn loại: 330.95975 / Đ107GI
39/. ĐỖ LÝ HẢI TÂN. Lý thuyết Chenery và các giai đoạn phát triển
kinh tế của Đông Nam Bộ trong thời kỳ 1999-2014 / Đỗ Lý Hải Tân // Tạp
chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2017. - Số 6.- Tr. 1 - 9
Tóm tắt: Bài viết xác định các giai đoạn phát triển kinh tế của vùng Đông Mã QR
Nam Bộ trong thời kỳ 1999-2014 thông qua nền tảng lý thuyết của Chenery
và các cộng sự (1986), từ đó đưa ra một số kiến nghị về chính sách để cải thiện
hơn nữa phát triển kinh tế chung cho toàn vùng theo hướng bền vững.
+ Môn loại: 330.95977 / L600TH
40/. PHÍ THỊ THU TRANG. Quan điểm của V.I. Lênin về kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam / Phí Thị Thu
Trang // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2017. - Số 265.- Tr. 30 - 36
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của V.I. Lênin về kinh tế có vốn đầu tư Mã QR
nước ngoài và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam.
+ Môn loại: 331.09597 / QU105Đ
41/. CẢNH CHÍ HOÀNG. Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng
sông Cửu Long / Cảnh Chí Hoàng, Trần Văn Dũng // Tạp chí Con số và sự
kiện. - Số 9.- Tr. 27 - 29
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân Mã QR
lực vùng đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 331.11 / PH110TR
42/. TĂNG VŨ KHIÊN. Phân tích mối liên hệ giữa năng suất lao động
xã hội và giá trị xuất khẩu bình quân giai đoạn 1993-2016 / Tăng Vũ Khiên,
Nguyễn Thị Tuyết Nhung // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2017. - Số 26.- Tr.
10 - 13
Mã QR
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung phương pháp phân tích tương quan giữa
các chỉ tiêu biến động theo thời gian và các bước tiến hành phân tích thông
qua việc áp dụng phân tích mối liên hệ giữa năng suất lao động xã hội và xuất
khẩu bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 1993-2016.
+ Môn loại: 331.11 / PH121T
43/. PHẠM TIẾN NAM. Giải pháp rút bớt lao động khỏi ngành nông
nghiệp / Phạm Tiến Nam // Tạp chí Nông thôn mới. - 2017. - Số 467.- Tr. 8 12
Mã QR
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Tóm tắt: Rút bớt lao động nông nghiệp hay còn gọi là tái cơ cấu lao động
là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu về công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo điều kiện tiến lên nền sản xuất nông nghiệp lớn,
hiện đại, nâng cao thu nhập, chất lượng của sống của người dân.
+ Môn loại: 331.12 / GI-103PH
44/. LÝ XUÂN HOÀ. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động
nông thôn tỉnh Trà Vinh / Lý Xuân Hoà, Bùi Văn Trịnh // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2017. - Số 25.- Tr. 61 - 63
Tóm tắt: Tập trung làm rõ thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông Mã QR
thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động
trong thời gian tới.
+ Môn loại: 331.12 / N122C
45/. HUỲNH VĂN DUY. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long / Huỳnh Văn Duy // Tạp chí Kinh tế dự báo.
- 2017. - Số 27.- Tr. 55 - 57
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia đào Mã QR
tạo lao động nông thôn tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
+ Môn loại: 331.12 / V250Đ
46/. THANH THUỶ. Cơ chế tài chính của ngân hàng Trung ương :
Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam / Thanh Thuỷ // Tạp chí Thông
tin tài chính. - 2017. - Số 19.- Tr.30 - 32
Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm của các nước về cơ chế tài chính của Mã QR
ngân hàng Trung ương và bài học cho Việt Nam.
+ Môn loại: 332.1 / C460CH
47/. PHẠM QUANG ĐẨU. Một "thủ lĩnh" của con đường tiền tệ /
Phạm Quang Đẩu // Tạp chí Nhân chứng và sự kiện. - Số 286.- Tr. 26 - 27
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời của ông Lữ Minh Châu - một nhân vật
lịch sử của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 332.1 / MT458H
48/. NGUYỄN THỊ NHUNG. Ngân hàng xuyên biên giới : Hàm ý cho
Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú //
Tạp chí Ngân hàng. - 2017. - Số 18.- Tr. 51 - 58
Tóm tắt: Làm rõ khái niệm dịch vụ xuyên biên giới trong lĩnh vực ngân Mã QR
hàng, nhấn mạnh các đặc trưng cũng như lợi ích và rủi ro của loại dịch vụ này.
+ Môn loại: 332.1 / NG121H
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49/. NGUYỄN THỊ VÂN. Bộ ba bất khả thi với việc điều hành chính
sách tiền tệ ở Việt Nam / Nguyễn Thị Vân // Tạp chí Thị trường tài chính tiền
tệ. - 2017. - Số 19.- Tr. 20 Tóm tắt: Trình bày lý thuyết "bộ ba bất khả thi" và đề xuất một số giải Mã QR
pháp cho Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ từ góc độ này.
+ Môn loại: 332.4 / B450B
50/. NGUYỄN THỊ HIỀN. Chính sách tiền tệ của Việt Nam các năm
2016-2017 và gợi ý một số giải pháp trong thời gian tới / Nguyễn Thị Hiền
// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2017. - Số 26.- Tr. 3 - 5
Tóm tắt: Trình bày chính sách tiền tệ của Việt Nam các năm 2016-2017 Mã QR
và gợi ý một số giải pháp trong thời gian tới.
+ Môn loại: 332.4 / CH312S
51/. PHAN THỊ THOA. Quá trình hội nhập tài chính tiền tệ của
ASEAN : Thành tựu và hạn chế / Phan Thị Thoa // Tạp chí Nghiên cứu Đông
Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 61 - 69
Tóm tắt: Đi sâu nghiên cứu quá trình hội nhập tài chính tiền tệ của Mã QR
ASEAN và đánh giá những thành tựu, hạn chế của quá trình này.
+ Môn loại: 332.4 / QU100TR
52/. CAO ĐINH KIÊN. Kiểm soát hoạt động bán khống chứng khoán
trên thế giới và bài học cho Việt Nam / Cao Đinh Kiên, Nguyễn Thu Thuỷ,
Tăng Thị Thanh Thuỷ // Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. 2017. - Số 6.- Tr. 56 - 68
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về vai trò của hoạt động bán
khống trên thị trường chứng khoán cũng như những biện pháp nhằm kiểm soát
hoạt động này tại các quốc gia phát triển trên thế giới.
+ Môn loại: 332.63 / K304S
53/. TRANG THỊ TUYẾT. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN
vào Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) / Trang
Thị Tuyết // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2017. - Số 500.- Tr.
4-6
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày tình hình đầu tư FDI của ASEAN vào Việt Nam và
nêu lên chính sách thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh AEC.
+ Môn loại: 332.67 / Đ125T
54/. NGUYỄN THỊ THUỲ MINH. Kinh nghiệm quốc tế thu hút đầu
tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp và bài học cho Việt Nam / Nguyễn
Thị Thuỳ Minh // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 18.- Tr. 19
- 27
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết nêu lên kinh nghiệm thu hút đầu tư trực nước ngoài
vào nông nghiệp của một số nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan,
Indonesia và Malaysia. Từ đó, đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 332.67 / K312NGH
55/. LÊ VĂN THẮNG. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các
tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian / Lê Văn
Thắng, Nguyễn Lưu Bảo Đoan // Tạp chí Phát triển kinh tế. - 2017. - Số 7.- Tr.
4 - 33
Mã QR
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hướng đến đầu tư trực tiếp nước ngoại
tại 63 tỉnh thành Việt Nam trong giai đoạn sau khi khủng hoảng tài chính kết
thúc (2011-2014) bằng mô hình kinh tế lượng không gian.
+ Môn loại: 332.6709597 / PH121T
56/. NGUYỄN CHUNG THUỶ. Thu hút FDI năm 2017 : Hứa hẹn nhiều
kỷ lục / Nguyễn Chung Thuỷ, Nguyễn Thị Ngân // Tạp chí Con số và sự kiện.
- Số 9.- Tr. 15 - 17
Tóm tắt: Trình bày tình hình và định hướng mới trong thu hút FDI.
Mã QR
+ Môn loại: 332.6709597 / TH500H
57/. NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO. Nghiên cứu tác động của cơ chế
chính sách đến tính thanh khoản của thị trường bất động sản ở Việt Nam
đến năm 2020 trong điều kiện hội nhập / Ngô Thị Phương Thảo // Tạp chí
Nghiên cứu Kinh tế. - 2017. - Số 9.- Tr. 60 - 68
Mã QR
Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của hệ thống cơ chế chính sách đến tính
thanh khoản của thị trường bất động sản ở Việt Nam đến năm 2020 và các giải
pháp nhằm thay đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với sự phát triển của thị
trưởng ở các giai đoạn tiếp theo.
+ Môn loại: 333.3309597 / NGH305C
58/. CAO CHI. Năng lượng hạt nhân : Hai khuynh hướng chủ đạo trong
thế kỷ 21 / Cao Chi // Tạp chí Tia sáng. - 2017. - Số 19.- Tr. 29 - 34
Tóm tắt: Trình bày khuynh hướng trong vấn đề năng lượng hạt nhân và
đề ra chiến lược cho Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 333.792 / N116L
59/. THÂN VĂN ĐÓN. Hoạt động khai thác, sử dụng và những vấn
đề đặt ra đối với tài nguyên nước ở Việt Nam / Thân Văn Đón, Lại Văn
Mạnh, Trần Minh Huyền // Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - 2017.
- Số 10.- Tr. 60 - 64
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nêu
lên những hạn chế, bất cập về quản lý và cơ chế chính sách.
+ Môn loại: 333.91 / H411Đ
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60/. TRẦN ANH TUẤN. Nghiên cứu một số định hướng phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam / Trần Anh Tuấn // Tạp chí Nghiên cứu Kinh
tế. - 2017. - Số 9.- Tr. 19 - 24
Tóm tắt: Đánh giá thách thức trong phát triển kinh tế biển Việt Nam, từ Mã QR
đó đưa ra những định hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế
biển ở Việt Nam.
+ Môn loại: 333.91009597 / NGH305C
61/. NGUYỄN VĂN CHUNG. Chống "giặc nội xâm" theo tư tưởng
Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Chung // Tạp chí Cộng sản. - 2017. - Số 899.- Tr.
30 - 35
Tóm tắt: Trình bày việc vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về Mã QR
chống "giặc nội xâm" trong tình hình hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / CH455GI
62/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về cán
bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với công tác sử dụng, bổ nhiệm cán
bộ hiện nay / Trần Minh Trưởng, Đoàn Phú Hưng // Tạp chí Lịch sử Đảng. 2017. - Số 9.- Tr. 41 - 48
Mã QR
Tóm tắt: Những chỉ dạy của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ trong tác
phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn còn nguyên giá trị. Nghiên cứu, vận dụng quan
điểm và những chỉ dạy của Người trong đổi mới công tác cán bộ, góp phần
xây dựng đội ngũ cán bộ "đủ tâm, đủ tầm" đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách
mạng trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / NH556CH
63/. LÊ THỊ THUÝ BÌNH. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích
của việc học / Lê Thị Thuý Bình // Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.
- 2017. - Số 9.- Tr. 22 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của của Hồ Chí Minh về mục đích Mã QR
của việc học. Từ đó cho thấy, quan điểm và tấm gương trong mục đích học tập
của Hồ Chí Minh đã trở thành một di sản quý báu của đất nước.
+ Môn loại: 335.4346 / QU105Đ
64/. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG. Tầm nhìn và chiến lược của người
suốt đời vì nước, vì dân / Nguyễn Đình Hương // Tạp chí Sự kiện và nhân
chứng. - 2017. - Số 286.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Trình bày những kỷ niệm và suy nghĩ của tác giả khi đọc tác Mã QR
phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / T120NH
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65/. ĐỖ THỊ THU HÀ. Tự phê bình và phê bình cho đúng trong tác
phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thu Hà // Tạp chí Lịch
sử Đảng. - 2017. - Số 9.- Tr. 49 - 52
Tóm tắt: Trình bày vấn đề tự phê bình và phê bình cho đúng trong tác Mã QR
phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / T550PH
66/. HOÀNG CHÍ BẢO. Triết học, triết lý và minh triết Hồ Chí Minh
trong "sửa đổi lối làm việc" / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí Triết học. - 2017. Số 7.- Tr. 17 - 25
Tóm tắt: Trình bày triết học, triết lý và minh triết Hồ Chí Minh trong tác Mã QR
phẩm "sửa đổi lối làm việc".
+ Môn loại: 335.4346 / TR308H
67/. ĐẶNG CẨM TÚ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại
đa phương vào thực tiễn Việt Nam / Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Việt Lâm // Tạp
chí Cộng sản. - 2017. - Số 899.- Tr. 42 - 47
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại đa phương và Mã QR
việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đối ngoại đa phương cùa
Việt Nam.
+ Môn loại: 335.4346 / V1251D
68/. ĐINH NGỌC LINH. Chính sách phát triển hoạt động tài chính vi
mô : Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam / Đinh Ngọc Linh
// Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 16.- Tr. 12 - 24
Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Mã QR
Việt Nam trong chính sách phát triển hoạt động tài chính vi mô.
+ Môn loại: 336 / CH312S
69/. TRẦN THỊ HÀ. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính
khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ xanh và đề xuất cho Việt Nam
/ Trần Thị Hà // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 17.- Tr. 23 32
Mã QR
Tóm tắt: Tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong việc sử
dụng công cụ tài chính nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ xanh, từ đó đưa
ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 336 / K312NGH
70/. VŨ SỸ CƯỜNG. Huy động nguồn thu ngân sách nhà nước ở Việt
Nam theo hướng bền vững / Vũ Sỹ Cường // Tạp chí Tài chính. - 2017. - Số
666.- Tr. 15 - 18
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng huy động nguồn lực vào ngân sách nhà Mã QR
nước ở Việt Nam qua các phân tích quy mô và cơ cấu thu ngân sách những
năm gần đây.
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+ Môn loại: 336.2 / H523Đ
71/. NGUYỄN ĐỨC TRUNG. Ưu đãi thuế trong đặc khu kinh tế
Thẩm Quyến của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam /
Nguyễn Đức Trung // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2017. Số 500.- Tr. 76 - 78
Mã QR
Tóm tắt: Nêu lên chính sách ưu đãi về thuế ở Đặc khu Kinh tế Thẩm
Quyến và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
+ Môn loại: 336.2 / Ư566Đ
72/. PHẠM THỊ THU HỒNG. Chính sách thuế bất động sản ở một số
nước châu Á và hàm ý cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị
Thanh Huyền // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 18.- Tr. 1 9
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết trình bày về chính sách thuế bất động sản ở một số
quốc gia châu Á và nêu lên một số hàm ý cho Việt Nam.
+ Môn loại: 336.22 / CH312S
73/. PHẠM HỮU HỒNG THÁI. Tác động của chính sách thuế đến thị
trường bất động sản / Phạm Hữu Hồng Thái // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.
- 2017. - Số 9.- Tr. 33 - 43
Tóm tắt: Xem xét các tác động của chính sách thuế đến giá nhà đất ở Mã QR
Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2016 bằng cách tiếp
cận hồi quy OLS và đề xuất một số khuyến nghị chính sách đối với Chính phủ.
+ Môn loại: 336.22 / T101Đ
74/. NGUYỄN MINH TÂN. Giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước
và nợ công ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tân // Tạp chí Tài chính. - 2017. - Số
666.- Tr 23 - 26
Tóm tắt: Trình bày thực trạng cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công Mã QR
ở Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.
+ Môn loại: 336.3 / GI-103PH
75/. NGUYỄN THỊ THUỲ MINH. Xử lý nợ xấu của doanh nghiệp tại
Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thuỳ Minh //
Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 19.- Tr. 12 - 23
Tóm tắt: Trình bày vấn đề xử lý nợ xấu của doanh nghiệp tại Trung Quốc Mã QR
và nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ Môn loại: 336.3 / X550L
76/. NGUYỄN MINH TÂN. Chi ngân sách nhà nước góp phần phát
triển bền vững nền kinh tế / Nguyễn Minh Tân // Tạp chí Tài chính. - 2017.
- Số 666.- Tr. 19 - 22
Mã QR
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Tóm tắt: Trình bày tình hình chi ngân sách nhà nước qua các giai đoạn
và nêu lên vấn đề cần tập trung vào việc cơ cấu lại chi ngân sách phù hợp với
nguồn lực của nền kinh tế.
+ Môn loại: 336.597 / CH300NG
77/. TRƯƠNG BÁ TUẤN. Đảm bảo bền vững tài khoá ở Việt Nam :
Hướng đến một chiến lược tổng thể và toàn diện / Trương Bá Tuấn // Tạp chí
Tài chính. - 2017. - Số 666.- Tr. 10 - 14
Tóm tắt: Nhận diện các rủi ro tài khoá của Việt Nam và yêu cầu đảm bảo Mã QR
bền vững tài khoá, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm đảm bảo về vững
tài khoá ở Việt Nam.
+ Môn loại: 336.597 / Đ104B
78/. PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN. Hệ thống báo cáo, tiêu chí giám sát tài
chính của Nhà nước với tập đoàn tài chính : Kinh nghiệm Trung Quốc và
một số kiến nghị cho Việt Nam / Phạm Thị Tường Vân // Tạp chí Thông tin
phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 16.- Tr. 23 - 32
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết trình bày các tiêu chí và báo cáo giám sát tài chính đối
với tập đoàn tài chính tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết nêu lên kinh nghiệm
của Trung Quốc trong việc quy định các chỉ tiêu giám sát tài chính. Từ đó, đề
xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam.
+ Môn loại: 336.597 / H250TH
79/. NGUYỄN VĂN HÀ. Thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng kinh
tế ASEAN 2016 - 2025 : Kết quả và triển vọng / Nguyễn Văn Hà // Tạp chí
Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 8.- Tr. 24 - 32
Tóm tắt: Trình bày khái quát một số nội dung chủ yếu của kế hoạch tổng Mã QR
thể cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2016 - 2025, đồng thời tìm hiểu những
hoạt động ASEAN đã triển khai kể từ khi thành lập AEC và đưa ra những đánh
giá về triển vọng.
+ Môn loại: 337.1 / TH552H
80/. TÔ CẨN. Bước phát triển của kinh tế đối ngoại Việt Nam sau 10
năm gia nhập WTO / Tô Cẩn // Tạp chí Thông tin Đối ngoại. - 2017. - Số 9.Tr. 54 - 56
Tóm tắt: Bài viết cho thấy nhờ gia nhập WTO mà kinh tế Việt Nam phát Mã QR
triển tốt hơn, nhất là ở các ngành điện tử, dệt may, nông sản.
+ Môn loại: 337.597 / B557PH
81/. TRẦN NGUYỄN TUYÊN. Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
: Thành tựu và hạn chế / Trần Nguyễn Tuyên // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2017.
- Số 9.- Tr. 53 - 58
Tóm tắt: Trình bày những thành tựu và hạn chế của Hội nhập kinh tế Mã QR
quốc tế ở Việt Nam.
- 17 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 1 - THÁNG 11/2017

