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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. LÊ VĂN THẮNG. An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện
hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp / Lê Văn Thắng // Tạp chí Tuyên
giáo. - 2020. - Số 8.- Tr. 30 - 34
Tóm tắt: An ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời
sống xã hội, dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Mã QR
Nhận diện rõ những vấn đề đang đặt ra, chủ động xây dựng những giải pháp
bảo đảm an ninh thông tin là nhiệm vụ quan trọng, bức thiết để nâng cao hiệu
quả bảo đảm an ninh thông tin của đất nước.
+ Môn loại: 005.8 / A105N
2/. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN. Báo chí cách mạng trong việc bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch / Nguyễn Thị Kim Liên // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2020.
- Số 7.- Tr. 23 - 27
Tóm tắt: Bài viết nêu ra nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới, toàn cầu Mã QR
hoá và hội nhập sâu rộng, báo chí cách mạng cần tiếp xúc phát huy vai trò
quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch.
+ Môn loại: 079.597 / B108CH
3/. TRẦN VĂN PHÒNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân dân
của nền báo chí cách mạng / Trần Văn Phòng // Tạp chí Tuyên giáo Cần
Thơ. - 2020. - Số tháng 6.- Tr. 2 - 5
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những điểm cơ bản thể hiện ở tính nhân
dân của báo chí cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời đưa ra Mã QR
một số giải pháp để quán triệt tính nhân dân của báo chí cách mạng theo tư
tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 079.597 / T550T

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC
4/. TRẦN LY LY. Mối quan hệ giữa âm nhạc và múa trong nghi lễ
lên đồng / Trần Ly Ly // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr.
53 - 56
Tóm tắt: Lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các tín ngưỡng
Tứ Phú, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Lên đồng là hình thức kết hợp hát Mã QR
chầu văn cùng với những điệu múa uyển chuyển và các nghi lễ trang nghiêm
thông qua các tín đồ Shaman.
+ Môn loại: 133.9 / M428QU
5/. TRẦN THỊ THU HIỀN. Những nhân tố tác động đến quá trình
xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay / Trần
Thị Thu Hiền, Phan Mạnh Toàn // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông.
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2020. - Số tháng 9.- Tr. 32 - 36
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nhân tố cơ bản tác động đến quá trình
xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.
+ Môn loại: 177 / NH556NH
Mã QR

200. TÔN GIÁO
6/. PHẠM THANH HẰNG. Các cơ chế chính sách đối ngoại tôn giáo
của Mỹ tác động đến Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm / Phạm
Thanh Hằng, Phạm Thanh Nga // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2020. - Số
5 (197).- Tr. 44 - 60
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những cơ chế tác động từ chính Mã QR
sách đối ngoại tôn giáo của Mỹ tới Việt Nam, trên cơ sở đó rút ra những bài
học kinh nghiệm nhằm giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trong nước và triển khai
các mối quan hệ phù hợp với Mỹ trên phương diện này.
+ Môn loại: 200.9597 / C101C
7/. CAO VĂN THANH. Nguồn lực tôn giáo trong Cách mạng Tháng
Tám năm 1945 và những ngày đầu kháng chiến chống Pháp / Cao Văn
Thanh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.- Tr. 8 - 15
Tóm tắt: Bài viết là sự ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của chức sắc,
tín đồ các tôn giáo không chỉ nhận thức những giá trị của lịch sử mà là một Mã QR
trong những yêu cầu để phát huy nguồn lực tôn giáo xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa
ở Việt Nam trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay.
+ Môn loại: 200.9597 / NG517L
8/. NGUYỄN QUỐC HOÀNG. Hoạt động giáo dục của giáo hội Phật
giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang hiện nay: Kết quả đạt được và những
vấn đề đặt ra / Nguyễn Quốc Hoàng // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2020.
- Số 5 (197).- Tr. 78 - 94
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến hoạt động giáo dục của Phật giáo Bắc Mã QR
truyền thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
+ Môn loại: 294.309597 / H411Đ
9/. NINH THỊ SINH. Học giả Trần Trọng Kim và phong trào chấn
hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ (1934 - 1945) / Ninh Thị Sinh // Tạp chí Nghiên
cứu tôn giáo. - 2020. - Số 7 (199).- Tr. 60 - 77
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thái độ của Trần Trọng Kim đối với chủ
trương chấn hưng Phật giáo, những đóng góp của ông với phong trào chấn Mã QR
hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ.
+ Môn loại: 294.309597 / H419GI
10/. CHU XUÂN GIAO. Đạo giáo thời Bắc thuộc: Tổng quan, con đường du
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nhập và giáo phái chính yếu / Chu Xuân Giao // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo.
2020. - Số 7 (199).- Tr. 78 - 95
Tóm tắt: Bài viết đưa ra một tổng quan 12 điểm về Đạo giáo thời kỳ
Bắc thuộc - một thời kỳ trọng yếu với trường độ tới gần một ngàn năm. Sau
tổng quan, sẽ đưa ra một phác hoạ về con đường du nhập của Đạo giáo vào
Việt Nam, đồng thời, cũng sẽ nêu những nét cơ bản của phái Chính Nhất một trong hai giáo phái chính của Đạo giáo Trung Quốc - đã được truyền vào Mã QR
và phát triển tại Việt Nam.
+ Môn loại: 299.5 / Đ108GI

300. KHOA HỌC XÃ HỘI
11/. NGUYỄN THỊ MINH THUỲ. Xây dựng con người mới ở Việt
Nam từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta /
Nguyễn Thị Minh Thuỳ // Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 37.- Tr. 2 - 7
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con Mã QR
người mới ở Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam trong quá trình đổi
mới - Thành tựu và những vấn đề đặt ra. Đồng thời Đảng Cộng sản Việt Nam
tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
trong quá trình đổi mới ở nước ta.
+ Môn loại: 301.09597 / X126D
12/. TRƯƠNG TẤT THỊNH. Sự phát triển nhận thức của Đảng về
công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới / Trương Tất Thịnh // Tạp chí Văn
hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 11 - 13
Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước,
đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã vận dụng sáng tạo quan điểm chủ Mã QR
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, không ngừng
đổi mới tư duy, nhận thức ngày càng rõ hơn về công bằng xã hội.
+ Môn loại: 303.309597 / S550PH
13/. PHẠM QUANG THAO. Nhận diện các rủi ro trong phát triển
xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề cần khắc phục / Phạm Quang Thao, Hà
Hữu Đức // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 50 - 54
Tóm tắt: Bài viết đi từ việc nhận diện các rủi ro trong phát triển xã hội
của thực tại môi trường xã hội Việt Nam để luận bàn về định hướng trong Mã QR
chủ động phòng, chống, khắc phục có hiệu quả các rủi ro thường gặp ở nước
ta.
+ Môn loại: 303.49597 / NH121D
14/. B.B.T. Tình thương yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam / B.B.T
// Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 6.- Tr. 6 - 9
Tóm tắt: Bài viết nhắc nhớ tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt
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Nam. Tuy Bác đã đi xa nhưng những lời căn dặn, tình cảm của riêng và
Bác sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, hành động của thiếu niên,
nhi đồng nói riêng và mỗi người dân Việt nói chung.
+ Môn loại: 305.23 / T312TH
Mã QR

15/. TÂM ANH. Tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam / Tâm Anh
// Tạp chí Lao động và công đoàn. - 2020. - Số 669.- Tr. 11 - 12
Tóm tắt: Bài viết trình bày lịch sử hình thành, phát triển và hội nhập
của những người phụ nữ Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 305.409597 / T550H
16/. NGUYỄN THỊ VÂN. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kim
chỉ nam cho công tác cán bộ nữ của Đảng ta / Nguyễn Thị Vân // Tạp chí
Cộng sản. - 2020. - Số 950.- Tr. 30 - 33
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
công tác cán bộ nữ, và về công tác cán bộ nữ ở nước ta hiện nay. Đồng thời, Mã QR
đề xuất một số giải pháp về công tác cán bộ nữ hiện nay.
+ Môn loại: 305.43 / D300CH
17/. BÙI THẾ CƯỜNG. Giai tầng xã hội dựa trên thu nhập ở Việt
Nam, 1998 - 2018 / Bùi Thế Cường, Trương Sĩ Ánh // Tạp chí Xã hội học. 2020. - Số 2 (150).- Tr. 20 - 30
Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ cấu giai tầng xã hội dựa trên thu nhập ở
Việt Nam giai đoạn 1998 - 2018. Hệ số chênh lệch thu nhập giữa các giai Mã QR
tầng xã hội ngày càng tăng trong giai đoạn này.
+ Môn loại: 305.5 / GI-103T
18/. NGUYỄN AN NINH. Những nhận thức mới về giai cấp công
nhân hiện nay / Nguyễn An Ninh // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 950.- Tr.
64 - 70
Tóm tắt: Thực trạng, số lượng, cơ cấu, tiêu chí đánh giá, các yếu tố tác
động đến giai cấp công nhân rất đa dạng, phong phú, đan xen nhiều chiều. Mã QR
Căn cứ vào đó có thể đưa ra một số nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện
nay.
+ Môn loại: 305.5 / NH556NH
19/. HUỲNH VĂN CHUẨN. Thích ứng với biến đổi khí hậu của
người nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Văn Chuẩn //
Tạp chí Tâm lý học. - 2020. - Số 8.- Tr. 42 - 51
Tóm tắt: Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, nông dân vùng
đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm Mã QR
chí có cả những cú sốc tâm lý, vì vậy, người dân cần phải có những kỹ năng
thích ứng phù hợp để cân bằng và tồn tại trong cuộc sống. Nghiên cứu cũng
chỉ ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề trên.
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+ Môn loại: 305.5 / TH302Ư
20/. THÀNH NAM. Xứng đáng là cánh tay vững chắc của Đảng /
Thành Nam // Tạp chí Lao động và công đoàn. - 2020. - Số 669.- Tr. 7 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự trưởng thành cùng cách mạng và những
đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam. Đồng thời chỉ ra phương
Mã QR
hướng để phát huy vai trò nồng cốt của nông dân Việt Nam.
+ Môn loại: 305.5 / X556Đ
21/. VŨ NHO. Giao lưu văn hoá quốc tế thời hội nhập / Vũ Nho, Vũ
Thị Thanh Nhã // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 308.Tr. 20 - 25
Tóm tắt: Bài viết trình bày phương hướng để có thể vừa bảo tồn những
giá trị văn hoá tốt đẹp, truyền thống của dân tộc đồng thời lại vừa tiếp thu có Mã QR
chọn lọc các tinh hoa văn hoá của thế giới để làm giàu có cho văn hoá và
kinh tế nước nhà.
+ Môn loại: 306 / GI-108L
22/. PHẠM QUẾ ANH. Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ
văn hoá cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
và những vấn đề đặt ra / Phạm Quế Anh, Phạm Thu Hà // Tạp chí Dân tộc
và thời đại. - 2020. - Số 213.- Tr. 54 - 65
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở, thực Mã QR
trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở. Đồng thời, đưa
ra những vấn đề đặt ra trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cán
bộ, và một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ,
công chức văn hoá cơ sở ở khu vực biên giới trong tình hình hiện nay.
+ Môn loại: 306.09597 / CH124L
23/. NGUYỄN HỒNG QUANG. Hợp tác văn hoá Việt Nam - Thái
Lan giai đoạn 2014 - 2020 / Nguyễn Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu
Đông Nam Á. - 2020. - Số 8 (245).- Tr. 10 - 19
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu một số nhân tố tác động, thực trạng hợp
tác văn hoá giữa Việt Nam và Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó Mã QR
tập trung phân tích các chương trình hợp tác, giao lưu về văn hoá thông qua
các cuộc họp quan trọng giữa hai bên.
+ Môn loại: 306.09597 / H466T
24/. LƯU THỊ KIM. Hợp tác văn hoá, giáo dục - đào tạo và y tế của
tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) với tỉnh Huaphanh (Lào) từ sau 1986 đến
nay / Lưu Thị Kim // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2020. - Số 8 (245).Tr. 63 - 70
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết làm rõ một mảng trong quan hệ Thanh Hoá Huaphanh, đó là hợp tác văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo và y tế giữa hai
tỉnh này.
+ Môn loại: 306.09597 / H466T
25/. HOÀNG CHÍ BẢO. Sức mạnh nội sinh của văn hoá Việt Nam
trong đổi mới - phát triển và hiện đại hoá đất nước / Hoàng Chí Bảo //
Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 950.- Tr. 44 - 50
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu văn hoá và sức mạnh nội sinh của văn hoá
Việt Nam nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của sự phát triển dân tộc trong Mã QR
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế.
+ Môn loại: 306.09597 / S552M
26/. NGUYỄN THỊ TRIỀU. Tác động của quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đến sự phát triển văn hoá, con người Việt Nam / Nguyễn Thị
Triều // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 58 - 63
Tóm tắt: Bài viết trình bày những tác động tích cực, tiêu cực của quá
trình CNH - HĐH đến sự phát triển văn hoá, con người Việt Nam hiện nay. Mã QR
+ Môn loại: 306.09597 / T101Đ
27/. NGUYỄN HỮU LẬP. Tuyên ngôn độc lập - sự kết tinh giá trị
văn hoá chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hữu Lập // Tạp
chí Tổ chức nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 3 - 6
Tóm tắt: Bài viết phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập từ góc độ văn hoá
chính trị nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm và khẳng định giá trị nổi bật trong Mã QR
tổng thể các giá trị văn hoá chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 306.209597 / T527NG
28/. NGUYỄN TOÀN THẮNG. Diện mạo văn hoá ứng xử ở nông
thôn - một góc nhìn / Nguyễn Toàn Thắng // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. 2020. - Số 437.- Tr. 44 - 47
Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm văn hoá và văn hoá ứng xử trong cuộc
sống. Nhìn lại văn hoá ứng xử ở nông thôn trong lịch sử Việt Nam và hiện Mã QR
tại có những điểm tốt cần phát huy và những tiêu cực cần loại bỏ nhằm bảo
tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa
văn hoá nhân loại trong hội nhập quốc tế.
+ Môn loại: 306.409597 / D305M
29/. TẠ THỊ TÂM. Đời sống văn hoá của cộng đồng ngư dân / Tạ Thị
Tâm // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2020. - Số 213.- Tr. 73 - 82
Tóm tắt: Bài viết bước đầu phác hoạ bức tranh về đời sống văn hoá của
ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn và xã Bình Minh.
Mã QR
+ Môn loại: 306.409597 / Đ462S
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30/. BÙI VĂN TUẤN. Văn hoá ứng xử của người Hà Nội xưa và nay
/ Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên // Tạp chí Văn hoá học. - 2020. - Số 4 (50).Tr. 55 - 65
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá về văn hoá ứng xử của
người dân Hà Nội trong bối cảnh biến đổi mạnh mẽ hiện nay có gì đáng chú Mã QR
ý và giải pháp nào để kế thừa, giữ gìn và phát huy những nét văn hoá ứng xử
truyền thống của người Hà Nội xưa và phát huy nét văn hoá ứng xử mới phù
hợp với thời đại hiện nay.
+ Môn loại: 306.40959731 / V115H
31/. NGUYỄN TIẾN THƯ. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
về vai trò gia đình đối với sự phát triển xã hội / Nguyễn Tiến Thư // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 48 - 52
Tóm tắt: Quan điểm của Đảng về vai trò của gia đình đối với sự phát
triển xã hội là vô quan trọng và rất cần thiết. Vì gia đình là tổ ấm yêu thương Mã QR
của mối người, là tế bào lành mạnh của xã hội nên Đảng Cộng sản Việt Nam
sẽ có những chỉ đạo, điều hành đúng đắn trong thực tiễn xây dựng gia đình
Việt Nam trong thời gian tới.
+ Môn loại: 306.85 / QU105Đ
32/. ĐÀO THỊ THANH THUỶ. Các tiêu chí đánh giá kết quả xây
dựng nông thôn mới và vấn đề đặt ra. / Đào Thị Thanh Thuỷ // Tạp chí Tổ
chức nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 27 - 31
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng nông
thôn mới trên các lĩnh vực như: An ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, phương Mã QR
thức sản xuất theo hướng hiện đại. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo cần
nghiên cứu điều chỉnh Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho phù hợp,
tạo chuẩn đo lường về kết quả xây dựng nông thôn mới.
+ Môn loại: 307.7209597 / C101T