+ Môn loại: 337.597 / H452NH
82/. MINH THIỆN. Thúc đẩy chuyển đổi số để bắt kịp xu thế Cách
mạng Công nghiệp 4.0 / Minh Thiện // Tạp chí Thông tin và truyền thông. Số 549.- Tr. 2 - 6
Tóm tắt: Trình bày những hành động cụ thể thúc đẩy quá trình chuyển Mã QR
đổi số để bắt kịp xu thế Cách mạng Công nghiệp 4.0.
+ Môn loại: 338.09597 / TH506Đ
83/. NGÔ THỊ THU HÀ. Bài học với Việt Nam nhìn từ thực tế chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với biển đổi khí hậu của một số quốc
gia / Ngô Thị Thu Hà // Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. - 2017. Số 502.- Tr. 27 - 29
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày một số kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thích
ứng với biến đổi khí hậu của một số nước, từ đó rút ra những bài học cho Việt
Nam.
+ Môn loại: 338.1 / B103H
84/. NGUYỄN VÕ KIÊN. Đánh giá hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía
nguyên liệu của các nhà máy đường Việt Nam / Nguyễn Võ Kiên, Nguyễn
Hùng Cường, Hồ Kim Hương // Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. 2017. - Số 502.- Tr. 62 - 64
Mã QR
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất mía nguyên liệu của các
nhà máy tại 6 vùng nguyên liệu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả kinh tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
+ Môn loại: 338.1 / Đ107GI
85/. TRẦN THANH NAM. Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất
khẩu Việt Nam / Trần Thanh Nam // Tạp chí Thông tin đối ngoại. - 2017. Số 10.- Tr.46 - 48
Tóm tắt: Trình bày kết quả xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong 8 Mã QR
tháng đầu năm 2017, qua đó đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng
hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam.
+ Môn loại: 338.1 / N122C
86/. LÊ QUANG ANH. Phát triển bền vững trong nông nghiệp - nhìn
từ thực tế sử dụng đất trồng và lao động giai đoạn 2005-2016 / Lê Quang
Anh // Tạp chí Kinh tế & Dự báo. - 2017. - Số 24.- Tr. 72 - 75
Tóm tắt: Nghiên cứu tiến hành xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng Mã QR
đất trồng và lao động với sản lượng trong khu vực nông nghiệp giai đoạn 20052016.
+ Môn loại: 338.1 / PH110TR
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87/. PHÙNG NGỌC BẢO. Đồng bằng sông Cửu Long cần nhiều chính
sách hỗ trợ để tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp / Phùng Ngọc Bảo //
Tạp chí Cộng sản. - 2017. - Số 129.- Tr. 73 - 76
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng lớn về sản xuất lúa Mã QR
gạo, thuỷ sản và cây ăn trái, hiện đang phát huy được thế mạnh nhờ tổ chức lại
sản xuất, xây dựng và thực hiện các chuỗi liên kết trong nông nghiệp. Song
cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần hoàn thiện trong thực hiện cơ cấu lại ngành
nông nghiệp.
+ Môn loại: 338.1095978 / Đ455B
88/. HOÀI THU. Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề cấp thiết / Hoài
Thu // Báo Hậu Giang. - 2017. - Ngày 12 tháng 10.- Tr. 3
Bài 1 : Thực trạng sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tóm tắt: Trình bày thực trạng sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Mã QR
Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / L305K
89/. HOÀI THU. Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề cấp thiết / Hoài
Thu // Báo Hậu Giang. - 2017. - Ngày 13 tháng 10.- Tr. 4
Bài 2 : Liên kết lỏng lẻo
Tóm tắt: Trình bày thực trạng liên kết sản xuất lúa gạo ở Hậu Giang và Mã QR
Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / L305K
90/. HOÀI THU. Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề cấp thiết / Hoài
Thu // Báo Hậu Giang. - 2017. - Ngày 16 tháng 10.- Tr. 5
Bài 3 : Vai trò hợp tác xã chưa được phát huy
Tóm tắt: Toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có cả ngàn hợp tác xã Mã QR
nông nghiệp, quy tụ một lượng lớn hộ nông dân trồng lúa, nếu liên kết bài bản
thì đầu ra hạt lúa sẽ thuận lợi.
+ Môn loại: 338.1095978 / L305K
91/. HOÀI THU. Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề cấp thiết / Hoài
Thu // Báo Hậu Giang. - 2017. - Ngày 17 tháng 10.- Tr. 5
Bài 4 : Tìm lời giải cho bài toán lúa gạo
Tóm tắt: Đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển sản Mã QR
xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao theo hướng phát triển bền vững cho
Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / L305K
92/. HOÀI THU. Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề cấp thiết / Hoài
Thu // Báo Hậu Giang. - 2017. - Ngày 18 tháng 10.- Tr. 5
Bài 5 : Tăng cường liên kết, phát triển ngành hàng lúa gạo
Mã QR
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Tóm tắt: Đồng bằng sông cửu Long có tiềm năng, lợi thế to lớn về nông
nghiệp, là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước nhưng khâu liên kết trong chuỗi giá
trị lúa gạo trong thời gian qua chưa thật sự chặt chẽ.
+ Môn loại: 338.1095978 / L305K
93/. TRẦN HỮU HIỆP. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long : Từ
đồng ruộng vào thương trường / Trần Hữu Hiệp // Báo Cần Thơ. - 2017. - Ngày
25 tháng 9.- Tr. 3
Bài 1 : Thực trạng sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày những thách thức đối với nông nghiệp Đồng bằng
sông Cửu Long hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị.
+ Môn loại: 338.1095978 / N455NGH
94/. NGUYỄN THANH TÙNG. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải
pháp phát triển tôm - rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau / Nguyễn Thanh
Tùng, Phan Văn Tá // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2017. Số 17.- Tr. 18 - 27
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển tôm rừng trên địa bàn
tỉnh Cà Mau và đề xuất giải pháp phát triển tôm rừng trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.3 / Đ107GI
95/. DƯƠNG THẾ DUY. Vốn xã hội và khả năng tiếp cận kiến thức
nông nghiệp của hộ nuôi tôm ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre / Dương Thế
Duy // Tạp chí Kinh tế dự báo. - 2017. - Số 27.- Tr. 62 - 65
Tóm tắt: Bài viết xác định vai trò của vốn xã hội đối với khả năng tiếp Mã QR
cận kiến thức nông nghiệp của hộ nuôi tôm ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
+ Môn loại: 338.3 / V454X
96/. NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng dịch vụ của các điểm du lịch sinh thái tại tỉnh Cà Mau / Nguyễn
Phước Hoàng // Tạp chí Kinh tế dự báo. - 2017. - Số 27.- Tr. 100 - 103
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch Mã QR
vụ của các điểm du lịch sinh thái tại tỉnh Cà Mau, từ đó đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần thu hút du khách
đến với tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.4 / C101NH
97/. VŨ CHÍ HÙNG. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của
Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Vũ Chí Hùng // Tạp chí
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2017. - Số 6.- Tr. 48 - 55
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số chính sách phát triển công nghiệp hỗ Mã QR
trợ của Hàn Quốc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.4 / CH312S
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98/. NGUYỄN NGỌC ĐẠT. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
e-tourism cho các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam / Nguyễn Ngọc Đạt,
Lê Minh Hiếu // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2017. - Số 500.Tr. 59 - 61
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày tổng quan ngành du lịch Việt Nam và nêu lên giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh các sản phẩm lữ hành trực tuyến
của các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam.
+ Môn loại: 338.4 / GI-103PH
99/. NGUYỄN QUYẾT THẮNG. Khai thác các giá trị văn hoá truyền
thống trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam / Nguyễn Quyết
Thắng // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2017. - Số 8.- Tr. 22 - 30
Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế Mã QR
giới về bảo tồn khai thác các giá trị văn hoá truyền thống, đánh giá thực trạng,
đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.
+ Môn loại: 338.4 / KH103TH
100/. ĐỖ CẦM THƠ. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu,
điểm du lịch / Đỗ Cầm Thơ // Tạp chí Du lịch. - 2017. - Số 9.- Tr. 58 - 59, 68
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và thực tế quản lý chất lượng dịch
vụ du lịch. Từ đó, chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chất Mã QR
lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch chưa cao.
+ Môn loại: 338.4 / N122C
101/. HÀ THỊ LỊCH. Phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch ở
Phú Thọ / Hà Thị Lịch, Bùi Huy Toàn, Trịnh Thế Truyền // Tạp chí Văn hoá
nghệ thuật. - 2017. - Số 399.- Tr. 49 - 51
Tóm tắt: Trình bày thực trặng sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn Mã QR
hoá vùng đất tổ của tỉnh Phú Thọ và giải pháp phát triển các sản phẩm lưu
niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.
+ Môn loại: 338.4 / PH110TR
102/. NGUYỄN KHẮC KHOAN. Sự hài lòng của du khách về chất
lượng dịch vụ tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Khắc
Khoan // Tạp chí Kinh tế dự báo. - 2017. - Số 27.- Tr. 51 - 54
Tóm tắt: Bài viết phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Mã QR
du khách đối với các điểm đến du lịch của tỉnh Vĩnh Long.
+ Môn loại: 338.4 / S550H
103/. NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG. Một số chính sách và giải
pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020 / Nguyễn Phước
Quý Quang // Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. - 2017. - Số 502.Tr. 10 - 12
Mã QR
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Tóm tắt: Trình bày một số chính sách phát triển du lịch và một số giải
pháp phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020.
+ Môn loại: 338.40959793 / M458S
104/. HUỲNH KIM. Liên kết với vùng Tứ Giác Long Xuyên để phát
triển bền vững / Huỳnh Kim // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 20 tháng 10.Tr.3
Tóm tắt: Bài phỏng vấn ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân Mã QR
dân thành phố Cần Thơ về Đề án liên kết Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên.
+ Môn loại: 338.59793 / L305K
105/. PHAN THỊ LƯƠNG DIỆU. Nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong quá trình tham gia chuỗi giá trị
toàn cầu / Phan Thị Lương Diệu // Tạp chí cộng sản. - 2017. - Số 900.- Tr. 74
- 78
Mã QR
Tóm tắt: Nêu lên một số hạn chế về năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp tư nhân Việt Nam và trình bày những ưu tiên hành động chính sách để
phát triển các doanh nghiệp.
+ Môn loại: 338.6 / N122C
106/. ĐẶNG THỊ HUYỀN ANH. Phát triển tài chính toàn diện nhằm
cải thiện vị thế nền sản xuất Việt Nam / Đặng Thị Huyền Anh // Tạp chí Tài
chính. - 2017. - Số 665.- Tr. 17 - 19
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng phát triển tài chính toàn diện và ý Mã QR
nghĩa đối với phát triển nền sản xuất Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam hỗ trợ cho hoạt
động sản xuất và xuất khẩu.
+ Môn loại: 338.6 / PH110TR
107/. LÊ MINH HƯƠNG. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối
với doanh nghiệp nhà nước : Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi ý
cho Việt Nam / Lê Minh Hương // Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2017. - Số
19.- Tr. 1 - 11
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đánh giá hiệu
quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước, từ đó nêu lên một
số gợi ý đối với Việt Nam.
+ Môn loại: 338.7 / Đ107GI
108/. PHẠM VĂN NGHĨA. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở một
số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam / Phạm Văn Nghĩa, Lê Thị Hồng
Điệp // Tạp chí Tài chính. - 2017. - Số 665.- Tr. 22 - 24
Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng quá trình tái cơ cấu doanh Mã QR
nghiệp nhà nước ở một số quốc gia và đưa ra những nhận xét, đề xuất giải pháp
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong thời gian tới.
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+ Môn loại: 338.7 / T103C
109/. TRẦN THỊ HÀ. Kinh nghiệm quốc tế về điều hành chính sách
kinh tế thông qua các gói kích thích kinh tế / Trần Thị Hà // Thông tin phục
vụ lãnh đạo. - 2017. - Số 19.- Tr. 24 - 32
Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm sử dụng các gói kích thích kinh tế của Mã QR
một số quốc gia và nếu lên hàm ý chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9 / K312NGH
110/. ĐỖ KIM CHUNG. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 : Bản
chất, tác động và một số gợi ý chính sách cho sự phát triển kinh tế xã hội / Đỗ
Kim Chung // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. - 2017. - Số 9.- Tr. 3 - 11
Tóm tắt: Bàn luận về bản chất và các bộ phận hợp thành hữu cơ của cuộc Mã QR
cách mạng lần thứ 4 so với ba cuộc cách mạng trước, đồng thời chỉ ra các lợi
ích, các tác động về kinh tế, xã hội, môi trường của nền công nghiệp 4.0.
+ Môn loại: 338.9597 / C514C
111/. PHẠM QUANG TÍN. Đóng góp của các nhóm ngành kinh tế đến
tăng trưởng kinh tế Việt Nam / Phạm Quang Tín // Tạp chí Nghiên cứu kinh
tế. - 2017. - Số 8.- Tr. 11 - 21
Tóm tắt: Phân tích chi tiết mức độ đóng góp của các nhóm ngành kinh Mã QR
tế vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam, so sánh hiệu quả sản xuất của từng nhóm
ngành kinh tế để luận giải vai trò của từng nhóm ngành kinh tế trong tăng
trưởng kinh tế.
+ Môn loại: 338.9597 / Đ431G
112/. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG. Tiếp cận lý thuyết chuỗi giá trị
nhằm tìm giải pháp cho xuất khẩu bền vững hàng hoá Việt Nam / Huỳnh
Thị Thu Sương // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. - 2017. - Số 9.- Tr. 12 - 17
Tóm tắt: Tiếp cận theo lý thuyết chuỗi giá trị để phân tích, làm rõ tính Mã QR
bền vững của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2016,
đưa ra các đánh giá bước đầu về thực trạng xuất khẩu Việt Nam và đề xuất giải
pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.9597 / T307C
113/. KHÁNH TRUNG. Kiến tạo để Đồng bằng sông Cửu Long phát
triển an toàn, bền vững / Khánh Trung, Hà Thanh // Báo Cẩn Thơ. - 2017. Ngày 18 tháng 10.- Tr. 8 - 9
Bài 1 : Thiên tai và nhân tai
Mã QR
Tóm tắt: Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và các đập thuỷ
điện, các công trình dẫn nước ở thượng nguồn làm cho Đồng bằng sông Cửu
Long phải gồng mình chống chịu.
+ Môn loại: 338.95978 / K305T
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114/. KHÁNH TRUNG. Kiến tạo để Đồng bằng sông Cửu Long phát
triển an toàn, bền vững / Khánh Trung, Hà Văn // Báo Cẩn Thơ. - 2017. Ngày 19 tháng 10.- Tr. 8
Bài 2 : Đối mặt thách thức
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra và những
giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng
Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.95978 / K305T
115/. KHÁNH TRUNG. Kiến tạo để Đồng bằng sông Cửu Long phát
triển an toàn, bền vững / Khánh Trung, Hà Văn // Báo Cẩn Thơ. - 2017. Ngày 20 tháng 10.- Tr. 8
Bài cuối : Đổi mới tư duy và hành động ngay
Mã QR
Tóm tắt: Việc chuyển đổi sản xuất và bố trí lại dân cư tại nhiều địa
phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là vẫn còn khá chậm
do gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu ổn định và phát triển của
vùng trong điều kiện mới.
+ Môn loại: 338.95978 / K305T
116/. NGUYỄN MINH NHỊ. Mô hình phát triển bền vững Đồng bằng
sông Cửu Long / Nguyễn Minh Nhị // Tạp chí Tia sáng. - 2017. - Số 19.- Tr.
13 - 15
Tóm tắt: Trình bày mô hình phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Mã QR
Long và đề ra một số giải pháp.
+ Môn loại: 338.95978 / M450H
117/. OUSMANE DIONE. Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long : Cần
định hướng mang tính khu vực / Ousmane Dione // Tạp chí Tia sáng. - 2017. Số 19.- Tr. 16 - 18
Tóm tắt: Bài viết là phát biểu tại Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng Mã QR
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 2017 ngày 26/9 tại Cần Thơ.
+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR
118/. KHÁNH TRUNG. Thúc đẩy phát triển hệ thống logistics / Khánh
Trung // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 16 tháng 10.- Tr. 8
Tóm tắt: Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và góp phần thúc đẩy
phát triển chung cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ Mã QR
đang nỗ lực phát triển hệ thống dịch vụ logistics, kết nối với các địa phương
trong vùng.
+ Môn loại: 338.959793 / TH506Đ
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119/. ANH KHOA. Xây dựng đô thị Cần Thơ phát triển xanh và bền
vững / Anh Khoa // Báo Cần Thơ. - 2017. - Ngày 8 tháng 10.- Tr. 10
Tóm tắt: Bài viết trình bày định hướng phát triển thành phố Cần Thơ
nhằm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, Mã QR
hiện đại, xanh, sạch, đẹp xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu
sông Mekong.
+ Môn loại: 338.959793 / X126D
120/. NGUYỄN THỊ TÚ. Phát triển kết cấu hạ tầng ở một số quốc gia
và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Thị Tú // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái
Bình Dương. - 2017. - Số 500.- Tr. 79 - 81
Tóm tắt: Trình bài kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển kết cấu Mã QR
hạ tầng và bài học cho Việt Nam.
+ Môn loại: 339.09597 / PH110TR
121/. NGUYỄN THÁI HOÀ. Bất bình đẳng giới trong thu nhập của
người lao động ở Việt Nam / Nguyễn Thái Hoà // Tạp chí Khoa học xã hội
thành phố Hồ Chí Minh. - 2017. - Số 6.- Tr. 10 - 24
Tóm tắt: Bài viết đánh giá mức độ bất bình đẳng giới trong thu nhập tiền Mã QR
lương của người lao động ở Việt Nam.
+ Môn loại: 339.3597 / B124B
122/. PHẠM HỒNG THÁI. Giải pháp khai thác và sử dụng nguồn lực
góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Cà Mau / Phạm Hồng Thái, Ngô Thị Hồng
Giang, Nguyễn Thị Hảo // Tạp chí Tài chính. - 2017. - Số 665.- Tr. 91 - 94
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng sử dụng các nguồn lực của tỉnh Cà Mã QR
Mau trên 3 phương diện (đất, vốn và lao động), từ đó đề xuất một số giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế tỉnh.
+ Môn loại: 339.4 / GI-103PH
123/. TẠ THỊ ĐOÀN. Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam / Tạ Thị Đoàn // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dương. - 2017. - Số 500.- Tr. 70 - 72
Tóm tắt: Nêu lên nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ công châu Âu Mã QR
và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ Môn loại: 339.5 / KH513H

340. LUẬT PHÁP
124/. NGUYỄN VĂN GIÀU. Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (AIPA) : 40 năm nối nhịp cầu hữu nghị / Nguyễn Văn
Giàu // Tạp chí Thông tin đối ngoại. - 2017. - Số 10.- Tr.12 - 15
Tóm tắt: Gần 1/2 thế kỷ cũng đã đủ dài để nhìn lại những bước phát triển Mã QR
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và nỗ lực vươn lên của AIPA, khẳng định vị thế của ngoại giao Nghị viện cũng
như vai trò của AIPA đối với tiến trình hội nhập của các quốc gia Đông Nam
Á.
+ Môn loại: 341.24 / H452Đ
125/. QUỐC HUY. Luật về quốc hiệu Việt Nam / Quốc Huy // Tạp chí
Điện và đời sống. - 2017. - Số 221.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, ý nghĩa và quá trình hình thành quốc hiệu
Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 342.597 / L504V
126/. ĐỖ QUÍ HOÀNG. Mô hình thanh tra Quốc hội của Thuỵ Điển,
Phần Lan và các giá trị tham khảo đối với Việt Nam / Đỗ Quí Hoàng, Thái
Thị Thu Trang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số 16.- Tr. 57 - 64
Tóm tắt: Phân tích mô hình thanh tra Quốc hội ở Thuỵ Điển và Phần Mã QR
Lan, nêu lên một số giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo.
+ Môn loại: 342.597 / M450H
127/. NGUYỄN THỊ HÀ. Nâng cao hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án
hành chính / Nguyễn Thị Hà // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số 18.Tr. 22 - 30
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả cũng như những hạn chế, vướng mắc cần Mã QR
khắc phục, nhìn nhận nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án hành chính hiện nay.
+ Môn loại: 342.597 / N122C
128/. TRẦN THANH SANG. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ cấp xã ở Đồng bằng sông Cửu Long / Trần Thanh Sang // Tạp chí
Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. - 2017. - Số 502.- Tr. 24 - 26
Tóm tắt: Trình bày việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mã QR
cấp xã ở Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 342.597 / TH552TR
129/. NGUYỄN THỊ LY NA. Đặc điểm thuật ngữ pháp luật trong các
bản Hiến pháp của Việt Nam / Nguyễn Thị Ly Na // Tạp chí Ngôn ngữ &
Đời sống. - 2017. - Số 9.- Tr. 28 - 35
Tóm tắt: Trình bày các đặc điểm chung của thuật ngữ trong Hiến pháp Mã QR
của Việt Nam và những đặc điểm cụ thể của thuật ngữ pháp luật như: Các con
đường hình thành thuật ngữ, cấu tạo thuật ngữ và các đặc điểm định danh của
thuật ngữ trong Hiến pháp.
+ Môn loại: 342.59702 / Đ113Đ