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
33/. KIM THANH. Bằng chứng, chứng minh Hoàng Sa và Trường
Sa là của Việt Nam / Kim Thanh // Tạp chí Biển Việt Nam. - 2020. - Số
tháng 9.- Tr. 20 - 23
Tóm tắt: Bài viết trình bày những bằng chứng lịch sử nhằm chứng minh
Mã QR
chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
+ Môn loại: 320.109597 / B116CH
34/. TRƯƠNG MINH DỤC. Thực hiện quản lý nhà nước, thực thi chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ XVII đến
năm 1945 / Trương Minh Dục // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 531.- Tr. 39 49
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Tóm tắt: Bài viết nói về vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc xác
lập và thực hiện quản lý nhà nước, thực thi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa qua các tư liệu như: Quốc sử, địa dư chí, các châu bản có
bút phê, chỉ dụ của nhà vua, các nghị định của chính quyền thuộc địa....từ thế
Mã QR
kỷ XVII đến năm 1945.
+ Môn loại: 320.109597 / TH552H
35/. LÊ THỊ MINH HÀ. Bài học từ tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.I.
Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy hiện nay / Lê Thị Minh Hà // Tạp chí Giáo dục lý luận.
- 2020. - Số 310.- Tr. 20 - 24
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số bài học từ tác phẩm "Thà ít mà tốt" Mã QR
của V.I. Lênin. Đồng thời chỉ ra sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả.
+ Môn loại: 320.5322 / B103H
36/. LỤC VIỆT DŨNG. Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền đô thị
ở Việt Nam hiện nay / Lục Việt Dũng // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. Số 311.- Tr. 53 - 58
Tóm tắt: Bài viết đánh giá khái quát thực trạng tổ chức bộ máy chính
quyền đô thị ở Việt Nam; qua đó, nêu lên một số kiến nghị nhằm đổi mới tổ Mã QR
chức bộ máy chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân
phục vụ.
+ Môn loại: 320.809597 / Đ452M
37/. NGUYỄN THỊ NGA. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái,
thù địch trong xây dựng và ý thức xã hội Việt Nam hiện nay / Nguyễn
Thị Nga, Hoàng Thu Trang // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2020. - Số 7.- Tr.
17 - 22
Tóm tắt: Bài viết nhằm nhận thức rõ và phản bác các quan điểm sai Mã QR
trái, thù địch nhằm khẳng định trong xây dựng ý thức xã hội Việt Nam hiện
nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng
chính trị trong xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam.
+ Môn loại: 320.9597 / Đ125TR
38/. VŨ VĂN PHÚC. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân - nội dung cốt lõi trong xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Vũ Văn Phúc // Tạp chí Tổ
chức nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 39 - 43
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của Mã QR
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây cũng chính là nội dung cốt lõi trong
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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+ Môn loại: 323.09597 / T550T
39/. NGUYỄN TÚC. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết nhân dân
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1954 - 1975 / Nguyễn Túc // Tạp
chí Mặt trận. - 2020. - Số 205.- Tr. 24 - 27
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quá trình thành lập, trách nhiệm và nhiệm
Mã QR
vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.
+ Môn loại: 323.309597 / M118TR
40/. NGUYỄN THỊ THU TRANG. Luận cương của V.I. Lênin về vấn
đề dân tộc và thuộc địa đối với sự lựa chọn con đường cứu nước của
Nguyễn Ái Quốc / Nguyễn Thị Thu Trang // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 2020. - Số 5.- Tr. 11 - 15
Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung luận cương của Lênin về vấn đề Mã QR
dân tộc và thuộc địa. Đồng thời chỉ ra cách tiếp cận của Nguyễn Ái Quốc với
luận cương này và quyết định lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân
tộc.
+ Môn loại: 324.2 / L502C
41/. NGUYỄN TOÀN THẮNG. Đồng chí Vũ Quang - Thủ lĩnh thanh
niên, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thế hệ thanh niên "Ba sẵn sàng"
và "Năm xung phong" (giai đoạn 1965 - 1975) / Nguyễn Toàn Thắng //
Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 36.- Tr. 24 - 27
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đồng chí Vũ Quang - Bí thư Thứ nhất Trung Mã QR
ương Đoàn thanh niên, với tuổi trẻ dấn thân, tham gia hoạt động cách mạng,
dự Đại hội quốc dân Tân Trào và trở thành thủ lĩnh thanh niên, đảm nhận
những chức vụ quan trọng do Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng thời trình bày
những đóng góp nổi bật của đồng chí đối với công tác Đoàn và phong trào
thanh niên Việt Nam.
+ Môn loại: 324.2597 / Đ455CH
42/. NGÔ THỊ KHÁNH. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn
thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Ngô Thị Khánh //
Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 107 - 110
Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung Đoàn TNCSHCM tham gia xây
dựng Đảng thể hiện qua các hoạt động để xây dựng đường lối chủ trương, Mã QR
chính sách của Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
+ Môn loại: 324.2597 / N122C
43/. NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG. Nguyễn Lam - Người thủ lĩnh
thanh niên xuất sắc của Đảng, Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phạm Thu Hà //
Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 36.- Tr. 28 - 31
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát tiểu sử hoạt động cách mạng của
đồng chí Nguyễn Lam - người thủ lĩnh thanh niên xuất sắc của Đảng - Bí thư
thứ nhất đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 324.2597 / NG527L
44/. PHAN THANH KHÔI. Bài báo "Dân vận" - Những bài học lớn
cho công tác trí thức Việt Nam hiện nay / Phan Thanh Khôi // Tạp chí Dân
vận. - 2020. - Số 9 (303).- Tr. 32 - 35
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, thật ngắn gọn, súc tích, nhưng bao hàm được những yếu tố cơ bản nhất Mã QR
của vấn đề dân vận và ngày nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự, trong đó có
những bài học lớn cho công tác trí thức Việt Nam.
+ Môn loại: 324.2597071 / B103B
45/. HẢI DƯƠNG. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng / Hải
Dương // Tạp chí Lao động và công đoàn. - 2020. - Số 669.- Tr. 9 - 10
Tóm tắt: Bài viết trình bày chặng đường vẻ vang 90 năm của công tác
dân vận. Đồng thời chỉ ra bài học kinh nghiệm và giải pháp để tiếp tục làm
Mã QR
tốt công tác dân vận trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 324.2597071 / C102M
46/. LÊ THỊ SƯƠNG MAI. Cần Thơ nỗ lực triển khai hiệu quả Nghị
quyết số 35-NQ/TW / Lê Thị Sương Mai // Tạp chí Tuyên giáo. - 2020. - Số
10.- Tr. 31 - 33
Tóm tắt: Bài viết trình bày phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của
thành phố Cần Thơ để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng Mã QR
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trong tình hình mới".
+ Môn loại: 324.2597071 / C121TH
47/. VŨ ANH TUẤN. Một số vấn đề về đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay / Vũ Anh Tuấn // Tạp
chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.- Tr. 27 - 31
Tóm tắt: Bài viết bước đầu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực
tiễn trong lĩnh vực này, điều đó có ý nghĩa không nhỏ trong quá trình tiếp tục Mã QR
xây dựng, hoàn thiện và áp dụng thể chế, cơ chế trong thực tiễn.
+ Môn loại: 324.2597071 / M458S
48/. LÊ VĂN ĐÍNH. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng / Lê Văn Đính //
Tạp chí Khoa học chính trị. - 2020. - Số 7.- Tr. 34 - 39
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng
xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Đồng thời tiếp tục tăng cường, Mã QR
củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
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+ Môn loại: 324.2597071 / N304T
49/. PHẠM HUY KỲ. Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
ở Việt Nam hiện nay / Phạm Huy Kỳ // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền
thông. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 6 - 12
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng Mã QR
của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
hội ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597071 / N452D
50/. NGUYỄN HUY PHÒNG. Những điểm mới trong dự thảo các
văn kiện trình đại hội XIII của Đảng về văn hoá / Nguyễn Huy Phòng //
Tạp chí Văn hoá học. - 2020. - Số 4 (50).- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày những phương diện trong Dự thảo các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Những thành tựu, những hạn chế, định Mã QR
hướng phát triển trong phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Đồng thời
đưa ra một số nhiệm vụ trong phát triển văn hoá, con người Việt Nam.
+ Môn loại: 324.2597071 / NH556Đ
51/. LƯƠNG KHẮC HIẾU. Những vấn đề đặt ra trong định hướng,
giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán quan
điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay / Lương Khắc Hiếu // Tạp chí
Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 9.- Tr. 10 - 19
Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề hiện nay trong việc xác định, Mã QR
thực thi các định hướng, giải pháp của công tác bảo vệ, đấu tranh phê phán,
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597071 / NH556V
52/. PHẠM CÔNG THƯỞNG. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc trong các công cuộc đổi mới hiện nay - Bài học lịch sử vô giá từ
Cách mạng tháng Tám / Phạm Công Thưởng // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật.
- 2020. - Số 435.- Tr. 12 - 14
Tóm tắt: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã để lại nhiều bài học Mã QR
lịch sử quý báu. Trong đó, không thể không kể đến bài học củng cố và tăng
cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua Mặt trận dân
tộc thống nhất do liên minh công, nông, trí thức làm nồng cốt, đặt dưới sự
lãnh đạo của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597071 / PH110H
53/. VŨ THỊ THU QUYÊN. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị / Vũ Thị Thu Quyên
// Tạp chí Khoa học chính trị. - 2020. - Số 7.- Tr. 40 - 45
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Tóm tắt: Bài viết trình bày chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa
kinh tế và chính trị, quá trình nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi
mới kinh tế với đổi mới chính trị ở Việt Nam, những thành tựu và hạn chế
trong quá trình đổi mới chính trị và kinh tế ở nước ta thời gian qua. Đồng
thời, tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị ở Việt Nam Mã QR
hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597071 / S550V
54/. HÀ TRỌNG THÀ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và
phê bình đối với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam / Hà Trọng
Thà // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 16 - 22
Tóm tắt: Tự phê bình và phê bình được Hồ Chí Minh coi là nguyên tắc
sinh hoạt Đảng và là quy luật phát triển của Đảng, góp phần nâng cao năng Mã QR
lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ,
đảng viên, thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
+ Môn loại: 324.2597071 / T550T
55/. VŨ VĂN HIỀN. Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo cương lĩnh
của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Vũ Văn Hiền // Tạp chí Cộng sản. - 2020.
- Số 950.- Tr. 18 - 25
Tóm tắt: Bài viết về nhiệm vụ đối ngoại được Đảng xác định trong
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mã QR
hướng triển khai đồng bộ nhiệm vụ của công tác đối ngoại. Đồng thời, đưa
ra những vấn đề và giải pháp.
+ Môn loại: 324.2597071 / TH552H
56/. HOÀNG MINH LƯỜNG. Văn học bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, ngăn chặn và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay
/ Hoàng Minh Lường // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. Số tháng 9.- Tr. 20 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự khéo léo của Đảng ta khi chủ động nắm Mã QR
lấy văn học và sử dụng như một loại vũ khí sắc bén góp phần vào việc bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
và thù địch trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá.
+ Môn loại: 324.2597071 / V115H
57/. NGUYỄN HUY HIỆU. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng / Nguyễn Huy Hiệu // Tạp chí Tuyên giáo. - 2020. Số 8.- Tr. 39 - 41
Tóm tắt: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững
mạnh là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp Mã QR
bách, vừa là công việc thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị. Việc
vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
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+ Môn loại: 324.2597071 / V121D
58/. NGUYỄN TRỌNG KHIÊM. Vận dụng quan điểm chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt tự phê bình và phê
bình trong Đảng / Nguyễn Trọng Khiêm // Tạp chí Lý luận chính trị và
truyền thông. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 43 - 48
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Mã QR
phê bình và tự phê bình, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình.
Đồng thời đề ra biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong
Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 324.2597071 / V121D
59/. ĐỖ MINH TUẤN. Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”
theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới / Đỗ Minh Tuấn // Tạp
chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 29 - 32
Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích nội dung "Đảng ta là đạo đức, là văn
minh" của Hồ Chí Minh, từ đó làm sáng tỏ nội dung và những vấn đề đặt ra Mã QR
đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay và đề xuất những biện
pháp để xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh trước yêu cầu nâng
cao uy tín, vị thế của Đảng ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện mới.
+ Môn loại: 324.2597071 / X126D
60/. NGUYỄN MẠNH HÀ. Bài học về Đảng lãnh đạo tranh thủ thời
cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và vận dụng vào công cuộc
đổi mới hôm nay / Nguyễn Mạnh Hà // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 950.Tr. 58 - 63
Tóm tắt: Bài viết trình bày hướng nhận diện chính xác thời cơ, kịp thời Mã QR
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và xây dựng thực lực về mọi mặt để đón
thời cơ khởi nghĩa. Đảng ta đã lãnh đạo chớp thời cơ, phát động tổng khởi
nghĩa. Đồng thời, chỉ ra hướng vận dụng bài học về thời cơ của Cách mạng
tháng Tám năm 1945 trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / B103H
61/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội
XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới /
Nguyễn Phú Trọng // Tạp chí Dân vận. - 2020. - Số 9 (303).- Tr. 3 - 10
Tóm tắt: Bài viết trình bày toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư,
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Mã QR
Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới"
nhân dịp chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến
tới Đại hội XIII của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / CH502B
62/. NGUYỄN THỊ DUNG. Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế
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lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên các phương tiện truyền
thông / Nguyễn Thị Dung // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 310.- Tr.
14 - 19
Tóm tắt: Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như những thành
quả to lớn mà nước ta đã đạt được qua 3 năm đổi mới, cần nhận diện những Mã QR
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
trên các phương tiện truyền thông, đồng thời có những biện phá phòng, chống
kịp thời, hợp lý.
+ Môn loại: 324.2597075 / Đ125TR
63/. VŨ THỊ THANH TÌNH. Nâng cao chất lượng học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng
về đạo đức hiện nay / Vũ Thị Thanh Tình // Tạp chí Lý luận chính trị và
truyền thông. - 2020. - Số tháng 9.- Tr. 59 - 63
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng học tập và làm theo tư tưởng đạo Mã QR
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó chỉ ra giải pháp nâng cao chất lượng
học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 324.2597075 / N122C
64/. BIỆN THỊ HOÀNG NGỌC. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám
năm 1945 - nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ của Đảng Cộng sản Đông
Dương / Biện Thị Hoàng Ngọc // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Bài viết phân tích nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ của Đảng Mã QR
Cộng sản Đông Dương và bước đầu có một số liên hệ với thời điểm hiện nay.
+ Môn loại: 324.25970751 / TH116L
65/. BÌNH AN. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần xây
dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh /
Bình An // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 6.- Tr. 25 - 28
Tóm tắt: Bài viết là cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Uỷ
viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, về kết quả thực hiện Mã QR
Chỉ thị 05-CT/TW.
+ Môn loại: 324.25970755 / Đ126M
66/. ANH DŨNG. Đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên Trung ương
Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ: Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực
hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng TP Cần Thơ sớm trở thành
đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL / Anh Dũng // Báo Cần Thơ. - 2020. - Số
Mã QR
261.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Bài viết là cuộc trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Quốc
Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, thông tin về những kết
quả nổi bật trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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+ Môn loại: 324.2597975 / Đ455CH
67/. NGHIÊM THỊ HẢI YẾN. Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược
Mỹ - Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hai thập
niên đầu thế kỷ XXI / Nghiêm Thị Hải Yến // Tạp chí Nghiên cứu Đông
Nam Á. - 2020. - Số 7 (244).- Tr. 54 - 61
Tóm tắt: Bài viết tập trung xem xét, phân tích cạnh tranh chiến lược Mã QR
giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở
đó, cũng nhấn mạnh về cách mà Việt Nam có thể cân bằng mối quan hệ với
hai cường quốc này trong bối cảnh cạnh tranh giữa họ ngày càng trở nên gay
gắt trong thời gian gần đây.
+ Môn loại: 327.1 / V308N
68/. TRẦN THỊ MINH TUYẾT. Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh
trong Cách mạng tháng Tám 1945 / Trần Thị Minh Tuyết, Nguyễn Thị Mai
Lan // Tạp chí Triết học. - 2020. - Số 8 (351).- Tr. 19 - 26
Tóm tắt: Thông qua việc phân tích một số nội dung cơ bản trong nghệ
thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định tài năng và vai trò của nhà Mã QR
ngoại giao kiệt xuất Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng
tháng Tám năm 1945.
+ Môn loại: 327.597 / NGH250TH
69/. NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ. Nhìn lại công tác đối ngoại của Việt
Nam năm 2019 / Nguyễn Thị Thuý Hà // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020.
- Số 310.- Tr. 83 - 88
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành tựu của công tác đối ngoại
trong năm 2019. Đồng thời tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp tục hội Mã QR
nhập quốc tế một cách có hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của mọi
thành viên trong cộng đồng quốc tế.
+ Môn loại: 327.597 / NH311L
70/. CHÚC BÁ TUYÊN. Quan hệ Việt Nam - ASEAN - 25 năm nhìn
lại / Chúc Bá Tuyên // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 68 - 72
Tóm tắt: Bài viết liệt kê những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN
trong 25 năm qua. Đồng thời, đưa ra vai trò của Việt Nam trong năm Chủ
Mã QR
tịch ASEAN 2020.
+ Môn loại: 327.597059 / QU105H
71/. LẠI THỊ HƯƠNG. Quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam)
và tỉnh Khammuane (Lào) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 1975) / Lại Thị Hương // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2020. - Số 7
(244).- Tr. 62 - 69
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình tỉnh Quảng Bình và tỉnh Mã QR
Khammuane sau năm 1954. Đồng thời, giới thiệu quá trình phối hợp và đoàn
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kết chiến đấu của quân dân hai tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
(1954 - 1975).
+ Môn loại: 327.5970594 / QU105H
72/. LẠI THỊ HƯƠNG. Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng
Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào): Từ quá khứ đến hiện tại /
Lại Thị Hương // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 310.- Tr. 72 - 77
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị,
hợp tác giữa Quảng Bình và Khăm Muộn từ trước năm 1975 đến nay. Đồng Mã QR
thời đưa ra những nhận xét về mối quan hệ này.
+ Môn loại: 327.5970594 / QU105H
73/. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong
hoạt động lập pháp: Thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Mạnh Cường //
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. - 2020. - Số 13 (413).- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực trong
hoạt động lập pháp và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như tổ Mã QR
chức thi hành pháp luật về vấn đề này.
+ Môn loại: 328.597 / C460CH