- 26 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 1 - THÁNG 11/2017

130/. ANH HÙNG. Xây dựng bản hiến pháp Việt Nam đầu tiên / Anh
Hùng // Tạp chí Điện và đời sống. - 2017. - Số 221.- Tr. 1 - 3
Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng, nội dung và ý nghĩa tiến bộ của
Hiến pháp Việt Nam năm 1946.
Mã QR
+ Môn loại: 342.59702 / X126D
131/. NGUYỄN THANH TRÀ. Bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công
chức, viên chức dưới góc độ pháp luật và bài học kinh nghiệm / Nguyễn
Thanh Trà // Tạp chí. - 2017. - Số 9.- Tr. 48 - 53
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới Mã QR
và pháp luật về bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.
+ Môn loại: 342.59708 / B312Đ
132/. HOÀNG NAM HẢI. Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi luật phòng, chống
tham nhũng / Hoàng Nam Hải // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số
19.- Tr. 29 - 36
Mã QR
Tóm tắt: Chỉ ra một khoảng trống lớn của pháp luật Việt Nam trong lĩnh
vực kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
+ Môn loại: 343.597 / PH109L
133/. VŨ THỊ LAN HƯƠNG. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do
nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra - dưới góc nhìn so sánh / Vũ Thị
Lan Hương // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số 18.- Tr. 53 - 64
Tóm tắt: Nghiên cứu quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Mã QR
nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra trong pháp luật dân sự ở các quốc
gia Anh, Pháp, Đức và Bộ tham khảo chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng.
+ Môn loại: 346 / TR102NH
134/. PHẠM MINH HUYỀN. Bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và
nhãn hiệu - Thực trạng pháp luật Việt Nam và một số đề xuất / Phạm Minh
Huyền // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. - Số 10.- Tr. 26 - 31
Tóm tắt: Phân tích về sự tương đồng và khác biệt trong cơ chế bảo hộ Mã QR
quyền tác giả và nhãn hiệu, các trường hợp chồng lấn và hệ quả của việc bảo
hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu.
+ Môn loại: 346.04 / B108H
135/. NGUYỄN TIẾN VINH. Bộ luật dân sự năm 2015 trước xu hướng
quốc tế thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ /
Nguyễn Tiến Vinh // Tạp chí Luật học. - 2017. - Số 7.- Tr. 87 - 100
Tóm tắt: Khái quát, đánh giá xu hướng quốc tế thừa nhận vấn đề xung Mã QR
đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và nhìn nhận các quy trình mới của
Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 trước xu hướng này, từ đó đưa ra những
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nhận định, đề xuất về nhu cầu chi tiết, cụ thể hoá các điều khoản liên quan của
Bộ luật dân sự trong thời gian tới.
+ Môn loại: 346.59704 / B450L
136/. BÙI THỊ HẰNG NGA. Thoả thuận bán kèm trong hợp đồng
chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn pháp luật cạnh
tranh / Bùi Thị Hằng Nga // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số 18.Tr. 31 - 39
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày về thoả thuận bán kèm trong hợp đồng chuyển quyền
sử dụng quyền sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn pháp luật cạnh tranh.
+ Môn loại: 346.59704 / TH401TH
137/. NGUYỄN VĂN NGHĨA. Pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm
quốc tế về cung cấp thông tin tài sản thi hành án / Nguyễn Văn Nghĩa //
Tạp chí Dân chủ và pháp luật. - Số 10.- Tr. 37 - 43
Tóm tắt: Chỉ ra một số hạn chế của pháp luật về cung cấp thông tin tài Mã QR
sản thi hành án, đồng thời cung cấp một số kinh nghiệm bổ ích có liên quan.
+ Môn loại: 347.597 / PH109L

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ
138/. NGUYỄN HUY PHÒNG. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc
xây dựng chính phủ điện tử ở nước ta hiện nay / Nguyễn Huy Phòng // Tạp
chí Sinh hoạt lý luận. - 2017. - Số 6.- Tr. 35 - 39
Tóm tắt: Trình bày ưu thế, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0 và việc xây Mã QR
dựng chính phủ điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Môn loại: 351.0285 / C102M
139/. HỒ SƠN ĐÀI. Lực lượng vũ trang Long An phối hợp với binh
đoàn 232 trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 / Hồ
Sơn Đài // Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2017. - Số 9.- Tr. 34 - 39
Tóm tắt: Trình bày hoạt động phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh Long Mã QR
An với Binh đoàn 232 trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm
1975.
+ Môn loại: 355.00959781 / L552L