330. KINH TẾ HỌC
74/. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN. Quan điểm của Hồ Chí Minh
về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần: Giá trị lý luận và thực tiễn /
Nguyễn Thị Thanh Xuân // Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số
569.- Tr. 54 - 56
Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về xây Mã QR
dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Đồng thời đưa ra giá trị lý luận và thực
tiễn.
+ Môn loại: 330.12 / QU105Đ
75/. TRẦN THUỲ DƯƠNG. Vai trò của kinh tế nhà nước trong quá
trình mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay / Trần Thuỳ Dương // Tạp chí Dân
tộc và thời đại. - 2020. - Số 213.- Tr. 16 - 19
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vai trò của kinh tế nhà nước đối với
quá trình mở cửa, hội nhập đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nêu Mã QR
ra một số vấn đề cho nền kinh tế nhà nước trong thời gian tới.
+ Môn loại: 330.1209597 / V103TR
76/. NGUYỄN MINH PHONG. Bài học về tính tự chủ của nền kinh
tế Việt Nam / Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí // Tạp chí Ngân
hàng. - 2020. - Số 17.- Tr. 8 - 13
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết phân tích sự cần thiết tăng năng lực tự chủ và sức
chống chịu của nền kinh tế. Đồng thời chỉ ra vai trò của ngành tài chính ngân hàng trong tăng tính tự chủ nền kinh tế.
+ Môn loại: 330.9597 / B103H
77/. PHẠM HOÀNG TÚ LINH. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân
lực theo định hướng công dân toàn cầu ở một số quốc gia trên thế giới:
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Phạm Hoàng Tú Linh, Phạm Hoàng
Khánh Linh // Tạp chí Quản lý giáo dục. - 2020. - Số 7.- Tr. 12 - 21
Tóm tắt: Bài nghiên cứu phân tích và làm rõ kinh nghiệm phát triển Mã QR
nguồn nhân lực theo định hướng công dân toàn cầu ở một số quốc gia trên
thế giới. Từ những bài học kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao theo định hướng công dân toàn cầu của thế giới, đề xuất giải pháp
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trước bối cảnh hội
nhập quốc tế hiện nay.
+ Môn loại: 331.11 / K312NGH
78/. TÔ TRUNG THÀNH. Tác động của kinh tế số đến năng suất lao
động tại các ngành kinh tế của Việt Nam / Tô Trung Thành, Nguyễn Quỳnh
Trang, Phạm Ngọc Toàn // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2020. - Số 278.Tr. 2 - 10
Tóm tắt: Kinh tế số có ý nghĩa thống kê và tác động tích cực đến doanh Mã QR
nghiệp toàn nền kinh tế cũng như trong các ngành kinh tế. Các kết quả này
mở ra hàm ý chính sách trong giai đoạn tới nhằm tận dụng tốt các cơ hội từ
kinh tế số để thúc đẩy gia tăng năng suất lao động của các ngành và toàn nền
kinh tế.
+ Môn loại: 331.11 / T101Đ
79/. TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay / Trịnh Thị
Phương Oanh // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 23 - 28
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu việc vận dụng tư tưởng nhân
văn Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Mã QR
hiện nay ở Việt Nam.
+ Môn loại: 331.11 / T550T
80/. BÙI THỊ THẢO. Giải pháp phát triển thị trường lao động Việt
Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Bùi Thị Thảo //
Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 59 - 62
Tóm tắt: Bài viết đề cập những tác động của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đến thị trường lao động Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp Mã QR
nhằm phát triển thị trường này trong tương lai.
+ Môn loại: 331.12 / GI-103PH
- 17 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 19 - THÁNG 11/2020

81/. NGUYỄN QUANG ĐẠI. Hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Quang Đại,
Hàng Thị Nga // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 23.- Tr. 79 - 82
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng hoàn thiện công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, đưa ra Mã QR
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trong thời gian tới.
+ Môn loại: 331.12 / H406TH
82/. VŨ THỊ NGUYỆT NGA. Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang
Đài Loan giai đoạn 2012 - 2019: Thực trạng và giải pháp / Vũ Thị Nguyệt
Nga // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 573.- Tr. 85
- 87
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích thực trạng xuất khẩu lao động của Mã QR
Việt Nam sang thị trường Đài Loan giai đoạn 2012 - 2019, chỉ ra một số kết
quả đạt được, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của lao động Việt Nam
tại thị trường Đài Loan; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất
khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Đài Loan thời gian tới.
+ Môn loại: 331.12 / X504KH
83/. DƯƠNG BÁ ĐỨC. Đồng bộ các giải pháp để tăng tốc giải ngân
vốn đầu tư công tại các địa phương / Dương Bá Đức // Tạp chí Tài chính.
- 2020. - Số 736.- Tr. 23 - 26
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hướng chủ động triển khai đồng bộ các giải
pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhận diện những khó khăn, tồn Mã QR
tại. Đồng thời, chỉ ra cách tháo gỡ "nút thắt" giải ngân vốn đầu tư công tại
các địa phương.
+ Môn loại: 332 / Đ455B
84/. NGUYỄN QUANG HUY. Những vấn đề đặt ra trong giải ngân
vốn đầu tư công / Nguyễn Quang Huy // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số
736.- Tr. 11 - 14
Tóm tắt: Bài viết trình bày kế hoạch và tình hình giải ngân vốn đầu tư
công. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới chậm giao kế hoạch và Mã QR
giải ngân vốn đầu tư công.
+ Môn loại: 332 / NH556V
85/. HÀ DUY TÙNG. Dấu ấn tài chính Việt Nam trong hội nhập
quốc tế / Hà Duy Tùng // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ 1, tháng 8.- Tr.
27
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm và thành tựu của Việt Nam trong
hội nhập quốc tế, những dấu ấn tài chính trong đổi mới và hội nhập. Đồng Mã QR
thời đưa ra một số kết quả hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài chính.
+ Môn loại: 332.09597 / D125Â
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86/. NGUYỄN HỮU TÀI. Cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
của ngân hàng thương mại, góc nhìn từ một số ngân hàng nước ngoài /
Nguyễn Hữu Tài, Lê Vân Chi // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 15.- Tr. 32
- 37
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát về doanh nghiệp siêu nhỏ, mô Mã QR
hình cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ của một số ngân hàng nước
ngoài, rút ra bài học kinh nghiệm cho ngành Ngân hàng Việt Nam.
+ Môn loại: 332.1 / CH400V
87/. ĐỨC THUẬN. Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020:
"Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và chính sách" / Đức Thuận, Đặng
Anh // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 19.- Tr. 26 - 31
Tóm tắt: Bài viết lược trích một số phát biểu, ý kiến nổi bật tại buổi
tham dự Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020 với chủ đề "Tái cơ Mã QR
cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và khuyến nghị chính sách".
+ Môn loại: 332.1 / D305Đ
88/. NGUYỄN THƯỜNG LẠNG. "Hợp lực" để đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công / Nguyễn Thường Lạng // Tạp chí Tài chính. 2020. - Số 736.- Tr. 32 - 35
Tóm tắt: Bài viết trình bày cách thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Đồng thời đề xuất một số giải pháp hợp lực, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư Mã QR
công trong những tháng cuối năm 2020.
+ Môn loại: 332.1 / H466L
89/. BÙI VĂN TRỊNH. Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại
BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ / Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Kim Thoa // Tạp
chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 93 - 96
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân mang lại
lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Việc đánh giá những nhân tố ảnh hưởng Mã QR
đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng cá nhân, từ đó đề xuất
các giải pháp nâng cao chất lượng, là việc cần thiết giúp BIDV Tây Đô phát
triển bền vững.
+ Môn loại: 332.1 / N122C
90/. ĐỖ THANH HƯƠNG. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại
các ngân hàng thương mại Việt Nam / Đỗ Thanh Hương // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 39 - 42
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện
tử ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cốt Mã QR
lõi.
+ Môn loại: 332.1 / PH110TR
91/. NGUYỄN THẾ ANH. Phát triển ngân hàng số cho các ngân hàng thương mại
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VN / Nguyễn Thế Anh // Tạp chí Ngân hàng.- 2020. - Số 17.- Tr. 21 - 27
Tóm tắt: Bài viết trình bày hướng phát triển của ngân hàng số để phát
triển toàn diện ở Việt Nam, từ đó đề ra những nhiệm vụ của các ngân hàng
thương mại ở Việt Nam và các cơ quan chức năng.
Mã QR
+ Môn loại: 332.1 / PH110TR
92/. TRƯƠNG HÙNG LONG. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
từ nguồn vay nước ngoài / Trương Hùng Long // Tạp chí Tài chính. - 2020.
- Số 736.- Tr. 19 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn
vay nước ngoài, các nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay Mã QR
nước ngoài chậm. Đồng thời, chỉ ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài.
+ Môn loại: 332.1 / TH506Đ
93/. ĐỖ VIỆT ĐỨC. Xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm
lực vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách / Đỗ Việt Đức
// Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ 1, tháng 8.- Tr. 50 - 53
Tóm tắt: Bài viết trình bày dấu mốc hình thành và phát triển qua chặng
đường 20 năm về với ngôi nhà chung ngành Tài chính. Đồng thời phát huy Mã QR
truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
+ Môn loại: 332.1 / X126D
94/. ĐẶNG HÀ GIANG. Xu hướng phát triển xã hội không tiền mặt
trong cuộc cách mạng công nghệ ngân hàng số: Thực trạng và giải pháp
của Việt Nam / Đặng Hà Giang // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 15.- Tr.
18 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày xu hướng phát triển xã hội không tiền mặt Mã QR
trên thế giới, đưa ra những triển khai của ngành Ngân hàng Việt Nam. Đồng
thời nêu ra những kết luận và kiến nghị giải pháp cho hướng phát triển này.
+ Môn loại: 332.1 / X500H
95/. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH. Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu
và khả năng áp dụng ở Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh // Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ. - 2020. - Số 15.- Tr. 26 - 31
Tóm tắt: Bài viết cung cấp những bằng chứng thực nghiệm để chỉ ra
điểm nghẽn trong việc hướng tới điều hành chính sách tiền tệ theo lạm phát Mã QR
mục tiêu ở Việt Nam chính là công cụ lãi suất.
+ Môn loại: 332.4 / CH312S
96/. HOÀNG NGUYÊN KHAI. Giải pháp thu hút nguồn kiều hối trong giai
đoạn hiện nay ở Việt Nam / Hoàng Nguyên Khai // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ
1, tháng 8.- Tr. 72 - 74
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Tóm tắt: Bài viết trình bày cách nhận diện nguồn kiều hối, đánh giá
những tác động và vấn đề đặt ra trong thu hút kiều hối. Đồng thời đề ra những
giải pháp khuyến nghị.
+ Môn loại: 332.4 / GI-103PH
Mã QR

97/. ĐẶNG THỊ NHÀN. Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng: Kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt
Nam / Đặng Thị Nhàn, Vương Phương Linh // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. Số 19.- Tr. 41 - 46
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm của Singapore trong Mã QR
xây dựng và thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài
chính - ngân hàng để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ Môn loại: 332.4 / PH431CH
98/. NGHIÊM THANH SƠN. Tiền kỹ thuật số của ngân hàng Trung
ương và một số đề xuất nghiên cứu, triển khai ở Việt Nam / Nghiêm
Thanh Sơn, Nguyễn Trung Anh, Trần Quang Hưng // Tạp chí Ngân hàng. 2020. - Số 17.- Tr. 52 - 55
Tóm tắt: Bài viết trình bày tổng quan về tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Mã QR
Trung ương phát hành, tình hình nghiên cứu, phát triển tiền kỹ thuật số trên
thế giới. Đồng thời, đưa ra đề xuất cho nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam.
+ Môn loại: 332.4 / T305K
99/. NGUYỄN THỊ KIM CHUNG. Đầu tư công, lạm phát tại Việt
Nam giai đoạn 1995 - 2019: Thực trạng và khuyến nghị / Nguyễn Thị Kim
Chung // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 32 - 35
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng đầu tư công giai đoạn 1995 2019, thực trạng đầu tư công và lạm phát của Việt Nam. Đồng thời đưa ra Mã QR
một số khuyến nghị và đề xuất.
+ Môn loại: 332.6 / Đ125T
100/. PHẠM TUẤN TRUNG. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số
quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
quốc tế / Phạm Tuấn Trung // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2020. Số 8 (245).- Tr. 48 - 54
Tóm tắt: Bài viết tổng hợp kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước Mã QR
để đưa ra bài học cho Việt Nam trong bối cảnh mới.
+ Môn loại: 332.6 / K312NGH
101/. NGUYỄN THỊ THU. Nguồn vốn ODA đối với phát triển kinh
tế - xã hội tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh
đạo. - 2020. - Số 17 (687).- Tr. 15 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình huy động và sử dụng vốn ODA ở
Việt Nam, vai trò tích cực của vốn ODA đối với phát triển kinh tế - xã hội. Mã QR
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Đồng thời, đưa ra những vấn đề trong việc huy động và sử dụng vốn ODA ở
Việt Nam.
+ Môn loại: 332.6 / NG517V
102/. ĐỖ TẤT CƯỜNG. Vai trò của đầu tư công trong kích thích
tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế / Đỗ Tất Cường // Tạp chí Tài chính.
- 2020. - Số 736.- Tr. 6 - 10
Tóm tắt: Bài viết với mục tiêu làm rõ vai trò của đầu tư công trong kích
thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sẽ có thể xảy ra trong vòng 3 năm Mã QR
nhưng kích thích tổng cầu thì có thể sẽ thành hiện thực trong thời gian ngắn
hơn.
+ Môn loại: 332.6 / V103TR
103/. PHAN CHÍ THÀNH. Yếu tố FDI trong phát triển quan hệ đặc
biệt: Trường hợp đầu tư của Việt Nam sang Lào / Phan Chí Thành // Tạp
chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2020. - Số 7 (244).- Tr. 38 - 47
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình đầu tư của Việt Nam sang Lào
nhằm đánh giá tác động của yếu tố hiệu quả đầu tư đối với phát triển quan hệ Mã QR
đặc biệt. Đồng thời, chỉ ra triển vọng đối với FDI của doanh nghiệp Việt Nam
sang Lào.
+ Môn loại: 332.6 / Y606T
104/. LÂM THÁI BẢO NGỌC. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang / Lâm Thái Bảo Ngọc, Trần Hoàng
Phong // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 736.- Tr. 110 - 113
Tóm tắt: Bài viết đánh giá đầu tư công và các nhân tố ảnh hưởng đến
quản lý đầu tư công. Đồng thời đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện Mã QR
hoạt động quản lý đầu tư công tại Tiền Giang.
+ Môn loại: 332.60959783 / C101NH
105/. TẠ THANH BÌNH. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tương
lai rộng mở / Tạ Thanh Bình // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ 1, tháng
8.- Tr. 46 - 49
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả sau 20 năm vận hành và phát triển
Mã QR
và sự kỳ vọng phát triển đột phá của thị trưởng chứng khoán Việt Nam.
+ Môn loại: 332.64 / TH300TR
106/. VŨ THỊ VINH. Cơ hội vàng để thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài ở Việt Nam / Vũ Thị Vinh, Hoàng Phương Anh // Tạp chí Nghiên cứu
tài chính kế toán. - 2020. - Số 9 (206).- Tr. 51 - 54
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, chỉ ra những
cơ hội cho thu hút vốn FDI và gợi ý một số giải pháp nhằm biến cơ hội thành Mã QR
hiện thực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
+ Môn loại: 332.67 / C460H
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107/. NGUYỄN HỒNG CHỈNH. Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp hỗ trợ - kinh nghiệm
thế giới và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Hồng Chỉnh // Tạp chí Nghiên
cứu tài chính kế toán. - 2020. - Số 9 (206).- Tr. 87 - 90
Tóm tắt: Bài viết lựa chọn các quốc gia có nét tương đồng với Việt Mã QR
Nam để phân tích một số kinh nghiệm về hiệu quả thu hút FDI nhằm phát
triển công nghiệp hỗ trợ của các quốc gia này. Qua đó, rút ra bài học kinh
nghiệm về nâng cao hiệu quả thu hút FDI cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt
Nam trong bối cảnh mới.
+ Môn loại: 332.67 / N122C
108/. TRẦN VĂN DŨNG. Thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam và
những vấn đề đặt ra hiện nay / Trần Văn Dũng // Tạp chí Tài chính. - 2020.
- Số 736.- Tr. 52 - 54
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI vào Việt Nam.
Đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn FDI. Mã QR
+ Môn loại: 332.67 / TH500H
109/. HỒ ĐÌNH BẢO. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối
với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam / Hồ Đình Bảo // Tạp chí Kinh tế và
phát triển. - 2020. - Số 279.- Tr. 2 - 11
Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1990 - 2019. Mã QR
Bên cạnh đó kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy sự ảnh
hưởng của dòng vốn FDI đối với lãi xuất, lạm phát, và tỷ giá hối đoái trong
nền kinh tế Việt Nam.
+ Môn loại: 332.67 / V103TR
110/. ÔNG CHÍ TÂM. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín
dụng ngân hàng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà
Vinh / Ông Chí Tâm, Diệp Thanh Tùng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020.
- Số 21.- Tr. 117 - 120
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu khả năng tiếp cận vốn tín dụng Mã QR
ngân hàng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết
quả cho thấy, không có tài sản bảo đảm thế chấp khi vay vốn là nguyên nhân
chính ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các hợp
tác xã nông nghiệp. Qua đó, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp
cận.
+ Môn loại: 332.7 / GI-103PH
111/. NGUYỄN VĂN THỌ. Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các
ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Linh // Tạp chí
Ngân hàng. - 2020. - Số 19.- Tr. 18 - 25
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu xem xét các nhân tố tác động đến tăng
trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2008 - 2019.
+ Môn loại: 332.7 / NH121T
Mã QR

112/. NGUYỄN THẾ CHINH. Phát triển công nghiệp môi trường ở
Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn
Thế Chinh // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 948.- Tr. 57 - 60
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nhận diện xu hướng toàn cầu, thực
tiễn Việt Nam để nắm bắt cơ hội, chỉ ra những thách thức, từ đó đưa ra giải Mã QR
pháp phù hợp nhằm phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam phù hợp
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Môn loại: 333.709597 / PH110TR
113/. ĐỖ THỊ LỆ HẰNG. Giá trị môi trường của người dân vùng
Tây Nam Bộ / Đỗ Thị Lệ Hằng, Phan Thị Mai Hương // Tạp chí Tâm lý học.
- 2020. - Số 8.- Tr. 52 - 64
Tóm tắt: Bài viết mô tả thực trạng giá trị môi trường của người dân
Mã QR
vùng Tây Nam Bộ.
+ Môn loại: 333.72 / GI-100TR
114/. PHẠM THỊ TUÝ. Kinh nghiệm bảo đảm an ninh năng lượng
của một số nước trên thế giới trong kỷ nguyên kỹ thuật số và bài học cho
Việt Nam / Phạm Thị Tuý // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr.
66 - 69
Tóm tắt: Bài viết khái lược về kỷ nguyên kỹ thuật số và tầm quan trọng Mã QR
của năng lượng trong bối cảnh này, đồng thời trình bày cách thức bảo đảm
an ninh năng lượng của một số quốc gia. Qua đó, tác giả chắt lọc những kinh
nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam.
+ Môn loại: 333.79 / K312NGH
115/. HOÀNG THỊ THINH. Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu / Hoàng
Thị Thinh // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 572.Tr. 77 - 79
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những vấn đề chung về phát triển năng lượng Mã QR
tái tạo, sự cần thiết của việc phát triển năng lượng tái tạo trong bối cảnh ô
nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu, đánh giá tổng quan thực trạng
và định hướng một số giải pháp để phát triển lĩnh vực này ở nước ta.
+ Môn loại: 333.79 / PH110TR
116/. TRẦN THẾ NỮ. Thực trạng và nguồn tài trợ đối với dự án năng lượng
tái tạo ở Việt Nam / Trần Thế Nữ, Đặng Hương Giang // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái
Bình Dương. - 2020. - Số 572.- Tr. 7 - 9
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Tóm tắt: Bài viết thông qua tìm hiểu thực trạng nguồn tài trợ, đánh giá
các vướng mắc từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn tài trợ dành
cho các dự án năng lượng tái tạo.
+ Môn loại: 333.79 / TH552TR
Mã QR

117/. VÕ THỊ MINH LỆ. An ninh nguồn nước ở các quốc gia tiểu
vùng sông Mê Công mở rộng: Những thách thức đặt ra / Võ Thị Minh
Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 950.- Tr. 106 111
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự khó khăn của các nước Khu vực Tiểu Mã QR
vùng sông Mê Công phải gồng mình trước nhiều thách thức "bên trong" lẫn
"bên ngoài", đe doạ nghiêm trọng tới an ninh nguồn nước của quốc gia cũng
như của khu vực.
+ Môn loại: 333.91 / A105N
118/. NGUYỆT MINH. Giải pháp hiệu quả bảo tồn các khu đất ngập
nước ở Việt Nam / Nguyệt Minh // Tạp chí Môi trường và sức khoẻ. - 2020.
- Số 467 + 468 + 469.- Tr. 56 - 57
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu giải pháp thành lập các khu bảo tồn hoặc
khoanh vi khu vực đất ngập nước là những giải pháp vô cùng hiệu quả trong Mã QR
bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng.
+ Môn loại: 333.91 / GI-103PH
119/. HỒ VIỆT THANH. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát
triển kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay / Hồ Việt Thanh, Tô Đê Hạng //
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 573.- Tr. 94 - 95,
72
Tóm tắt: Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Mã QR
kinh tế biển ở Việt Nam nhằm tăng tỷ trọng phát triển trong các ngành kinh
tế biển, hướng tới một nền kinh tế biển bền vững, hiện đại.
+ Môn loại: 333.91009597 / C101Y
120/. TÔ ĐÊ HẠNG. Vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội ở Việt Nam / Tô Đê Hạng // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái
Bình Dương. - 2020. - Số 573.- Tr. 82 - 84
Tóm tắt: Bài viết trình bày các nội dung thể hiện vai trò của kinh tế
Mã QR
biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
+ Môn loại: 333.91009597 / V103TR
121/. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Việt Nam chịu rủi ro lớn về nguồn
nước / Nguyễn Đức Khiển // Tạp chí Môi trường và sức khoẻ. - 2020. - Số
467 + 468 + 469.- Tr. 30 - 34
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tầm quan trọng của nước, tài nguyên nước
Việt Nam, rủi ro của nguồn nước. Đồng thời đưa ra những biện pháp quản lý
và bảo vệ tài nguyên nước.
+ Môn loại: 333.91009597 / V308N
122/. THẠCH PHƯỚC BÌNH. Để tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm
kinh tế biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Thạch Phước Bình
// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 89 - 92
Tóm tắt: Bài viết chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế và thực trạng của tỉnh
Trà Vinh về phát triển kinh tế biển, chỉ ra những khó khăn, thách thức đặt ra Mã QR
đối với việc phát triển kinh tế biển của Tỉnh. Đồng thời, đưa ra một số khuyến
nghị, giải pháp nhằm huy động tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế biển của tỉnh
Trà Vinh.
+ Môn loại: 333.910095978 / Đ250T
123/. LẠI TIẾN DĨNH. Phát triển bền vững kinh tế tập thể, hợp tác
xã tại tỉnh Kiên Giang / Lại Tiến Dĩnh // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020.
- Số 25.- Tr. 90 - 92
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả đạt được, một số tồn tại hạn
chế của phong trào xây dựng kinh tế tập thể, hợp tác xã tại tỉnh Kiên Giang. Mã QR
Đồng thời, đưa ra một số giải pháp để phát triển bền vững kinh tế tập thể,
hợp tác xã tại tỉnh này.
+ Môn loại: 334.0959795 / PH110TR
124/. LÊ THỊ KHÁNH VÂN. Bước đầu nhận diện giá trị tư tưởng
Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng / Lê Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn
Khánh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.- Tr. 16 - 19
Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng
không chỉ để hiểu được cơ sở hình thành, nội dung, giá trị của tư tưởng đối Mã QR
với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại luận điểm xuyên tạc
của các thế lực phản động, mà còn có ý nghĩa lớn lao trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn
biến phức tạp.
+ Môn loại: 335.4346 / B557Đ
125/. VĂN HIỀN. Văn phong của Bác học mấy cho vừa! / Văn Hiền
// Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2020. - Số 213.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động báo chí trong sự
nghiệp cách mạng, lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách
có hệ thống và thường xuyên là góp phần làm giàu có lý luận, bài học thực Mã QR
tiễn nền báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ trước mắt mà còn có giá trị
lâu dài.
+ Môn loại: 335.4346 / C400V
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126/. NGUYỄN THANH HOÀNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm
gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí / Nguyễn
Thanh Hoàng // Tạp chí Môi trường và sức khoẻ. - 2020. - Số 467 + 468 +
469.- Tr. 14 - 16
Mã QR
Tóm tắt: Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / CH500T
127/. LÊ VĂN LỢI. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục vĩ đại / Lê
Văn Lợi // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 9.Tr. 27 - 31
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo
dục và đào tạo thể hiện tầm nhìn xa rộng, mang tầm thời đại, có giá trị vô Mã QR
cùng to lớn, mãi là ngọn đuốc chỉ đường, định hướng cho quá trình đổi mới,
phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 335.4346 / CH500T
128/. T.H. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công
tác thanh niên của Đảng / T.H // Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 38.- Tr.
6-8
Tóm tắt: Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành
một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều Mã QR
này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với
thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.
+ Môn loại: 335.4346 / D300CH
129/. PHẠM THỊ NHUNG. Học tập và làm theo phong cách ứng xử
của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Thị Nhung // Tạp chí Thanh niên. - 2020.
- Số 37.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu phong cách Hồ Chí Minh nói chung, phong
cách ứng xử Hồ Chí Minh nói riêng là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, dân Mã QR
tộc ta; là tấm gương sáng để mỗi người Việt Nam học tập và noi theo.
+ Môn loại: 335.4346 / H419T
130/. NGUYỄN THẾ KHOA. Hồ Chí Minh và người Mỹ trong Cách
mạng tháng Tám / Nguyễn Thế Khoa // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2020.
- Số 8 (307).- Tr. 10 - 13
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự thấu hiểu bản chất nhân loại của Hồ Chí
Mã QR
Minh và cách Việt Nam giúp đỡ người Mỹ trong Cách mạng tháng Tám.
+ Môn loại: 335.4346 / H450CH
131/. ĐỖ THỊ THUỲ TRANG. Một số đặc điểm cơ bản trong tư tưởng đại đoàn
kết của Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thuỳ Trang // Tạp chí Triết học. - 2020. - Số 8 (351).Tr. 27 - 34
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Tóm tắt: Bài viết rút ra một số đặc điểm cơ bản trong tư tưởng đại đoàn
kết của Hồ Chí Minh nhằm góp phần làm sâu sắc hơn tư tưởng đại đoàn kết
của Người.
+ Môn loại: 335.4346 / M458S
Mã QR