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
140/. HẠNH DUNG. Sự ra đời của ngày 27/7 ngày cả dân tộc đền ơn
đáp nghĩa qua tài liệu, tư liệu lưu trữ / Hạnh Dung // Tạp chí Văn thư Lưu
trữ Việt Nam. - 2017. - Số 8.- Tr. 64 - 66
Tóm tắt: Giới thiệu các tư liệu, tài liệu liên quan đến ngày 27/7 - Ngày Mã QR
được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chọn là ngày "Thương binh toàn
quốc" (Ngày thương binh - Liệt sĩ hiện nay).
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+ Môn loại: 361.8 / S550R
141/. MẠC VĂN TIẾN. An sinh xã hội ở Việt Nam trong hợp tác
APEC / Mạc Văn Tiến // Tạp chí Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Số 330.- Tr. 18 21
Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề an sinh xã hội trước những thách thức của Mã QR
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Môn loại: 362.9597 / A105S
142/. NGUYỄN QUYẾT THẮNG. Bảo vệ môi trường du lịch - Những
kinh nghiệm hay / Nguyễn Quyết Thắng // Tạp chí Du lịch. - 2017. - Số 9.Tr. 20 - 21
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về những kinh nghiệm về bảo vệ môi trường Mã QR
du lịch của các quốc gia trên thế giới.
+ Môn loại: 363.7 / B108V
143/. LÊ THỊ MAI LIÊN. Chính sách tài khoá ứng phó với biến đổi
khí hậu ở Việt Nam và vấn đề đặt ra / Lê Thị Mai Liên // Tạp chí Tài chính.
- 2017. - Số 664.- Tr. 56 - 59
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá chính sách tài khoá ứng phó với biến đổi Mã QR
khí hậu ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất giải pháp.
+ Môn loại: 363.7 / CH312S
144/. LÊ THỊ MAI LIÊN. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài khoá
ứng phó với biến đổi khí hậu / Lê Thị Mai Liên // Tạp chí Bảo hiểm xã hội.
- 2017. - Số 330.- Tr. 35 - 38
Tóm tắt: Trình bày chính sách tài khoá ứng phó với biến đổi khí hậu của Mã QR
một số quốc gia, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.
+ Môn loại: 363.7 / K312NGH
145/. TRẦN THỊ LIÊN TRANG. Kinh nghiệm của Hà Lan trong việc
ứng phó với biến đổi khí hậu / Trần Thị Liên Trang // Tạp chí Kinh tế và Dự
báo. - 2017. - Số 25.- Tr. 40 - 42
Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm của Hà Lan trong việc ứng phó với Mã QR
biến đổi khí hậu, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam.
+ Môn loại: 363.7 / K312NGH
146/. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước cho
khu vực nông thôn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu / Lương
Văn Anh // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2017. - Số 17.- Tr.
83 - 89
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước cho khu vực
nông thôn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu.
+ Môn loại: 363.7 / NGH305C
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147/. NGUYỄN ĐỨC MINH. Xây dựng chính sách, pháp luật và triển
khai các hành động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam / Nguyễn Đức
Minh // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2017. - Số 19.- Tr. 37 - 44
Tóm tắt: Trình bày việc xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện Mã QR
chiến lược, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Môn loại: 363.7 / NGH305C
148/. MINH THƯ. Ô nhiễm môi trường đô thị Việt Nam / Minh Thư //
Tạp chí Con số & Sự kiện. - 2017. - Số 8.- Tr. 21 - 23
Tóm tắt: Trình bày vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị Việt Nam và giải
pháp phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường.
Mã QR
+ Môn loại: 363.709597 / Ô450NH
149/. VÕ THỊ HOÀI THU. Giảm phát thải khí nhà kính từ năng lượng
: Bối cảnh quốc tế và giải pháp cho Việt Nam / Võ Thị Hoài Thu // Tạp chí
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2017. - Số 6.- Tr. 12 - 21
Tóm tắt: Bài viết trình bày bối cảnh quốc tế và giải pháp giảm phát thải Mã QR
khí nhà kính từ năng lượng ở Việt Nam.
+ Môn loại: 363.73 / GI-104PH
150/. LÊ THANH SANG. Chuyển dịch dân số vùng Tây Nam Bộ trong
tầm nhìn so sánh với cả nước và các vùng khác ở Việt Nam : 1979-2014 /
Lê Thanh Sang, Nguyễn Đặng Minh Thảo // Tạp chí Khoa học xã hội. - 2017.
- Số 5.- Tr. 1 - 14
Mã QR
Tóm tắt: Phân tích quá trình chuyển dịch dân số vùng Tây Nam Bộ trong
giai đoạn 1979-2014, đúc rút từ kết quả các cuộc tổng điều tra dân số Việt
Nam.
+ Môn loại: 363.9 / CH527D
151/. YẾN SƯƠNG. Gỡ "nút thắt" để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm
y tế / Yến Sương // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 14 tháng 10.- Tr. 6
Bài 1 : "Độ vênh" giữa ngành y tế và bảo hiểm
Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại thành phố Mã QR
Cần Thơ đã phát sinh nhiều vướng mắc, cần gỡ "nút thắt" trong công tác phối
hợp giữa ngành y tế, bảo hiểm xã hội và các địa phương.
+ Môn loại: 368.38 / G460N
152/. YẾN SƯƠNG. Gỡ "nút thắt" để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm
y tế / Yến Sương // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 15 tháng 10.- Tr. 5
Bài 2 : Con đường lắm gian nan
Tóm tắt: Các quận, huyện của thành phố Cần Thơ đang tăng tốc để hoàn Mã QR
thành nhiệm vụ được giao, nhưng việc cán đích lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
còn lắm gian nan.
+ Môn loại: 368.38 / G460N
- 30 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 1 - THÁNG 11/2017

153/. YẾN SƯƠNG. Gỡ "nút thắt" để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm
y tế / Yến Sương // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 16 tháng 10.- Tr. 6
Bài 3 : Nỗ lực từ nhiều phía
Tóm tắt: Sự thiếu bền vững về độ bao phủ bảo hiểm y tế tại thành phố Mã QR
Cần Thơ cũng là thực trạng chung của cả nước. Trước thực trạng này, thành
phố đã tăng cường các giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.
+ Môn loại: 368.38 / G460N
154/. YẾN SƯƠNG. Gỡ "nút thắt" để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm
y tế / Yến Sương // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 17 tháng 10.- Tr. 6
Bài cuối : Tiếp sức cho chặng cuối lộ trình
Tóm tắt: Để đảm bảo tính bền vững của lộ trình, đòi hỏi chính sách bảo Mã QR
hiểm y tế phải được hoàn thiện và hợp lý hơn.
+ Môn loại: 368.38 / G460N

370. GIÁO DỤC
155/. TRẦN THỊ HÀ. Khoa cử dưới thời của Chúa Nguyễn (Thế kỷ
XVII - XVIII) / Trần Thị Hà // Tạp chí Khoa học xã hội. - 2017. - Số 5.- Tr.
38 - 51
Tóm tắt: Đề cập đến tình hình tổ chức khoa cử dưới thời chúa Nguyễn Mã QR
trong hai thế kỷ XVII-XVIII.
+ Môn loại: 370.9597 / KH401C
156/. NGUYỄN VĂN HÀ. Liên kết trường đại học và doanh nghiệp :
Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Hà // Tạp chí Quản lý giáo dục. - Số 8.Tr. 105 - 112
Tóm tắt: Tập trung bàn về liên kết trường đại học và doanh nghiệp, bao Mã QR
gồm thực trạng liên kết hiện nay và các biện pháp nâng cao hiệu quả liên kết
đào tạo.
+ Môn loại: 378 / L305K
157/. ĐỖ THANH BÌNH. Hợp tác giáo dục - đào tạo : Một biểu hiện
sinh động của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào / Đỗ Thanh Bình // Tạp chí
Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 9.- Tr. 23 - 30
Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Lào qua góc nhìn về sự hợp Mã QR
tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước.
+ Môn loại: 379.1 / H466T

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
158/. TÙNG LÂM. Quan hệ thương mại Việt Nam - Asean ngày càng
phát triển / Tùng Lâm // Tạp chí Ngoại thương. - 2017. - Số 8+9.- Tr. 7 - 9
Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Asean
Mã QR
- 31 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 1 - THÁNG 11/2017