132/. BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Lấy dân làm
gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay / Bùi Đình Phong // Tạp chí Tuyên
giáo. - 2020. - Số 10.- Tr. 38 - 43
Tóm tắt: Bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về "dân là gốc".
Đồng thời chỉ ra giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Mã QR
Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
133/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh vào nhận diện và đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy
thoái đạo đức trong cán bộ, Đảng viên hiện nay / Nguyễn Thị Phương
Nam // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 308.- Tr. 17 - 22
Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Mã QR
Nam đã vận dụng tư tưởng của Người vào nhận diện, đấu tranh phòng chống
và ngăn chặn những biểu hiện, đẩy lùi nguy cơ suy thoái nhằm nâng cao đạo
đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh; đồng thời, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân
dân đối với Đảng.
+ Môn loại: 335.4346 / V121D
134/. NGUYỄN KHẮC THANH. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Khắc Thanh // Tạp
chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 310.- Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn Mã QR
kết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh về đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc dựng xây, kiến thiết đất nước
trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / V121D
135/. TRIỆU THỊ BẠCH VÂN. Vận dụng quan điểm của chủ tịch
Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận,
báo chí giai đoạn hiện nay / Triệu Thị Bạch Vân, Bùi Trung Dũng // Tạp
chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.- Tr. 20 - 26
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sử Mã QR
dụng chất "thép" và việc vận dụng chất "thép" trên mặt trận tư tưởng, lý luận
và báo chí trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / V121D
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136/. NGUYỄN VĂN ĐÔNG. Xây dựng phong cách lãnh đạo và vai
trò của người dẫn đầu theo tinh thần tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
của chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Đông, Ngô Thế Nghị // Tạp chí
Thanh niên. - 2020. - Số 16.- Tr. 9 - 10
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" nhằm Mã QR
nhấn mạnh một số phong cách lãnh đạo và vai trò người đứng đầu theo tinh
thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / X126D
137/. NGUYỄN XUÂN ĐÀO. Cải cách tài chính công ở Việt Nam
giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Xuân Đào // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số
737.- Tr. 5 - 12
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về cải cách tài chính công giai đoạn 2011 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-CP thông qua việc đánh giá thực Mã QR
trạng và định hướng cải cách tài chính công đến năm 2030 của Việt Nam.
+ Môn loại: 336 / C103C
138/. PHẠM THỊ THU HỒNG. Cải cách chính sách thuế hướng tới
mục tiêu phát triển xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
/ Phạm Thị Thu Hồng // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số
15.- Tr. 1 - 11
Tóm tắt: Bài viết trình bày hướng cải cách chính sách thuế nhằm góp Mã QR
phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư vào các hoạt động làm sạch môi
trường, các dự án công nghệ sạch, khuyến khích các hoạt động sản xuất, nhập
khẩu các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, đưa ra những bài
học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.
+ Môn loại: 336.2 / C103C
139/. ĐINH NGỌC LINH. Chính sách thúc đẩy tài chính khí hậu tại
Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam / Đinh Ngọc Linh // Tạp chí
Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số 15.- Tr. 20 - 28
Tóm tắt: Bài viết chia sẻ chính sách thúc đẩy tài chính khí hậu tại Trung
Quốc để hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng các biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc Mã QR
nắm bắt tiến triển của quốc tế về tài chính khí hậu, kinh nghiệm của các nước
về phát triển tài chính khí hậu là rất cần thiết với Việt Nam.
+ Môn loại: 336.3 / CH312S
140/. LÊ THỊ DIỆU HUYỀN. Đánh giá tình hình nợ công Việt Nam
và khuyến nghị chính sách / Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Cẩm Giang
// Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 17.- Tr. 2 - 7
Tóm tắt: Bài viết phân tích đánh giá thực trạng nợ công và các chỉ tiêu
an toàn nợ công tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách Mã QR
trong thời gian tới.
+ Môn loại: 336.3 / Đ107GI
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141/. NGUYỄN THỊ THUỲ LINH. Nỗi lo khủng hoảng nợ tại các
nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, một số khuyến nghị chính sách /
Nguyễn Thị Thuỳ Linh // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 17.- Tr. 56 - 60
Tóm tắt: Bài viết trình bày tổng quan nợ tại các nền kinh tế mới nổi và
đang phát triển trên thế giới, các sóng nợ trong lịch sử, từ đó đưa ra một số Mã QR
khuyến nghị chính sách nhằm giảm thiểu khả năng làn sóng nợ thứ tư kết
thúc bằng một cuộc khủng hoảng và trong trường hợp khủng hoảng diễn ra
thì cũng giảm thiểu được tác động.
+ Môn loại: 336.3 / N452L
142/. NINH THỊ MINH TÂM. Chính sách tài khoá trong quản lý
kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Ninh Thị Minh Tâm
// Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 310.- Tr. 31 - 37
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng vận dụng chính sách
tài khoá trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, qua Mã QR
đó đề xuất các giải pháp để vận dụng có hiệu quả chính sách tài khoá cho
những năm tiếp theo.
+ Môn loại: 336.309597 / CH312S
143/. BÙI HỒNG HẠNH. Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu:
Từ hiệp định khung về hợp tác đến hiệp định thương mại tự do / Bùi
Hồng Hạnh // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 948.- Tr. 100 - 106
Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 25 năm FCA ra đời, việc nhìn lại các dấu
mốc chính trong quan hệ Việt Nam - EU suốt gần ba thập niên qua để rút ra Mã QR
những bài học, nhận xét, đánh giá có ý nghĩa cho tranh thủ cơ hội, vượt lên
thách thức, thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương thời gian tới.
+ Môn loại: 337.1 / QU105H
144/. TRẦN THỊ THANH TÂM. Việt Nam tham gia hiện thực hoá
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ năm 2016 đến nay: Kết quả, hạn
chế và một số khuyến nghị / Trần Thị Thanh Tâm, Đinh Ngọc Ruẫn // Tạp
chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 572.- Tr. 19 - 21
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu một số kết quả của Việt Nam góp phần hiện Mã QR
thực hoá AEC từ năm 2016 đến nay, đồng thời nhìn nhận những hạn chế từ
quá trình này và nêu ra một số khuyến nghị với hy vọng có thể thực hiện tốt
những mục tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện AEC trong thời gian tới.
+ Môn loại: 337.1 / V308N
145/. TRẦN THỊ QUỲNH HOA. Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Trung
Quốc và hàm ý cho Việt Nam / Trần Thị Quỳnh Hoa // Tạp chí Thông tin
phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số 17 (687).- Tr. 23 - 32
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Trung Quốc.
Mã QR
Đồng thời, đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.
+ Môn loại: 337.73051 / QU105H
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146/. NGUYỄN THÀNH NAM. Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Nhật
Bản và gợi ý chính sách cho Việt Nam / Nguyễn Thành Nam // Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ. - 2020. - Số 15.- Tr. 16 - 25
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những biện pháp ứng phó của Chính phủ
Nhật Bản trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xem xét điểm Mã QR
mạnh, điểm yếu và sự hình thành các mô hình kinh doanh mới của các doanh
nghiệp Nhật Bản và một số định hướng chính sách của Chính phủ Nhật Bản,
từ đó đưa ra một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
+ Môn loại: 338.0952 / C102M
147/. ĐÀO THỊ THU HIỀN. Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt
Nam "hậu" đại dịch Covid-19 / Đào Thị Thu Hiền // Tạp chí Kinh tế và dự
báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 40 - 43
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam,
nguyên nhân công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, thời cơ phát triển "hậu" đại Mã QR
dịch Covid-19. Đồng thời, đưa ra những thay đổi cần thiết để công nghiệp hỗ
trợ phát triển.
+ Môn loại: 338.09597 / PH110TR
148/. NGUYỄN HỒNG NGA. Phát triển các cụm công nghiệp tại
Việt Nam / Nguyễn Hồng Nga // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020.
- Số 17 (687).- Tr. 9 - 14
Tóm tắt: Bài viết trình bày những hạn chế, bất cập trong phát triển các
cụm công nghiệp, từ đó đưa ra những phương án để tăng cường quản lý, phát Mã QR
triển cụm công nghiệp nhằm đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội
tại các địa phương trong cả nước.
+ Môn loại: 338.09597 / PH110TR
149/. ĐÀO THỊ THU HIỀN. Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt
Nam để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau đại dịch Covid-19 / Đào
Thị Thu Hiền // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số
572.- Tr. 10 - 12
Tóm tắt: Bài viết nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể cho lĩnh vực Mã QR
công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam hiện nay trong bối cảnh trước và sau khi
đại dịch Covid-19 xuất hiện dẫn đến nhiều biến động cho nền kinh tế Việt
Nam cũng như việc đón nhận dòng đầu từ FDI hiện nay.
+ Môn loại: 338.09597 / PH110TR
150/. NGÔ THANH PHONG. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản
lượng nông nghiệp tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang / Ngô Thanh Phong
// Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 106 - 109
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến
Mã QR
giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
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+ Môn loại: 338.1 / C101NH
151/. THANH AN. Để gạo Việt Nam có chỗ đứng tại thị trường Âu
/ Thanh An // Tạp chí Nông thôn mới. - 2020. - Số 572.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Bài viết là cuộc trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện
trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn về
nguyên nhân của tình trạng hạt gạo Việt vẫn còn vắng bóng tại EU và giải Mã QR
pháp.
+ Môn loại: 338.1 / Đ250G
152/. LƯU TUẤN HIẾU. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông
nghiệp thông minh và một số đề xuất cho Việt Nam / Lưu Tuấn Hiếu //
Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 70 - 73
Tóm tắt: Bài viết khái quát kinh nghiệm phát triển nông nghiệp thông
Mã QR
minh trên thế giới và gợi ý một số bài học cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.1 / K312NGH
153/. LÊ VĂN GIA NHỎ. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ ngành
hàng bưởi Năm Roi vùng Tây Nam Bộ / Lê Văn Gia Nhỏ, Hồ Thị Thanh
Sang, Lê Thị Đào,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020.
- Số 7 (382).- Tr. 134 - 144
Tóm tắt: Bài viết để đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Mã QR
Roi nhằm đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng.
+ Môn loại: 338.1 / TH552TR
154/. NGUYỄN ĐÌNH THÀNH. Năng lực hội nhập quốc tế của nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam / Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ
Toàn, Chử Đức Hoàng,.. // Tạp chí Thông tin và truyền thông. - 2020. - Số
11 + 12.- Tr. 21 - 25
Tóm tắt: Bài viết này hướng đến đánh giá khả năng và giải pháp hội Mã QR
nhập quốc tế của các chủ thể sản xuất - kinh doanh nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao tại Việt Nam.
+ Môn loại: 338.109597 / N116L
155/. TRẦN THỊ THU HUYỀN. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về
nông nghiệp trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Trần
Thị Thu Huyền // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 308.- Tr. 23 - 29
Tóm tắt: Trong thời kỳ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá, những quan điểm chỉ đạo của Người về một nền nông nghiệp phát triển Mã QR
bền vững vẫn còn nguyên giá trị cần nghiên cứu và vận dụng trong giai đoạn
hiện nay.
+ Môn loại: 338.109597 / V121D
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156/. TRẦN NGỌC DŨNG. Xuất khẩu gạo của Nam Kỳ thuộc Pháp
trước năm 1914 qua nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Anh / Trần Ngọc
Dũng // Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn. - 2020. - Số 1 tháng 2.- Tr. 19
- 32
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra sự phát triển của hoạt động xuất khẩu gạo ở Mã QR
Nam Kỳ, cơ cấu thị trường và vai trò của hoạt động này trong nền kinh tế
Nam Kỳ. Bên cạnh đó các vấn đề như diện tích canh tác, cơ sở hạ tầng cũng
được phân tích để thấy rằng đó là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng của
nền kinh tế lúa gạo Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.
+ Môn loại: 338.109597 / X504KH
157/. LÊ VĂN DỄ. Thái độ đối với rủi ro của nông hộ sản xuất bắp
lai ở Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông // Tạp chí
Kinh tế và phát triển. - 2020. - Số 278.- Tr. 83 - 91
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đo lường và xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến thái độ đối với rủi ro của nông hộ trồng bắp lai ở đồng bằng sông Cửu Mã QR
Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / TH103Đ
158/. LÂM VĂN LĨNH. Các yếu tố tác động đến chuyển đổi cơ cấu
nông nghiệp của tỉnh Bến Tre / Lâm Văn Lĩnh, Nguyễn Duy Cần, Phạm
Ngọc Nhàn,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số
11 (386).- Tr. 152 - 160
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp Mã QR
của nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đồng thời xác định một số yếu tố tác
động đến sự chuyển đổi của nông hộ.
+ Môn loại: 338.10959785 / C101Y
159/. VÕ THỊ BÉ THƠ. Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng sen
tỉnh Đồng Tháp / Võ Thị Bé Thơ, Nguyễn Tri Khiêm // Tạp chí Nông nghiệp
và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 12 (387).- Tr. 132 - 140
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ sen tỉnh Đồng
Tháp, phân tích hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sen. Đồng Mã QR
thời đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng và cải
thiện sinh kế nông hộ trồng sen.
+ Môn loại: 338.10959789 / NGH305C
160/. NGUYỄN PHÚ SON. Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá
trị cam sành ở tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Phú Son, Lê Văn Gia Nhỏ, Lê
Bửu Minh Quân,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. Số 11 (386).- Tr. 144 - 151
Tóm tắt: Bài viết khảo sát, phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ, từ đó Mã QR
đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi
giá trị, để từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả của chuỗi.
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+ Môn loại: 338.10959792 / GI-103PH
161/. TRẦN CAO UÝ. Ứng phó và phục hồi sinh kế của người dân
bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa năm 2016 tại các tỉnh
miền Trung Việt Nam / Trần Cao Uý, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện
Tâm,... // Tạp chí Nghiên cứu con người. - 2020. - Số 3 (108).- Tr. 25 - 41
Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu Mã QR
ứng phó và phục hồi sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
biển Formosa, sự ảnh hưởng của sự cố môi trường đến sinh kế người dân. Từ
đó, đưa ra cách thức, kết quả ứng phó và phục hồi sinh kế của các hộ dân bị
ảnh hưởng bởi sự cố này.
+ Môn loại: 338.3 / Ư556PH
162/. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định chia
sẻ trực tuyến của khách hàng về dịch vụ homestay / Đỗ Xuân Trường //
Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 21.- Tr. 56 - 59
Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng; sự mới lạ
của homestay và các tác nhân đối với chia sẻ là các yếu tố tác động đáng kể Mã QR
đến dự định chia sẻ trực tuyến của du khách.
+ Môn loại: 338.4 / C101Y
163/. NGUYỄN MINH TUÂN. Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp
đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn
Minh Tuân // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2020. - Số 279.- Tr. 58 - 64
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện
liên kết giữa các vùng du lịch với nhau theo khía cạnh quản lý nhà nước. Từ Mã QR
đó đưa ra một số những hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh
liên kết phát triển vùng du lịch trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
+ Môn loại: 338.4 / C101Y
164/. NGUYỄN ĐỨC KIÊN. Đánh giá tác động của phát triển du
lịch homestay tới đời sống của người dân vùng đệm Vườn Quốc gia
Phong Nha - Kẻ Bàng / Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng, Nguyễn Quang
Phục // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 57 - 60
Tóm tắt: Phân tích đánh giá các tác động của phát triển du lịch Mã QR
homestay tới đời sống của người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha
- Kẻ Bàng. Từ đó cho thấy tác động tích cực là thúc đẩy sự phát triển kinh tế
- xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức của người dân; bên cạnh
đó cũng có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương như
làm tăng chi phí mức sống và gây ô nhiễm môi trường.
+ Môn loại: 338.4 / Đ107GI
165/. NGUYỄN HỒNG HẠNH. FDI từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam: Thực
trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Hồng Hạnh // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam
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Á. - 2020. - Số 7 (244).- Tr. 11 - 21
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng FDI của ASEAN vào ngành dịch
vụ Việt Nam, phân tích các đặc điểm và từ đó đặt ra một số vấn đề cho Việt
Nam trong việc thu hút dòng vốn FDI nội khối này.
Mã QR
+ Môn loại: 338.4 / FDI-000T
166/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN. Giải pháp phát triển kinh tế du
lịch biển tại Quảng Bình trong bối cảnh mới / Nguyễn Thị Hương Liên //
Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 737.- Tr. 118 - 120
Tóm tắt: Bài viết nói về xu thế và lợi thế phát triển du lịch biển trong
những năm qua của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều kết quả tích cực, đóng góp Mã QR
quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó nêu ra
những giải pháp phát triển kinh tế du lịch biển của Quảng Bình trong tương
lai.
+ Môn loại: 338.4 / GI103PH
167/. ĐINH HỒNG HẢI. Sử dụng biểu tượng văn hoá trong công
nghiệp văn hoá và xây dựng thương hiệu quốc gia / Đinh Hồng Hải // Tạp
chí Văn hoá học. - 2020. - Số 4 (50).- Tr. 31 - 40
Tóm tắt: Bài viết phác hoạ một số điểm bất cập nói trên nhằm gợi mở
Mã QR
một số giải pháp chính sách trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.4 / S550D
168/. PHÙNG QUỐC HIẾU. Vai trò của xây dựng thương hiệu du
lịch tại các di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam / Phùng Quốc Hiếu // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 44 - 45, 49
Tóm tắt: Các di sản văn hoá thế giới tại Việt Nam là tài nguyên du lịch
vô cùng to lớn. Quan tâm, đầu tư hiệu quả cho việc xây dựng thương hiệu du Mã QR
lịch giúp các di sản văn hoá thế giới nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung
ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.
+ Môn loại: 338.4 / V103TR
169/. HOÀNG THỊ MỸ. Xây dựng một số tuyến du lịch mới gắn với
khu di tích và danh thắng Suối Mỡ (Bắc Giang) / Hoàng Thị Mỹ // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 46 - 49
Tóm tắt: Bài viết tiến hành phân tích và đề xuất xây dựng một số tuyến
Mã QR
du lịch mới gắn với khu di tích và danh thắng Suối Mỡ.
+ Môn loại: 338.4 / X126D
170/. NGUYỄN THỊ MINH THƯ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghiệp điện tử / Nguyễn
Thị Minh Thư // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 25 - 28
Tóm tắt: Phân tích thực trạng tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và
Mã QR
vừa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghiệp điện tử.
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+ Môn loại: 338.409597 / D408NGH
171/. ĐỖ VĂN THẮNG. Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển
ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay / Đỗ Văn
Thắng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 36 - 38
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng của ngành công nghiệp điện tử ở
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Mã QR
Đồng thời, đưa ra những giải pháp mạnh mẽ, cũng như sự chuẩn bị về năng
lực cạnh tranh và công nghệ để ngành công nghiệp điện tử của nước ta có thể
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
+ Môn loại: 338.409597 / M458S
172/. ĐẶNG HOÀNG HƯNG. Phát triển du lịch biển, đảo ở Việt
Nam hiện nay / Đặng Hoàng Hưng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. Số 22.- Tr. 55 - 58
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng phát triển du lịch biển, đảo ở Việt
Nam. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất để phát triển mạnh mẽ hơn nữa du Mã QR
lịch biển, đảo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR
173/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu
tố môi trường đến sự hài lòng của khách du lịch Sapa / Nguyễn Thành
Trung, Nguyễn Lê Mỹ Linh, Nguyễn Quốc Việt Anh... // Tạp chí Tài nguyên
& môi trường. - 2020. - Số 15.- Tr. 63 - 65
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu với mục đích nhằm xác định tác động của Mã QR
yếu tố môi trường đến sự hài lòng của khách du lịch Sapa. Từ đó, đưa ra
những giải pháp phù hợp để nâng tầm chất lượng du lịch Sapa.
+ Môn loại: 338.409597167 / Đ107GI
174/. TRẦN XUÂN MIỄN. Tiềm năng và định hướng phát triển du
lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh / Trần Xuân
Miễn, Nguyễn Thị Huyền Trang // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông
thôn. - 2020. - Số 13 (388).- Tr. 124 - 131
Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá tiềm năng và đề xuất một số định Mã QR
hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài - một huyện
thuần nông của tỉnh Bắc Ninh.
+ Môn loại: 338.40959727 / T304N
175/. LÊ HỮU PHƯƠNG. Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Quảng Ninh
hiện nay: Nhìn từ những nhân tố tác động / Lê Hữu Phương // Tạp chí
Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 81 - 84
Tóm tắt: Bài viết chỉ rõ những lợi thế và khó khăn của các nhân tố tác
động đến phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất một Mã QR
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số giải pháp nhằm đẩy mạnh kinh tế du lịch tỉnh theo hướng bền vững, hiệu
quả hơn trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.40959729 / PH110TR
176/. ĐẶNG HOÀNG HƯNG. Phát triển du lịch biển, đảo ở Quảng
Ninh: Thực trạng và một số đề xuất / Đặng Hoàng Hưng // Tạp chí Kinh
tế và dự báo. - 2020. - Số 23.- Tr. 68 - 71
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng phát triển du lịch biển, đảo được
khai thác có hiệu quả, một số kết quả đạt được, song song đó là một số khó Mã QR
khăn, thách thức cho việc phát triển. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất để phát
triển du lịch biển, đảo ở tỉnh Quảng Ninh.
+ Môn loại: 338.40959729 / PH110TR
177/. LÊ VĂN VIỄN. Hướng tới phát triển du lịch bền vững khu vực
Bắc Trung Bộ / Lê Văn Viễn // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 736.- Tr. 118
- 122
Tóm tắt: Bài viết khái quát về phát triển du lịch bền vững, những tiềm
năng và những hạn chế trong phát triển du lịch bền vững khu vực Bắc Trung Mã QR
Bộ. Đồng thời đề ra giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực nầy.
+ Môn loại: 338.4095974 / H561T
178/. LƯƠNG ĐỨC DANH. Phát triển du lịch thị xã Nghi Sơn,
Thanh Hoá: Thực trạng và giải pháp / Lương Đức Danh // Tạp chí Kinh
tế và dự báo. - 2020. - Số 23.- Tr. 72 - 75
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng phát triển du lịch, một số hạn chế
và nguyên nhân của hoạt động du lịch ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá. Đồng Mã QR
thời, đưa ra một số giải pháp để phát triển du lịch tại đây.
+ Môn loại: 338.40959741 / PH110TR
179/. NGUYỄN VĂN GIANG. Quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Bình
lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2015 - 2020. Kết quả và kinh
nghiệm / Nguyễn Văn Giang // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr.
73 - 78
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình Mã QR
về phát triển du lịch và kinh tế du lịch. Đồng thời nêu ra một số kết quả đạt
được và kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện chủ trương của Đảng
trong bối cảnh tình hình gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay.
+ Môn loại: 338.40959745 / QU100TR
180/. NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN. Giải pháp khai thác các hoạt động
du lịch đêm tại TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Bích Vân, Lê Thị Thanh
Hiền // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 75 - 77
Tóm tắt: Bài viết đánh giá các hoạt động du lịch đêm tại TP. Hồ Chí
Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, đưa ra những giải pháp Mã QR
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đồng bộ để khai thác một cách có hiệu quả các hoạt động du lịch đêm nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng cao hơn nhu cầu của du khách.
+ Môn loại: 338.40959779 / GI-103PH
181/. PHƯƠNG THỊ NGỌC MAI. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài
lòng của du khách đối với các khu du lịch sinh thái tại tỉnh Bến Tre /
Phương Thị Ngọc Mai // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 21.- Tr. 96
- 100
Tóm tắt: Nghiên cứu nhầm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài Mã QR
lòng của du khách đối với các khu du lịch sinh thái tại tỉnh Bến Tre. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách.
+ Môn loại: 338.40959785 / C101NH
182/. NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC THIỆN. Chiến lược marketing địa
phương nhằm phát triển du lịch TP. Cần Thơ / Nguyễn Huỳnh Phước
Thiện // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 29 - 32
Tóm tắt: Phân tích thực trạng và đề xuất chiến lược marketing địa
phương nhằm phát triển du lịch TP. Cần Thơ, qua đánh giá của du khách về Mã QR
sự tham gia hoạt động marketing của chính quyền địa phương: Cộng đồng
dân cư địa phương, sản phẩm du lịch, giá cả, phản hồi; xúc tiến du lịch.
+ Môn loại: 338.40959793 / CH305L
183/. NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC THIỆN. Sự hài lòng của du khách
với marketing du lịch tại TP. Cần Thơ / Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ
Đức Hùng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 21.- Tr. 48 - 51
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng
của du khách với marketing du lịch tại TP. Cần Thơ. Kết quả chỉ ra có 7 Mã QR
thành phần marketing du lịch ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách.
+ Môn loại: 338.40959793 / S550H
184/. NGUYỄN HỮU PHÚC. Phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang /
Nguyễn Hữu Phúc // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 78 - 80
Tóm tắt: Thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đã có những
bước phát triển khá ổn định và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả tích cực, thì ngành du lịch Tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn Mã QR
chế. Vì thế, cần nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch hơn nữa.
+ Môn loại: 338.40959795 / PH110TR
185/. HỒ NGỌC TÚ. Kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế
tài chính ở Hàn Quốc năm 1997 và bài học cho Việt Nam / Hồ Ngọc Tú
// Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số 15.- Tr. 12 - 19
Tóm tắt: Bài viết chia sẻ về khủng hoảng kinh tế tài chính tại Hàn Quốc
năm 1997, các giải pháp được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra để khôi phục nền Mã QR
kinh tế sau khủng hoảng và đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
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+ Môn loại: 338.509519 / K312NGH
186/. DƯƠNG VĂN BÔN. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch lữ
hành trong bối cảnh dịch Covid-19 / Dương Văn Bôn // Tạp chí Tài chính.
- 2020. - Số 736.- Tr. 94 - 96
Tóm tắt: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp du
lịch lữ hành của Việt Nam hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề. Quản trị kinh Mã QR
doanh du lịch lữ hành trong giai đoạn hiện nay ra sao; giải pháp tài chínhtiền tệ nào khả thi, hiệu quả để tạo điều kiện cho ngành này khắc phục khó
khăn...là vấn đề cấp bách cần được quan tâm hiện nay.
+ Môn loại: 338.7 / GI-103PH
187/. TĂNG THẾ CƯỜNG. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng,
doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế thực hiện thích ứng với biến đổi khí
hậu ở Việt Nam / Tăng Thế Cường, Nguyễn Tuấn Quang, Vũ Đức Đam
Quang,.. // Tạp chí Tài nguyên & môi trường. - 2020. - Số 15.- Tr. 14 - 17
Tóm tắt: Bài viết trình bày kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi Mã QR
khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để Việt
Nam sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường khả năng quản lý, điều phối về
tài chính và kỹ thuật, thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng, khối doanh
nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thích ứng
với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
+ Môn loại: 338.709597 / T116C
188/. NGUYỄN THỊ HƯỜNG. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa: Trường hợp của tỉnh Kiên Giang
/ Nguyễn Thị Hường // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2020. - Số 278.- Tr.
61 - 70
Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh Mã QR
tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trường hợp của Kiên Giang.
+ Môn loại: 338.70959795 / C101NH
189/. BÙI KIM THANH. Phát triển kinh tế số tại Thái Lan và những
gợi ý cho Việt Nam / Bùi Kim Thanh, Lê Minh Hằng // Tạp chí Cộng sản. 2020. - Số 948.- Tr. 107 - 111
Tóm tắt: Với đặc thù riêng về thể chế, thực trạng nền kinh tế, trình độ,
nhận thức và nhiều yếu tố khác mà mỗi quốc gia sẽ có những cách tiếp cận Mã QR
khác nhau để phát triển nền kinh tế số. Phát triển kinh tế số ở Thái Lan thời
gian qua là một trong những điển hình có giá trị tham khảo cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9 / PH110TR
190/. ĐẶNG VĂN SÁNG. Xu hướng phát triển kinh tế số trên thế giới và hàm
ý cho Việt Nam / Đặng Văn Sáng // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 737.- Tr. 32 - 34
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Tóm tắt: Bài viết nói về xu hướng phát triển kinh tế số trên thế giới,
thực trạng và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất góp phần đẩy nhanh kinh tế số
ở Việt Nam để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.
+ Môn loại: 338.9 / X500H
Mã QR

191/. TRẦN KIM CHUNG. Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới
mô hình tăng trưởng kinh tế / Trần Kim Chung, Nguyễn Văn Tùng // Tạp
chí Tài chính. - 2020. - Số 736.- Tr. 27 - 31
Tóm tắt: Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện cơ
cấu lại đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại Mã QR
Việt Nam những năm qua, đồng thời đề xuất giải pháp cho giai đoạn mới.
+ Môn loại: 338.9597 / C460C
192/. PHƯƠNG ANH. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2021 2025 cần tính toán đến “biến số” Covid - 19 / Phương Anh // Tạp chí Kinh
tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Bài phỏng vân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc
Phương về những thành tựu chính của đất nước sau 35 năm đổi mới và những Mã QR
định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025,
với " biến số" Covid-19 có diễn biến phức tạp cả trong nước và thế giới hiện
nay.
+ Môn loại: 338.9597 / Đ312H
193/. ĐỖ NAM NGHĨA. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở
Việt Nam / Đỗ Nam Nghĩa // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 737.- Tr. 29 31
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam,
từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động này Mã QR
trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại công nghiệp 4.0.
+ Môn loại: 338.9597 / GI103PH
194/. NGUYỄN DUY DŨNG. Kết quả một số chính sách góp phần
phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Tây
Nam Bộ / Nguyễn Duy Dũng // Tạp chí Mặt trận. - 2020. - Số 205.- Tr. 44 48
Tóm tắt: Bài viết làm rõ kết quả một số chính sách góp phần phát triển Mã QR
kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ và
những định hướng phát triển trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.9597 / K258QU
195/. VÕ TRÍ THÀNH. Kinh tế số và Việt Nam / Võ Trí Thành // Tạp chí Thông
tin và truyền thông. - 2020. - Số 11 + 12.- Tr. 50 - 53
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Phần 2
Tóm tắt: Bài viết tiếp tục chuyển tải các vấn đề về sự cấp thiết cũng
như tác động của kinh tế số tới Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9597 / K312T
Mã QR