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) cho thấy Asean luôn là đối tác thương
mại quan trọng của Việt Nam và quan hệ thương mại hàng hoá song phương
giữa hai bên ngày càng phát triển.
+ Môn loại: 382 / QU105H
159/. NGUYỄN CẨM NHUNG. Thực trạng phát triển thương mại
biên giới của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn
Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Mai // Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính
trị thế giới. - 2017. - Số 5.- Tr. 23 - 31
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày thực trạng phát triển thương mại biên giới của Trung
Quốc tại 3 khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam về thuế, từ đó rút ra bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ Môn loại: 382 / TH552TR
160/. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Hiệp định thương mại tác
động đến xuất khẩu gạo Việt Nam qua mô hình lực hấp dẫn cấu trúc /
Nguyễn Thị Thanh Huyền // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2017. - Số 26.- Tr.
14 - 28
Mã QR
Tóm tắt: Tập trung vào phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam
trong giai đoạn từ năm 2000-2015 với nội dung đi sâu vào đánh giá tác động
của việc ký kết các hiệp định thương mại tự do gần đây.
+ Môn loại: 382.095957 / H307Đ
161/. THANH MAI. Giải pháp cho thị trường xuất khẩu gạo / Thanh
Mai // Tạp chí Thông tin tài chính. - 2017. - Số 19.- Tr 25 - 26
Tóm tắt: Trình bày tình hình tăng trưởng và nêu lên các giải pháp cho
thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 382.09597 / GI-103PH
162/. ĐẶNG THỊ HUYỀN ANH. Năng lực xuất khẩu nông sản của
Việt Nam sang thị trường EU / Đặng Thị Huyền Anh // Tạp chí Kinh tế và
Dự báo. - 2017. - Số 25.- Tr. 34 - 36
Tóm tắt: Phân tích đặc điểm thị trường EU đối với nông sản, từ đó phân Mã QR
tích năng lực xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường EU.
+ Môn loại: 382.09597 / N116L
163/. BÙI THỊ MINH NGUYỆT. Phát triển xuất khẩu gỗ và sản phầm
từ gỗ / Bùi Thị Minh Nguyệt // Tạp chí Con số và sự kiện. - Số 9.- Tr. 18 - 20
Tóm tắt: Trình bày tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát
triển xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 382.09597 / PH110TR
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390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN
164/. QUÁCH THỊ CẨM HƯƠNG. Hình ảnh quả trứng trong lễ cúng
vía trẻ nhỏ của người Thái Tây Bắc / Quách Thị Cẩm Hương // Tạp chí Văn
hoá văn nghệ. - Số 400.- Tr. 10 - 12
Tóm tắt: Giới thiệu về tập tục dùng trứng gà cúng vía cho trẻ con của Mã QR
người Thái Tây Bắc ở Điện Biên, qua đó cho thấy ý nghĩa của tập tục này.
+ Môn loại: 390.09597 / H312A
165/. PHAN MẠNH DƯƠNG. Thờ cúng tổ triên - chỗ dựa tinh thần
(Trường hợp người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) / Phan Mạnh
Dương // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2017. - Số 7.- Tr. 102 - 114
Tóm tắt: Phỏng vấn sâu về nghi lễ thờ cúng tổ tiên tại cộng đồng người Mã QR
Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
+ Môn loại: 390.09597173 / TH460C
166/. HOA TRANG. Nhớ hương cốm làng Vòng / Hoa Trang // Tạp chí
Du lịch. - 2017. - Số 9.- Tr. 24 - 25
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về đặc sản cốm làng Vòng ở Hà Nội.
+ Môn loại: 394.10959731 / NH460H
Mã QR
167/. AN NGỌC. Những lễ hội đầu xuân nổi tiếng của Việt Nam / An
Ngọc // Tạp chí Biển Việt Nam. - Số 1 + 2.- Tr. 13 -19
Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội đầu xuân nổi tiếng của Việt Nam.
+ Môn loại: 394.261409597 / NH556L
Mã QR
168/. LÊ THỊ THU THUỶ. Bài bản đàn Kanhi trong lễ hội Katê của
người Chăm ở Ninh Thuận / Lê Thị Thu Thuỷ // Tạp chí Văn hoá văn nghệ.
- Số 400.- Tr. 45 - 48, 51
Tóm tắt: Khái quát về lễ hội Katê và các bài bản âm nhạc trong lễ hội.
Mã QR
+ Môn loại: 394.269597 / B103B
169/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Lễ cúng miếu Bà Cậu ở Xóm Chài / Trần
Phỏng Diều // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2017. - Số 93.- Tr. 52 - 54
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc và nghi thức cúng Bà Cậu ở miếu Bà
Xóm Chài, thuộc khu vực 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Mã QR
Cần Thơ.
+ Môn loại: 394.269597 / L250C
170/. XUÂN THẮNG. Những lễ hội đặc sắc ven biển Việt Nam / Xuân
Thắng // Tạp chí Biển Việt Nam. - Số 1 + 2.- Tr. 60 - 61
Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội độc đáo, đặc sắc ở các địa phương vùng
biển Việt Nam.
Mã QR
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+ Môn loại: 394.269597 / NH556L
171/. HÀ THƯ. Ấm áp lễ cưới của người Xơ Đăng / Hà Thư // Tạp chí
Quê hương. - 2017. - Số 10.- Tr.16 - 18
Tóm tắt: Giới thiệu về nét văn hoá đặc sắc trong lễ cưới của người Xơ
Đăng.
Mã QR
+ Môn loại: 395.2 / Â120A
172/. TỪ THỊ PHI ĐIỆP. Diễn xướng âm nhạc và múa trong lễ hội
Rija Praong của người Chăm Ninh Thuận / Từ Thị Phi Điệp // Tạp chí Văn
hoá văn nghệ. - Số 400.- Tr. 52 - 55
Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa của lễ hội Rija Mã QR
Praong và Diễn xướng âm nhạc và múa trong lễ hội này của người Chăm Ninh
Thuận.
+ Môn loại: 398.0959758 / D305X
173/. NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN. Giao lưu và cố kết cộng đồng trong
nghi lễ cúng đình ở xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An / Ngô
Thị Phương Lan // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2017. - Số 7.- Tr. 88 - 101
Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy nghi lễ cúng đình hiện nay, ngoài các chức Mã QR
năng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng còn củng cố chức năng cố kết xã hội.
+ Môn loại: 398.0959781 / GI-108L
174/. NGUYỄN HUY BỈNH. Tổ sư bách nghệ trong truyền thuyết dân
gian Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Huy Bỉnh // Tạp chí Lý luận Phê bình
Văn học - Nghệ thuật. - 2017. - Số 61.- Tr. 39 - 44
Tóm tắt: Tìm hiểu truyền thuyết dân gian về các vị tổ nghề Thăng Long Mã QR
- Hà Nội.
+ Môn loại: 398.209597 / T450S
175/. LÊ QUANG TRẠNG. Cù lao Ông Hổ / Lê Quang Trạng // Báo
Cần Thơ. - 2017. - Ngày 8 tháng 10.- Tr. 8
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và truyền thuyết
về cù lao Ông Hổ thuộc tỉnh An Giang.
Mã QR
+ Môn loại: 398.20959791 / C500L
176/. VŨ THỊ TUYẾT. Nghĩa biểu trưng của các từ ngữ chỉ quả trong
ca dao tình yêu người Việt / Vũ Thị Tuyết // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.
- 2017. - Số 8.- Tr. 83 - 88
Tóm tắt: Vận dụng lí thuyết về nghĩa biểu trưng vào nghiên cứu các từ Mã QR
ngữ thuộc chỉ quả xuất hiện trong ca dao với tần số cao trên hai phương diện
lời và lượt.
+ Môn loại: 398.809597 / NGH301B
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400. NGÔN NGỮ
177/. PHẠM NGỌC HÀM. Ý nghĩa văn hoá của các từ phương vị
Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Hán và Tiếng Việt / Phạm Ngọc Hàm // Tạp
chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2017. - Số 8.- Tr. 89 - 95
Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa của các từ ngữ chỉ phương vị chủ yếu trong Mã QR
không gian gồm Đông, Tây, Nam, Bắc. Từ đó làm rõ quan niệm âm dương,
ngủ hành thể hiện qua quá trình nhận thức phương hướng, vị trí không gian
của người Trung Quốc và người Việt Nam.
+ Môn loại: 495.92201 / Y600NGH
178/. NGUYỄN ĐỨC TÔN. Về khái niệm "từ vị thuần Việt" và "từ
vị vay mượn" trong tiếng Việt hiện đại từ quan điểm bản thể và nhận thức
/ Nguyễn Đức Tôn, Vũ Thị Sao Chi // Tạp chí Ngôn ngữ. - 2017. - Số 9.- Tr.
13 - 27
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết xem xét khái niệm "từ vị thuần Việt" và "từ vị vay
mượn" trong tiếng Việt hiện đại từ quan điểm bản thể và nhận thức.
+ Môn loại: 495.9227 / V250KH
179/. NGUYỄN TIẾN THƯ. Vai trò của nhà trường trong giảng dạy
tiếng Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Tiến Thư // Tạp chí
Văn hoá nghệ thuật. - 2017. - Số 399.- Tr. 115 - 118
Tóm tắt: Trình bày việc giảng dạy tiếng Khmer của các trường cao đẳng, Mã QR
đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 495.9321 / V103TR
180/. NGUYỄN THỊ THOA. Xu hướng bật hơi và hình thành thanh
điệu trong tiếng Khmer Trà Vinh / Nguyễn Thị Thoa // Tạp chí Ngôn ngữ
& Đời sống. - 2017. - Số 9.- Tr. 102 - 108
Tóm tắt: Tìm hiểu về về cách phát âm tiếng Khmer ở Trà Vinh thông Mã QR
qua xu hướng bật hơi và hình thành thanh điệu, so sánh với phương âm Khmer
Sóc Trăng.
+ Môn loại: 495.9321 / X500H

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
181/. TÔ VĂN TRƯỜNG. "Mổ xẻ" về thủ phạm dấu mặt gây xói lở ở
Đồng bằng sông Cửu Long / Tô Văn Trường // Tạp chí Khoa học và Công
nghệ Việt Nam. - 2017. - Số 10.- Tr. 53 - 56
Tóm tắt: Bàn luận về nguyên nhân gây xói lở ở Đồng bằng sông Cửu Mã QR
Long trong thời gian qua.
+ Môn loại: 551.3 / M450X
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182/. NGUYỄN MINH QUANG. Sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long
và mối "đe doạ kép" cần nhận diện / Nguyễn Minh Quang // Tạp chí Khoa
học và Công nghệ Việt Nam. - 2017. - Số 10.- Tr. 57 - 59
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và nguyên nhân cốt lõi gây ra sạt lở ở Mã QR
Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 551.3 / S110L
183/. LÊ MẠNH HÙNG. Sạt lở bờ hệ thống sông vùng Đồng bằng
sông Cửu Long và những đóng góp của khoa học và công nghệ vào việc
phòng chống giảm nhẹ thiệt hại / Lê Mạnh Hùng, Trần Bá Hoằng // Tạp chí
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - 2017. - Số 9.- Tr. 24 - 26
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày tình hình sạt lở bờ hệ thống sông vùng Đồng bằng
sông Cửu Long và những đóng góp của khoa học và công nghệ vào việc phòng
chống giảm nhẹ thiệt hại.
+ Môn loại: 551.3 / S110L

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN
184/. LƯU ANH THI. Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí
của dự án xây dựng dân dụng tại tỉnh Vĩnh Long / Lưu Anh Thi // Tạp chí
Kinh tế dự báo. - 2017. - Số 27.- Tr. 89 - 92
Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí Mã QR
của dự án xây dựng dân dụng tại tỉnh Vĩnh Long.
+ Môn loại: 624 / C101NH
185/. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp lồng ghép
cấp nước nông thôn vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện biến đổi
khí hậu tại tỉnh Kiên Giang / Lương Văn Anh // Tạp chí Nông nghiệp và
phát triển nông thôn. - 2017. - Số 18.- Tr.12 - 17
Mã QR
Tóm tắt: Đề xuất giải pháp lồng ghép cấp nước nông thôn vào xây dựng
nông thôn mới trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Kiên Giang.
+ Môn loại: 628.1 / NGH305C

650. QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
186/. LÊ HỒNG XUÂN. Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia
và xây dựng nhãn hiệu tập thể của rau má Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
/ Lê Hồng Xuân, Diệp Thanh Tùng // Tạp chí Kinh tế dự báo. - 2017. - Số 27.Tr. 77 - 80
Mã QR
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng sản xuất rau má tại huyện Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang, từ đó phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định
tham gia xây dựng nhãn hiệu tập thể và mức sẵn lòng chi trả của người nông
dân khi sử dụng nhãn hiệu tập thể rau má ở huyện.
+ Môn loại: 658.8 / C101Y
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680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
187/. THANH TRÚC. Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm /
Thanh Trúc // Tạp chí Quê hương. - 2017. - Số 10.- Tr.13 - 15
Tóm tắt: Giới thiệu về làng nghề chạm khắc bạc Đồng Xâm tỉnh Thái
Bình.
Mã QR
+ Môn loại: 680.0959736 / T312H
188/. NGUYỄN HỮU VINH. Nghệ An - Thực trạng và giải pháp phát
triển làng nghề / Nguyễn Hữu Vinh // Tạp chí Con số & Sự kiện. - 2017. - Số
8.- Tr. 32 - 34
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và các giải pháp phát triển làng nghề ở Mã QR
Nghệ An.
+ Môn loại: 680.0959742 / NGH250A
189/. TRÚC ANH. Làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao / Trúc Anh //
Tạp chí Quê hương. - 2017. - Số 9.- Tr. 15 - 21
Tóm tắt: Giới thiệu về làng nghề chạm khắc gỗ truyền thống ở Đông
Giao thuộc tỉnh Hải Dương.
Mã QR
+ Môn loại: 694.0959734 / L106NGH