196/. PHẠM THỊ BÍCH THẢO. Một số vấn đề về kinh tế xanh tại
Việt Nam / Phạm Thị Bích Thảo // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số 736.- Tr.
44 - 48
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng nền kinh tế xanh ở Việt Nam thời
gian qua và đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế theo hướng tăng Mã QR
trưởng xanh tại Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9597 / M458S
197/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Những dấu ấn quan trọng về kinh tế
- xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua
số liệu thống kê / Nguyễn Thị Hương // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. Số 25.- Tr. 12 - 16
Tóm tắt: Bài viết nhằm phác hoạ tổng quan bức tranh công cuộc xây Mã QR
dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước ta trong hành trình 75 năm thành
lập và phát triển.
+ Môn loại: 338.9597 / NH556D
198/. Y THANH HÀ NIÊ KDĂM. Tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2015 - 2019 / Y Thanh Hà Niê KDăm // Tạp chí Kinh tế và dự báo.
- 2020. - Số 25.- Tr. 86 - 89
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2015 - 2019, từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng Mã QR
trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.959765 / T116TR
199/. LÊ VĂN VŨ. Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
nhằm thu hút vốn đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp / Lê Văn Vũ, Nguyễn Khắc
Hiếu // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 82 - 85
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tình hình cải thiện chỉ số PCI tỉnh
Đồng Tháp nhằm chỉ ra những thành tựu và một số điểm còn hạn chế, từ đó, Mã QR
đưa ra một số giải pháp để Đồng Tháp tiếp tục duy trì và giữ vững vị thế về
chỉ số PCI.
+ Môn loại: 338.959789 / C103TH
200/. ĐÀM THỊ NGỌC VÂN. Tiêu dùng xanh ở Việt Nam: Thực
trạng và giải pháp phát triển / Đàm Thị Ngọc Vân // Tạp chí Kinh tế Châu
Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 572.- Tr. 53 - 55
+ Môn loại: 339.409597 / T309D
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát về tiêu dùng xanh, thực trạng tiêu Mã QR
- 41 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 19 - THÁNG 11/2020

dùng xanh ở Việt Nam. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tiêu dùng
xanh ở Việt Nam.
201/. PHÍ VĨNH TƯỜNG. Thu nhập bình quân đầu người, thương
mại và tiêu dùng ở Việt Nam / Phí Vĩnh Tường, Nguyễn Thị Minh Ngọc,
Phạm Thị Hồng Hạnh // Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới.
- 2020. - Số 7 (291).- Tr. 48 - 60
Tóm tắt: Nghiên cứu này làm rõ xu hướng tiêu dùng của người Việt Mã QR
Nam, tập trung vào nhóm lương thực thực phẩm và hàng lâu bền, cụ thể là
hàng dệt may gắn với sự cải thiện thu nhập của người dân trong quá trình hội
nhập.
+ Môn loại: 339.409597 / TH500NH
202/. CUNG THỊ TUYẾT MAI. Các nước trên thế giới với việc xây
dựng nền kinh tế tuần hoàn và kinh nghiệm cho Việt Nam / Cung Thị
Tuyết Mai, Nguyễn Quốc Toàn, Dương Thị Thanh Hậu // Tạp chí Kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 572.- Tr. 50 - 52
Tóm tắt: Bài viết khái quát về nội hàm nền kinh tế tuần hoàn, lược khảo Mã QR
kinh nghiệm của các nước về xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, từ đó chọn lọc
một số bài học tham khảo có giá trị đối với việc thực hiện nền kinh tế tuần
hoàn ở Việt Nam.
+ Môn loại: 339.5 / C101N
203/. BÙI XUÂN DŨNG. Kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế
tuần hoàn ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam / Bùi Xuân Dũng //
Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 22.- Tr. 65 - 67
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn tại Đức và Hoa Kỳ,
Mã QR
trên cơ sở đó rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 339.5 / K312NGH

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
204/. LÊ TÙNG SƠN. Các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận và
hưởng thụ các giá trị văn hoá của người dân trong Luật Thư viện năm
2019 / Lê Tùng Sơn, Trần Ngọc Mai // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020.
- Số 435.- Tr. 30 - 33
Tóm tắt: Bài viết nêu ra các chính sách được thể chế hoá nhằm đảm Mã QR
bảo quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hoá của người dân; nghiên
cứu dự báo những tác động của các chính sách này góp phần đẩy mạnh việc
thực thi các chính sách của Luật Thư viện trong thời gian tới.
+ Môn loại: 344.597 / C101CH
205/. TRẦN TUẤN SƠN. Bảo đảm quyền tự do liên kết và thương lượng tập
thể của người lao động ở Việt Nam theo yêu cầu của hiệp định CPTPP và EVFTA
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/ Trần Tuấn Sơn // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. - 2020. - Số 9 (342).- Tr. 26 - 32
Tóm tắt: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về
quyền tự do liên kết và thương lượng dưới góc nhìn đối sánh với yêu cầu của
Hiệp định CPTPP và EVFTA. Qua đó, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện
các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Mã QR
+ Môn loại: 344.59701 / B108Đ
206/. NGUYỄN MINH THƯ. Bất cập của pháp luật về bảo hiểm
trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh
nghiệp tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Minh Thư // Tạp
chí Dân chủ và pháp luật. - 2020. - Số 9 (342).- Tr. 33 - 39
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong quy định của Mã QR
pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại
do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp và đưa ra một số kiến nghị
hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
+ Môn loại: 344.59704 / B124C
207/. NGUYỄN VĂN DU. Thực tiễn thi hành công tác giám định
trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án vi phạm
quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm nói
riêng /Nguyễn Văn Du//Tạp chí Toà án nhân dân. - 2020. - Số 17.- Tr. 4 - 13
Tóm tắt: Bài viết phân tích làm rõ thực tiễn thi hành hoạt động giám Mã QR
định trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự nói chung và các vụ án vi phạm
quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm nói
riêng.
+ Môn loại: 345.597 / TH552T
208/. LÊ NHẬT BẢO. Luật Đầu tư công năm 2019: Gỡ "nút thắt"
trong hoạt động đầu tư công / Lê Nhật Bảo, Ngô Thị Kim Hoàng // Tạp chí
Tài chính. - 2020. - Số 736.- Tr. 15 - 18
Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của Luật Đầu tư công đối với hoạt
động đầu tư, mối quan hệ giữa Luật Đầu tư công với các luật khác. Đồng Mã QR
thời, chỉ ra vấn đề phân cấp quản lý hoạt động đầu tư công và đề ra một số
kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
+ Môn loại: 346.597 / L504Đ
209/. LÊ THỊ LUYẾN. Thể chế hoá các quy định của hiến pháp năm
2013 về quyền sở hữu tài sản / Lê Thị Luyến // Tạp chí Dân chủ và pháp
luật. - 2020. - Số 9 (342).- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, về cơ bản, hệ
thống pháp luật Việt Nam đã được xây dựng, hoàn thiện và thể chế hoá tương Mã QR
đối đầy đủ những nguyên tắc hiến định về quyền sở hữu tài sản.
+ Môn loại: 346.59704 / TH250CH
- 43 -

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 19 - THÁNG 11/2020

210/. HẢI ĐĂNG. Pháp luật về giám định tư pháp của một số nước và mức độ phù
hợp của pháp luật Việt Nam / Hải Đăng // Tạp chí Dân chủvà pháp luật. 2020. - Số 9.- Tr. 27 - 32
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về giám định tư pháp của một số nước là
rất cần thiết và hữu ích, đồng thời thông qua đó đánh giá mức độ tương thích
của pháp luật Việt Nam với pháp luật các nước khác về giám định tư pháp. Mã QR
+ Môn loại: 347 / PH109L
211/. NGUYỄN THUÝ HOA. Luật Kim Young - Ran của Hàn Quốc:
Giá trị tham khảo cho quá trình thực hiện luật phòng, chống tham
nhũng năm 2018 của Việt Nam / Nguyễn Thuý Hoa // Tạp chí Giáo dục lý
luận. - 2020. - Số 310.- Tr. 66 - 71
Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu những điểm nổi bật của Luật chống Mã QR
tham nhũng "Kim Young-Ran" của Hàn Quốc, từ đó đưa ra những giá trị
tham khảo cho Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018.
+ Môn loại: 349.5195 / L504K

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ
212/. NGUYỄN VĂN CẨN. Chủ động cải cách, hiện đại hoá hải
quan phục vụ hội nhập và phát triển đất nước / Nguyễn Văn Cẩn // Tạp
chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ 1, tháng 8.- Tr. 37 - 40
Tóm tắt: Bài viết trình bày những chủ động cải cách hành chính, hiện
đại hoá hải quan. Đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu Mã QR
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
+ Môn loại: 351.597 / CH500Đ
213/. NGUYỄN HỮU LUẬN. Tính chuyên nghiệp - Một giá trị cơ
bản của văn hoá công vụ / Nguyễn Hữu Luận // Tạp chí Tổ chức nhà nước.
- 2020. - Số 9.- Tr. 64 - 67
Tóm tắt: Bài viết phân tích tính chuyên nghiệp với tính chất là một giá
trị cơ bản của văn hoá công vụ và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng Mã QR
và phát triển hệ giá trị văn hoá công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 351.597 / T312CH
214/. MINH THIỆN. Xây dựng chính phủ số quyết tâm của một
“Chính phủ hành động” / Minh Thiện // Tạp chí Thông tin và truyền thông.
- 2020. - Số 11 + 12.- Tr. 4 - 9
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Chính phủ số - bước tiến hoá của chính
phủ điện tử, những điểm khác biệt của Chính phủ số, những bước tiến dài Mã QR
trong xây dựng Chính phủ điện tử. Từ đó chỉ ra bước chuẩn bị chuyển sang
Chính phủ số tại Việt Nam.
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+ Môn loại: 351.597 / X126D
215/. NGUYỄN TIẾN VINH. Xây dựng văn hoá công vụ ở Việt Nam
hiện nay / Nguyễn Tiến Vinh, Lê Thị Hồng Thu // Tạp chí Lý luận chính trị
và truyền thông. - 2020. - Số tháng 9.- Tr. 69 - 73
Tóm tắt: Bài viết phân tích văn hoá công vụ trên phương diện lý luận
chung, từ đó nêu lên những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp trong Mã QR
xây dựng văn hoá công vụ ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 351.597 / X126D
216/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Chiến lược số của Đan Mạch và
những gợi mở đối với Việt Nam / Nguyễn Thị Hương // Tạp chí Tổ chức
nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 75 - 79
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu mục tiêu, nội dung trọng tâm của Chiến
lược số và kinh nghiệm triển khai thực hiện Chiến lược số của Đan Mạch. Mã QR
Trên cơ sở đó gợi mở một số vấn đề có thể tham khảo trong quá trình xây
dựng và phát triển Chiến lược số của Việt Nam.
+ Môn loại: 352.3 / CH305L
217/. LƯU HOÀNG. Kho bạc nhà nước Việt Nam phát triển hiện
đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả / Lưu Hoàng // Tạp chí Tài chính. - 2020.
- Số kỳ 1, tháng 8.- Tr. 41 - 45
Tóm tắt: Bài viết trình bày những điểm sáng trong xây dựng hệ thống
Kho bạc phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, định Mã QR
hướng cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước trong giai đoạn tới.
+ Môn loại: 352.409597 / KH400B
218/. LÊ THỊ ÁI NAM. Tỉnh Bạc Liêu tạo đột phá từ công tác cán
bộ / Lê Thị Ái Nam // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 948.- Tr. 65 - 69
Tóm tắt: Tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra nhiều quyết sách triển khai vào thực
tiễn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức trong toàn tỉnh. Đồng thời, nêu ra kết quả bước đầu, những vấn đề cần Mã QR
khắc phục và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ.
+ Môn loại: 352.6 / T312B
219/. MAI TRẦN HẢI ĐĂNG. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, nhân tài trong lựa chọn giới thiệu nhân
sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp / Mai Trần Hải Đăng // Tạp chí Tuyên giáo
Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 6.- Tr. 29 - 33
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản thể hiện quan điểm Mã QR
của Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, nhân tài cho đất nước, sự vận dụng của
Đảng ta trong lựa chọn sử dụng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay. Đồng thời
đưa ra một số vấn đề đối với nhân sự được lựa chọn giới thiệu cho Đại hội
Đảng bộ các cấp hiện nay theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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+ Môn loại: 352.6 / V121D
220/. TRƯƠNG CÔNG ĐẮC. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
cho nền công vụ - từ kinh nghiệm quốc tế đến bài học đối với Việt Nam
/ Trương Công Đắc // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2020. - Số 7.- Tr. 89 - 93
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm xây dựng đội ngũ
công chức cho nền công vụ của một số quốc gia trên thế giới, như Nhật Bản, Mã QR
Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,... Từ đó, tác giả rút ra bài học có giá trị tham
khảo cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 352.6 / X126D
221/. HOÀNG CHÍ BẢO. Quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam / Hoàng Chí Bảo // Tạp
chí Tổ chức nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 32 - 38
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các quan niệm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam theo hệ chuẩn mực: thạo Mã QR
chính trị; giỏi chuyên môn; tinh thông nghiệp vụ; tận tuỵ, mẫn cán; suốt đời
là đầy tớ trung thành, công bộc của nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
+ Môn loại: 352.609597 / QU105Đ
222/. TRẦN VĂN PHỎNG. Quan điểm của Đảng về phát triển nhân
lực hành chính Nhà nước từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến
nay / Trần Văn Phỏng // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2020. - Số 9.- Tr. 44 49
Tóm tắt: Bài viết khái quát sự phát triển về nhận thức, tư duy, những Mã QR
luận điểm, quan điểm chỉ đạo về phát triển nhân lực hành chính nhà nước thể
hiện qua Văn kiện các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay.
+ Môn loại: 352.609597 / QU105Đ
223/. VŨ THỊ NHƯ HOA. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây
dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Việt Nam hiện nay / Vũ Thị Như
Hoa // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 310.- Tr. 8 - 13
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ở Việt Nam Mã QR
hiện nay.
+ Môn loại: 352.609597 / V121D
224/. NGUYỄN HUY PHÒNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh
vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện
nay / Nguyễn Huy Phòng // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2020. - Số tháng
6.- Tr. 34 - 38
Mã QR
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Tóm tắt: Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng thì công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tài, có tâm, có tầm nhìn và bản
lĩnh, ý chí cách mạng được xem là nhân tố đặc biệt quan trọng, nhất là trong
bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 352.609597 / X126D
225/. NGUYỄN VĂN CẨN. 75 năm Hải quan Việt Nam - Tiếp tục
đổi mới để bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia và phục vụ người dân,
doanh nghiệp / Nguyễn Văn Cẩn // Tạp chí Dân vận. - 2020. - Số 9 (303).Tr. 16 - 19
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu truyền thống qua 75 năm của ngàn Hải quan Mã QR
Việt Nam và những đóng góp nổi bật. Đồng thời đưa ra những thách thức
mới trong thời gian tới.
+ Môn loại: 352.809597 / B112M
226/. NGUYỄN THỊ THANH NGA. Bảo tồn, phát huy giá trị khu di
tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu (Thanh Hoá) / Nguyễn Thị Thanh
Nga // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 14 - 18
Tóm tắt: Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò
của cộng đồng trong bảo vệ, phát huy giá trị của khu di tích đền Bà Triệu; Mã QR
nêu bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp góp phần tăng cường sự phối
hợp giữa nhà nước và cộng đồng trong quản lý khu di tích đền Bà Triệu nói
riêng, các di tích quốc gia đặc biệt tại tỉnh Thanh Hoá nói chung.
+ Môn loại: 353.709597 / B108T
227/. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH. Hoạt động văn hoá cơ sở trên địa
bàn biên giới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ hiện nay
/ Phạm Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Tâm // Tạp chí Văn hoá học. - 2020.
- Số 4 (50).- Tr. 66 - 76
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng quản lý nhà nước về văn hoá nói Mã QR
chung, hoạt động văn hoá cơ sở nói riêng trên địa bàn biên giới các tỉnh miền
Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ hiện nay.
+ Môn loại: 353.709597 / H411Đ
228/. LÂM THANH HÀ. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất
khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2020 /
Lâm Thanh Hà, Bùi Văn Huyền // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số
25.- Tr. 52 - 55
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng công tác xây dựng và thực thi Mã QR
chiến lược, kế hoạch, chương trình xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang
Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2020, một số hạn chế, vướng mắc. Đồng thời
đưa ra những giải pháp cần thực hiện.
+ Môn loại: 354.5 / QU105L
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229/. LÊ THỊ BÌNH. Thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch
bền vững tỉnh Thanh Hoá / Lê Thị Bình // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.
- 2020. - Số 573.- Tr. 32 - 34
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hoá
giai đoạn 2015 - 2019, thực trạng nội dung quản lý của nhà nước đối với phát
triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá. Từ đó đưa ra giải pháp tăng cường
quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá.
Mã QR
+ Môn loại: 354.609597 / TH552TR
230/. NGUYỄN QUANG TẠO. Một số giải pháp phát huy vai trò
của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế trận lòng dân hiện
nay / Nguyễn Quang Tạo // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2020. - Số 213.Tr. 20 - 23
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp để phát huy tốt vai trò của Mã QR
quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình hiện nay.
+ Môn loại: 355.009597 / M458S