700. NGHỆ THUẬT
190/. NGUYỄN XUÂN TIÊN. Nghệ thuật trang trí miền Đông Nam
Bộ / Nguyễn Xuân Tiên // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2017. - Số 399.- Tr.
84 - 87
Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật trang trí miền Đông Nam Bộ, qua đó thể Mã QR
hiện sự phóng khoáng và hiếu khách của cư dân vùng này.
+ Môn loại: 745.095977 / NGH250TH
191/. PHAN HUỲNH. Tình yêu phương Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương / Phan Huỳnh // Báo Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 15 tháng 10.- Tr. 8
Tóm tắt: Trình bày khái quát về cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương.
Mã QR
+ Môn loại: 780.92 / T312TH
192/. NGUYỄN THỊ KIM BIÊN. Nhạc khí dân gian của người Khmer
ở Trà Vinh / Nguyễn Thị Kim Biên // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2017. Số 399.- Tr. 70 - 73
Tóm tắt: Giới thiệu nhạc khí dân gian của người Khmer ở Trà Vinh, qua Mã QR
đó cho thấy người Khmer luôn giữ lại những nét văn hoá dân gian trong âm
nhạc của họ.
+ Môn loại: 784.19 / NH101KH
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193/. PHAN QUỐC ANH. Mã La của người Raglai / Phan Quốc Anh //
Tạp chí Văn hoá văn nghệ. - Số 400.- Tr. 49 - 51
Tóm tắt: Giới thiệu về Mã La - một loại nhạc cụ gõ bằng đồng độc đáo
của người Raglai ở miền núi phía Tây các tỉnh cực nam Trung Bộ.
Mã QR
+ Môn loại: 786.8 / M100L
194/. NHO THUẬN. Phường rối nước dân gian Đồng Ngư : Nét văn
hoá đặc sắc Bắc Ninh / Nho Thuận // Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá. 2017. - Số 183.- Tr. 56 - 57
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về phường rối nước dân gian Đồng Ngư - Mã QR
một trong những ngôi làng cổ nổi danh với nghệ thuật múa rối nước thuộc xã
Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
+ Môn loại: 791.50959727 / N207V
195/. NHẬT ÁNH. Kỷ niệm 110 năm ngày mất của danh nhân văn
hoá Đào Tấn (1907-2017) : Niềm tự hào của văn hoá Việt Nam / Nhật Ánh //
Tạp chí Văn hiến. - Số 9.- Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Giới thiệu về Đào Tấn - một nhà soạn tuồng nổi tiếng và nội Mã QR
dung Lễ kỷ niệm 110 năm ngày mất của ông.
+ Môn loại: 792.909597 / K600N

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
196/. TRIỆU THU HẰNG. Các hướng tiếp cận trong đánh giá dịch
văn học / Triệu Thu Hằng // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2017. - Số 8.Tr. 41 - 45
Tóm tắt: Giới thiệu ba xu hướng chính về nghiên cứu dịch thuật theo Mã QR
trình tự thời gian gồm: Nghiên cứu dịch thuật trong thời kì "tiền ngôn ngữ";
nghiên cứu dịch thuật trong giai đoạn; nghiên cứu dịch thuật trong giai đoạn
cấu trúc luận; nghiên cứu dịch thuật hướng tiếp cận dựa trên mục đích của bản
dịch và hướng tiếp cận dựa trên diễn ngôn.
+ Môn loại: 801 / C101H
197/. VŨ THANH. Con đường tìm kiếm ngôn ngữ và thể loại trong
văn học trào phúng giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX / Vũ Thanh // Tạp chí
Nghiên cứu văn học. - 2017. - Số 9.- Tr. 80 - 88
Tóm tắt: Nghiên cứu con đường tìm kiếm ngôn ngữ và thể loại trong văn Mã QR
học trào phúng giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX.
+ Môn loại: 895.92209002 / C430Đ
198/. NGUYỄN THỊ HIỀN. Một vài nét văn học thời Mạc / Nguyễn
Thị Hiền // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. - 2017. - Số 7.- Tr. 43 - 49
Tóm tắt: Trình bày một vài nét chung nhất về bối cảnh xã hội và diện
mạo văn học thời Mạc.
Mã QR
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+ Môn loại: 895.92211 / M458V
199/. ĐOÀN LÊ GIANG. Nguyễn Du và Truyện Kiều ở Nhật Bản
(Qua dịch thuật và nghiên cứu 20 năm lại đây) / Đoàn Lê Giang // Tạp chí
Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2017. - Số 61.- Tr. 32 - 38
Tóm tắt: Giới thiệu các bản dịch của Truyện Kiều tại Nhật Bản và trình Mã QR
bày các bài nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều 20 năm trở lại đây.
+ Môn loại: 895.92212 / NG527D
200/. ĐỖ THỊ THU HƯƠNG. Việc sử dụng thành ngữ tiếng Việt trong
Truyện Kiều của Nguyễn Du / Đỗ Thị Thu Hương // Tạp chí Ngôn ngữ &
Đời sống. - 2017. - Số 9.- Tr. 83 - 87
Tóm tắt: Phân tích cách thức sử dụng thành ngữ trong Truyền Kiều của Mã QR
Nguyễn Du.
+ Môn loại: 895.92212 / V303S
201/. TRẦN THỊ HƯỜNG. Biểu tượng cánh đồng và tiếng hát trong
thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 / Trần Thị Hường // Tạp chí Lý luận
Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2017. - Số 61.- Tr. 51 - 57
Tóm tắt: Phân tích biểu tượng cánh đồng và biểu tượng tiếng hát trong Mã QR
thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975.
+ Môn loại: 895.922134 / B309T
202/. ĐĂNG HUỲNH. Cần Thơ xưa qua tiểu thuyết của Hồ Biểu
Chánh / Đăng Huỳnh // Báo Cần Thơ. - 2017. - Ngày 24 tháng 9.- Tr. 8
Tóm tắt: Phác hoạ về Cần Thơ xưa qua tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh.
+ Môn loại: 895.922332 / C121TH
Mã QR
203/. NGUYỄN THỊ VÂN ANH. Giá trị nghê thuật của các phương
tiện giao tiếp phi ngôn từ trong tác phẩm Nam Cao / Nguyễn Thị Vân Anh
// Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. - 2017. - Số 9.- Tr. 88 - 94
Tóm tắt: Nghiên cứu chỉ ra những đặc tính, ý nghĩa của các phương tiện Mã QR
giao tiếp phi ngôn ngữ được miêu tả trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật;
phát hiện ra dụng ý nghệ thuật của nhà văn Nam Cao khi miêu tả nhân vật ở
những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
+ Môn loại: 895.922332 / GI-100TR
204/. NGÔ MINH HIỀN. Ngôn ngữ trong văn xuôi Nguyễn Tuân từ
góc nhìn văn hoá / Ngô Minh Hiền // Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật. - 2017. - Số 61.- Tr. 45 - 50
Tóm tắt: Trình bày ngôn ngữ nghệ thuật trong tác phẩm chương của Mã QR
Nguyễn Tuân từ góc độ văn hoá.
+ Môn loại: 895.922332 / NG454NG
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205/. KHUẤT BÌNH NGUYÊN. Trở lại với Thạch Lam / Khuất Bình
Nguyên // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2017. - Số 8.- Tr. 20 - 23
Tóm tắt: Bài viết khái quát về con người và sự nghiệp văn chương của
nhà văn Thạch Lam.
Mã QR
+ Môn loại: 895.922332 / TR460L

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
206/. BÙI TRỌNG DOÃN. Thêm một giả thuyết về ngữ nghĩa, ngữ
nguyên danh xưng "Đà Nẵng" / Bùi Trọng Doãn // Tạp chí Ngôn ngữ & Đời
sống. - 2017. - Số 9.- Tr. 95 - 101
Tóm tắt: Tìm hiểu về danh xưng "Đà Nẵng" trên cơ sở các quan niệm về Mã QR
ngữ nghĩa và ngữ nguyên.
+ Môn loại: 915.9751 / TH253M
207/. LÝ TÙNG HIẾU. Khai khẩn Nam Bộ : Chứng tích lịch sử của quá
trình hợp dung văn hoá đa tộc người / Lý Tùng Hiếu // Tạp chí Tia sáng. 2017. - Số 18.- Tr. 45 - 48
Tóm tắt: Trình bày những chứng tích lịch sử của quá trình hợp dung văn Mã QR
hoá đa tộc người ở Nam Bộ.
+ Môn loại: 915.977 / KH103KH
208/. NGUYỄN HỮU HIỆP. Sông ngòi Đồng bằng sông Cửu Long
trong sách xưa / Nguyễn Hữu Hiệp // Báo Cần Thơ. - 2017. - Ngày 22 tháng
10.- Tr. 8
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống sông ngồi Đồng bằng trong Cửu Long Mã QR
qua những trang sách xưa.
+ Môn loại: 915.978 / S456NG
209/. TRẦN TRỌNG TRIẾT. Điểm đến của nhiều di tích, thắng cảnh
huyền thoại / Trần Trọng Triết // Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá. - 2017.
- Số 183.- Tr. 54 - 55
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - điểm đến Mã QR
mang nhiều đặc trưng văn hoá của An Giang với những di tích, thắng cảnh,
huyền thoại.
+ Môn loại: 915.9791 / Đ304Đ
210/. LÝ LANG. Tình người nơi bến sông theo “ Kiếp thương hồ” /
Lý Lang, Nguyễn Thị Hoàng Phượng // Tạp chí Văn hoá lịch sử An Giang. 2017. - Số 147.- Tr. 21 - 23
Tóm tắt: An Giang, tỉnh đầu nguồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Mã QR
có hệ thống sông ngòi, kinh, rạch chằng chịt. Do vậy, từ khi lưu dân người
Việt tiến vào Nam khai hoang lập làng, họ luôn tận dụng những điều kiện tự
nhiên vùng sông nước trong mọi cung cách sống.
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+ Môn loại: 915.9791 / T312NG
211/. LƯU TRẦN TOÀN. Một số vấn đề về tạo dựng thương hiệu quốc
gia và liên hệ thực tiễn ở Việt Nam / Lưu Trần Toàn // Tạp chí Thông tin đối
ngoại. - 2017. - Số 10.- Tr.32 - 37
Tóm tắt: Làm rõ một số vấn đề về thương hiệu quốc gia, tạo dựng thương Mã QR
hiệu quốc gia và liên hệ thực tiễn ở Việt Nam.
+ Môn loại: 929.9 / M458S
212/. VŨ ĐỨC LIÊM. Phù Nam - Huyền thoại và những vấn đề lịch
sử / Vũ Đức Liêm // Tạp chí Tia sáng. - 2017. - Số 19.- Tr. 35 - 38
Tóm tắt: Trình bày các huyền thoại và những vấn đề lịch sử về Phù Nam.
+ Môn loại: 959.7 / PH500N
Mã QR
213/. TÔN THẤT THỌ. Về việc định danh Quốc hiệu Việt Nam / Tôn
Thất Thọ // Tạp chí Xưa và nay. - 2017. - Số 487.- Tr. 41 - 42
Tóm tắt: Trình bày về việc định danh Quốc hiệu Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7 / V250V
Mã QR
214/. SƠN HÀ. Niên biểu của thời lập quốc / Sơn Hà // Tạp chí Điện và
đời sống. - 2017. - Số 221.- Tr. 6 - 7
Tóm tắt: Nghiên cứu về niên biểu lập quốc ở Việt Nam thông qua lịch
sử, các phát hiện mới của ngành khảo cổ và khoa học văn hoá.
Mã QR
+ Môn loại: 959.7002 / N305B
215/. PHẠM VĂN BẰNG. Văn miếu - Quốc Tử Giám - Di tích lịch sử
/ Phạm Văn Bằng tổng hợp // Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. 2017. - Số 9.- Tr. 86 - 87
Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược về kiến trúc, lịch sử hình thành và Mã QR
phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
+ Môn loại: 959.7023 / V115M
216/. NGUYỄN VĂN KIM. Ý nghĩa công pháp quốc tế của các bản
hiệp ước mà triều Nguyễn ký với phương Tây / Nguyễn Văn Kim // Tạp chí
Xưa và nay. - 2017. - Số 487.- Tr. 15 - 20
Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa công pháp quốc tế của các bản hiệp ước mà Mã QR
triều Nguyễn ký với phương Tây.
+ Môn loại: 959.7029 / Y600NGH
217/. NGUYỄN VĂN GIÁC. Các nguồn thương phẩm đặc trưng của
xứ Nam Kỳ (Thế kỷ XVIII - Đầu XX) tiếp cận từ tư liệu phương Tây /
Nguyễn Văn Giác // Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2017.
- Số 6.- Tr. 37 - 51
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về các nguồn thương phẩm đặc trưng của
xứ Nam Kỳ xưa, bao gồm một số loại thương phẩm chủ yếu như: Thóc gạo,
gỗ rừng các loại, trầu cau, mía đường, vải lụa, cá khô nói chung và cả thịt cá
sấu.
+ Môn loại: 959.703 / C101NG
218/. PHẠM ĐỨC KIÊN. Chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân - Một
trong những nhiệm vụ cần kíp đầu tiền của chính quyền cách mạng (19451946) / Phạm Đức Kiên // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2017. - Số 9.- Tr. 29 - 35
Tóm tắt: Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Chủ tịch Hồ Mã QR
Chí Minh đã tập trung lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức,
đồng thời chăm lo cải thiện mọi mặt đời sống của nhân dân.
+ Môn loại: 959.7032 / CH114L
219/. KIM THU. Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Đảng bộ Cần Thơ /
Kim Thu // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2017. - Số 93.- Tr. 6 - 8
Tóm tắt: Trình bày về cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Đảng bộ Cần
Thơ.
Mã QR
+ Môn loại: 959.704 / C102M
220/. LÊ THỊ LÝ. Giá trị trường tồn của bảo vật quốc gia - Tập sắc
lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
năm 1945 - 1946 / Lê Thị Lý // Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam. - 2017. Số 8.- Tr. 47 - 50
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh ra đời và nội dung của Tập sắc lệnh của
Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà năm 1945 1946.
+ Môn loại: 959.704 / GI-100TR
221/. PHẠM NGỌC ANH. Tuyên ngôn Độc lập : Bản tuyên ngôn về giá
trị làm người / Phạm Ngọc Anh // Tạp chí Mặt trận. - 2017. - Số 169.- Tr. 62 65
Tóm tắt: Với giá trị nhiều mặt, mà hạt nhân cốt lõi là các giá trị làm Mã QR
người, Tuyên ngôn độc lập trở thành một văn kiện chính trị - pháp lý và thấm
nhuần sâu sắc các giá trị nhân văn của thời đại mới đề cao dân chủ và tự do,
công bằng và bình đẳng xã hội.
+ Môn loại: 959.704 / T527NG
222/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Từ "Hũ gạo cứu đói" đến "Tuần lễ
Vàng" mùa thu năm 1945 - Thế trận sức mạnh từ lòng dân / Nguyễn Thị
Thu Hà, Nguyễn Thị Hạnh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2017. - Số 265.- Tr.
18 - 22
Mã QR
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Tóm tắt: Từ "Hũ gạo cứu đói" đến "Tuần lễ Vàng" đã để lại những bài
học kinh nghiệm quý báu trong việc vận động, phát huy vai trò của quần chúng
nhân dân, đặc biệt là những thời điểm khó khăn của cách mạng.
+ Môn loại: 959.704 / T550H
223/. TRỊNH QUỐC VIỆT. Vai trò của Hồ Chí Minh với Cách mạng
tháng Tám năm 1945 / Trịnh Quốc Việt // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2017.
- Số 4.- Tr. 13 - 19
Tóm tắt: Trình bày vai trò của Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám Mã QR
năm 1945.
+ Môn loại: 959.704 / V103TR
224/. ĐÀO TRỌNG KHÁNH. Nếp sống Hồ Chí Minh - Mục tiêu của
văn hoá tương lai / Đào Trọng Khánh // Báo Sức khoẻ và đời sống. - 2017. Ngày 8 tháng 10.- Tr. 3
Tóm tắt: Giúp hiểu thêm về phong cách sinh hoạt - nếp sống của Hồ Chí Mã QR
Minh, một cuộc sống đẹp mang những giá trị văn hoá của cuộc đời đạt tới đạo
lý thanh cao.
+ Môn loại: 959.704092 / N257S
225/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Ngày tết Độc lập nhớ Bác Hồ nhân ngày
giỗ Bác / Trần Đăng Khoa // Tạp chí Văn hiến. - Số 9.- Tr. 4 - 6
Tóm tắt: Ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Mã QR
+ Môn loại: 959.704092 / NG112T
226/. VÕ NGUYÊN GIÁP. 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông
1947 : Mốc lịch sử / Võ Nguyên Giáp // Tạp chí Nhân chứng và sự kiện. - Số
286.- Tr. 6 - 7
Tóm tắt: Trích giới thiệu Chương "Việt Bắc, Thu Đông 1947" trong hồi Mã QR
ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
+ Môn loại: 959.7041 / B112M
227/. NGUYỄN VĂN BIỂU. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông qua
cái nhìn của tướng lĩnh Pháp / Nguyễn Văn Biểu // Tạp chí Nhân chứng và
sự kiện. - Số 286.- Tr. 44 - 45
Tóm tắt: Sau thất bại tại Việt Bắc Thu-Đông 1947, đã có nhiều nghiên Mã QR
cứu, học giả, bao gồm cả những tướng lĩnh bại trận trong quân đội Pháp tham
chiến tại Việt Nam nghiên cứu về sự thất bại của họ trong Thu - Đông 1947.
+ Môn loại: 959.7041 / CH305TH
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228/. NGUYỄN XUYẾN. Kỷ niệm 72 năm ngày Nam Bộ kháng chiến
(23/9/1945 - 23/9/2017) : Miền Nam - Thành đồng tổ quốc / Nguyễn Xuyến //
Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá. - 2017. - Số 183.- Tr. 6 - 7
Tóm tắt: Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 23/9/1945 đến Mã QR
đầu tháng 6 năm 1954 đã trải qua hơn 3000 ngày đêm. Suốt 9 năm quân và dân
Nam Bộ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, liên tiếp giành những chiến
công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước.
+ Môn loại: 959.7041 / K600N
229/. PHẠM HỒNG TUNG. Vấn đề quốc gia Việt Nam trong lịch sử
Việt Nam hiện đại và tuyên bố của Trần Văn Hữu tại Hội nghị San
Francisco năm 1951 / Phạm Hồng Tung // Tạp chí Xưa và nay. - 2017. - Số
487.- Tr. 4 - 11
Mã QR
Tóm tắt: Trình bày về vấn đề quốc gia Việt Nam trong lịch sử Việt Nam
hiện đại và tuyên bố của Trần Văn Hữu tại Hội nghị San Francisco năm 1951.
+ Môn loại: 959.7041 / V121Đ
230/. TRẦN THỊ VUI. Hồ sơ trận Cốc Ring ở Long An / Trần Thị Vui
// Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2017. - Số 9.- Tr. 40 - 42
Tóm tắt: Nghiên cứu về trận đánh Cốc Rinh ở Long An do Quân giải
phóng chủ động thực hiện vào năm 1960.
Mã QR
+ Môn loại: 959.7042 / H450S
231/. LƯ VĨ AN. Một số tư liệu về chiến tranh Việt Nam được xuất
bản ở Thổ Nhĩ Kỳ / Lư Vĩ An // Tạp chí Xưa và nay. - 2017. - Số 487.- Tr.
60 - 62
Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu về chiến tranh Việt Nam được xuất Mã QR
bản ở Thổ Nhĩ Kỳ.
+ Môn loại: 959.7043 / M458S
232/. TRỊNH VIỆT DŨNG. Phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ về
truyền thống đấu tranh cách mạng, về những anh hùng tại Côn Đảo - Đôi
điều cảm nhận / Trịnh Việt Dũng // Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam. 2017. - Số 8.- Tr. 67 - 74
Mã QR
Tóm tắt: Tìm hiểu việc phát huy sức mạnh từ quá khứ, các giá trị lịch sử
- văn hoá... trong hoạt động của bảo tàng ở Côn Đảo, trong đó có hoạt động
khai thác phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ về truyền thống đấu tranh cách
mạng, về những anh hùng liệt sĩ đang nằm yên nghỉ trên mãnh đất này.
+ Môn loại: 959.7043 / PH110H
233/. Thư của đồng chí Lê Duẩn về tổng kết phong trào đấu tranh
chính trị của Nam Bộ / Cục lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2017. - Số 9.- Tr. 70 - 76
Mã QR
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bức thư của đồng chí Lê Duẩn về tổng kết
phong trào đấu tranh chính trị của Nam Bộ.
+ Môn loại: 959.7043 / TH550C
234/. HOÀNG THỊ PHƯƠNG. Dấu ấn của phụ nữ miền Bắc trong
kháng chiến chống Mỹ / Hoàng Thị Phương // Tạp chí Văn hoá văn nghệ. Số 400.- Tr. 112 - 114
Tóm tắt: Những thành tích, đóng góp to lớn, cống hiến và hy sinh hết Mã QR
mình của phụ nữ miền Bắc trong cuộc kháng chiến chiến chống Mỹ.
+ Môn loại: 959.7043082 / D125Â
235/. NGUYỄN SỸ TOẢN. Đặc trưng, giá trị di tích tiền Đông Sơn ở
khu vực sông Hồng / Nguyễn Sỹ Toản // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2017.
- Số 399.- Tr. 108 - 111
Tóm tắt: Giới thiệu những đặc trưng, giá trị của các di tích Tiền Đông Mã QR
Sơn ở khu vực sông Hồng.
+ Môn loại: 959.73 / Đ113TR
236/. NGỌC ÁNH. Hoàng thành Thăng Long - Di săn văn hoá thế giới
/ Ngọc Ánh tổng hợp // Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. - 2017. Số 9.- Tr. 88 - 89
Tóm tắt: Bài viết trình bày về lịch sử hình thành và giá trị khảo cổ học Mã QR
của Hoàng thành Thăng Long.
+ Môn loại: 959.731 / H408TH
237/. NGUYỄN LÊ THẢO HÀ. Long An "Trung dũng, kiên cường,
toàn dân đánh giặc", dấu son của một vùng đất phương Nam / Nguyễn Lê
Thảo Hà // Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2017. - Số 9.- Tr. 29 - 33
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử và truyền thống cách mạng, tinh thần yêu Mã QR
nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở Long An.
+ Môn loại: 959.781 / L431A
238/. NHIÊN HƯƠNG. Miền cổ tích thanh bình mang tên Trà Vinh /
Nhiên Hương // Tạp chí Quê hương. - 2017. - Số 10.- Tr. 9 - 12
Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên, lịch sử và văn hoá của Trà Vinh.
+ Môn loại: 959.786 / M305C
Mã QR
239/. ĐỖ KIM TRƯỜNG. Hai trăm năm ra đời địa danh Hồng Ngự /
Đỗ Kim Trường // Tạp chí Xưa và nay. - 2017. - Số 487.- Tr. 46 - 47, 66
Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của Hồng Ngự.
+ Môn loại: 959.789 / H103TR
Mã QR
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240/. VŨ ĐỨC LIÊM. Hà Tiên trong sự hình thành nước Việt Nam
hiện đại / Vũ Đức Liêm // Tạp chí Tia sáng. - 2017. - Số 18.- Tr. 40 - 44
Tóm tắt: Chỉ ra những nhân tố cốt lõi làm nên sự thịnh vượng của Hà
Tiên và tìm kiếm sự gắn kết của nó đối với lịch sử Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 959.795 / H100T
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