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
231/. ĐÀO MINH HOÀNG. Mô hình lý thuyết các nhân tố tác động
tới mức độ áp dụng telehealth tại các cơ sở y tế tại Việt Nam / Đào Minh
Hoàng // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 87 - 89
Tóm tắt: Đề xuất mô hình các nhân tố tác động tới mức độ áp dụng
telehealth (các dịch vụ y tế được cung cấp bằng cách sử dịch vụ công nghệ Mã QR
viễn thông) tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.
+ Môn loại: 362.109597 / M450H
232/. TRẦN HỒNG QUYÊN. Đảng lãnh đạo lực lượng công an nhân
dân trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) / Trần Hồng Quyên //
Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2020. - Số 311.- Tr. 83 - 88
Tóm tắt: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954),
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực lượng Công an đã lập nhiều chiến Mã QR
công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc - mở ra
một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, giai đoạn xây dựng và bảo vệ
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
+ Môn loại: 363.209597 / Đ106L
233/. NGUYỄN VĂN TỈNH. Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu
nước, xâm nhập mặn ở Việt Nam và định hướng giải pháp thích ứng /
Nguyễn Văn Tỉnh // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. Số 15 (390).- Tr. 11 - 19
Tóm tắt: Bài viết trình bày tổng quan về công tác phòng, chống hạn Mã QR
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại Việt Nam thời gian qua, phân tích nguyên
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nhân, tổng hợp một số giải pháp khắc phục đã và đang được thực hiện và
định hướng các giải pháp chính cần thực hiện trong thời gian tới.
+ Môn loại: 363.7 / C455T
234/. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Môi trường làng nghề / Nguyễn Đức
Khiển // Tạp chí Môi trường và sức khoẻ. - 2020. - Số 467 + 468 + 469.- Tr.
22 - 25
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các làng nghề và vấn đề ô nhiễm môi trường
làng nghề ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra các giải pháp cho môi trường làng Mã QR
nghề, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư trong kiểm soát ô nhiễm
môi trường làng nghề ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 363.7009597 / M452TR

370. GIÁO DỤC HỌC
235/. LÝ TƯỜNG VÂN. Khía cạnh chính trị của cải cách giáo dục
ở Pháp và việc thực thi chính sách giáo dục ở Việt Nam (từ năm 1870
đến năm 1914) / Lý Tường Vân // Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn. 2020. - Số 1 tháng 2.- Tr. 33 - 52
Tóm tắt: Bài viết tiếp tục xem xét những điểm kết nối giữa cải cách Mã QR
giáo dục ở Pháp với việc thực thi chính sách giáo dục ở Việt Nam trong giai
đoạn đầu của nền Cộng hoà thứ ba, cũng là giai đoạn bành trướng thuộc địa
và cai trị thuộc địa tập trung nhất của thực dân Pháp.
+ Môn loại: 370.944 / KH301C
236/. HOÀNG ANH TUẤN. Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục, qua bức
thư Bác gửi cho Ngành Giáo dục vào ngày 15/10/1968 / Hoàng Anh Tuấn
// Tạp chí Môi trường và sức khoẻ. - 2020. - Số 467 + 468 + 469.- Tr. 3 - 4
Tóm tắt: Hồ Chí Minh.
Mã QR
+ Môn loại: 370.9597 / B101H
237/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
và sự vận dụng trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam / Trần Minh Trưởng
// Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 33 - 37
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một hệ thống toàn diện
các quan điểm, tư tưởng của Người về giáo dục, trong đó có kế thừa và phát Mã QR
triển từ truyền thống đến hiện đại. Trong bối cảnh mới hiện nay, nền giáo
dục Việt Nam cần vận dụng có hiệu quả hệ thống tư tưởng của Người để đổi
mới, phát triển nền giáo dục Việt Nam.
+ Môn loại: 370.9597 / T550T
238/. ĐỖ THANH HẢI. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo Việt Nam
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giai đoạn hiện nay / Đỗ Thanh Hải // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 948.Tr. 32 - 36
Tóm tắt: Bài viết đặt ra một số yêu cầu đối với đội ngũ nhà giáo trong
việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đó
cũng là giải pháp thiết thực góp phần lan toả tư tưởng, đạo đức và phong cách Mã QR
Hồ Chí Minh trong nhà trường nói riêng, trong xã hội nói chung.
+ Môn loại: 371.1009597 / H419T
239/. PHẠM THUÝ QUỲNH NGA. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai
trò của người thầy với sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh hội nhập / Phạm
Thuý Quỳnh Nga // Tạp chí Quản lý giáo dục. - 2020. - Số 7.- Tr. 67 - 69
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ vai trò của người giảng viên trong sự
nghiệp giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó, đề xuất một số giải pháp Mã QR
nhằm phát huy vai trò của người giảng viên với sự nghiệp giáo dục trong bối
cảnh hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 371.1009597 / T550T
240/. NGUYỄN THỊ LÀNH. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng
sống cho sinh viên trường đại học Trà Vinh / Nguyễn Thị Lành // Tạp chí
Quản lý giáo dục. - 2020. - Số 7.- Tr. 30 - 34
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu phân tích thực trạng và đưa ra một số biện
pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Mã QR
Trà Vinh.
+ Môn loại: 371.8 / QU105L
241/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Giáo dục tiểu học ở Trung Kỳ đầu
thế kỷ XX / Nguyễn Văn Khánh // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số
531.- Tr. 3 - 15
Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử ngành giáo dục Tiểu học ở Trung Kỳ vào đầu
thế kỷ XX khi nước ta là thuộc địa của thực dân Pháp. Chính sách cải cách Mã QR
giáo dục của Pháp và triều đình phong Kiến nhà Nguyễn phân chia khá rõ,
trường Pháp - Việt đều được mở ra ở Nam Kỳ, còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ còn
trường Nho học và trường chữ Hán...
+ Môn loại: 372.9597 / GI108D
242/. NGUYỄN THỊ THU HẰNG. Chính sách đào tạo đại học theo
nhu cầu xã hội: Kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho Việt
Nam / Nguyễn Thị Thu Hằng // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.
- 2020. - Số 573.- Tr. 98 - 100
Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo Mã QR
đại học theo nhu cầu xã hội. Đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam trong xây dựng và thực thi chính sách đào tạo đại học theo nhu cầu xã
hội.
+ Môn loại: 378 / CH312S
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243/. LƯU BÍCH NGỌC. Phát triển nhân lực trình độ cao đáp ứng
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Lưu Bích Ngọc // Tạp chí
Xã hội học. - 2020. - Số 2 (150).- Tr. 8 - 19
Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số khuyến nghị về những đổi mới cần có
Mã QR
trong giáo dục đại học của Việt Nam những năm tới.
+ Môn loại: 378.5978 / PH110TR

380. THƯƠNG MẠI
244/. TRẦN ANH TUẤN. Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn
2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 / Trần Anh Tuấn // Tạp chí Mặt
trận. - 2020. - Số 205.- Tr. 38 - 40
Tóm tắt: Bài viết đưa ra 6 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh cuộc Mã QR
vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong thời gian tới.
+ Môn loại: 381.309597 / GI-103PH
245/. TRẦN NGỌC DŨNG. Ngoại thương Việt Nam thời thuộc Pháp
(1897 - 1914) qua khảo cứu nguồn tài liệu lưu trữ của Anh / Trần Ngọc
Dũng // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 6 (530).- Tr. 3 - 17
Tóm tắt: Bài viết phân tích chủ yếu dựa trên tư liệu Anh nhưng vẫn
khai thác nguồn tư liệu thứ cấp của Pháp qua những công trình trước đó để Mã QR
tránh sự thiên kiến trong nghiên cứu, để có góc nhìn so sánh với hệ thống số
liệu của chính quyền Pháp đương thời.
+ Môn loại: 382 / NG404TH
246/. TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG. Bức tranh xuất khẩu của Việt
Nam giai đoạn 2007-2019 và 6 tháng đầu năm 2020 / Trần Thị Ngọc
Phương, Trần Thị Lan Hương, Trần Xuân Bình // Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
- 2020. - Số 22.- Tr. 22 - 25
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra rằng để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của Mã QR
kim ngạch xuất khẩu và có thể tận dụng được một cách có hiệu quả các hiệp
định FTA thế hệ mới trong thời gian tới, đòi hỏi phải có cái nhìn tổng thể về
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam dưới các góc độ về xu hướng chung và
theo cơ cấu mặt hàng xuất khẩu.
+ Môn loại: 382.09597 / B552TR
247/. TRẦN VĂN CÔNG. Cơ hội và thách thức của xuất khẩu thuỷ
sản Việt Nam với các nước trong CPTPP / Trần Văn Công, Nguyễn Thị
Dương Nga // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 7
(382).- Tr. 75 - 82
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá một số cơ hội và Mã QR
thách thức chủ yếu đối với xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam khi thực thi các cam
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kết trong CPTPP, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất
khẩu thuỷ sản vào các nước trong khối CPTPP trong thời gian tới.
+ Môn loại: 382.09597 / C460H
248/. NGÔ XUÂN BÌNH. Giải pháp giảm thiểu rủi ro hàng hoá xuất
khẩu của Việt Nam sang các nước Tây Nam Á / Ngô Xuân Bình, Trần
Ngọc Diễm // Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2020. Số 7 (291).- Tr. 61 - 69
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản sang một số Mã QR
nước điển hình ở khu vực Tây Nam Á, để nhận diện và phân tích thị trường,
và đề xuất những giải pháp tương ứng.
+ Môn loại: 382.09597 / GI-103PH
249/. NGUYỄN GIÁC TRÍ. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn
nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động của khách hàng ở khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Giác Trí // Tạp chí Kinh tế và Dự
báo. - 2020. - Số 21.- Tr. 80 - 83
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định hướng nhằm Mã QR
đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mạng
điện thoại di động của khách hàng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 384.5 / C101NH
250/. PHẠM THỊ VƯỢNG. Đường sắt thống nhất - 30 năm xây dựng
và phát triển (1975 - 2005) / Phạm Thị Vượng // Tạp chí Nghiên cứu Đông
Nam Á. - 2020. - Số 7 (244).- Tr. 70 - 77
Tóm tắt: Bài viết nhằm khẳng định vai trò và vị trí không thể thiếu của
tuyến đường sắt thống nhất đối với hệ thống giao thông vận tải quốc gia và Mã QR
nền kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì khôi phục, kiến thiết, đổi mới
và thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Môn loại: 385 / Đ561S
251/. NGUYỄN THUÝ QUỲNH. Hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với
các nước và tổ chức trong lĩnh vực giao thông vận tải (1975 - 1986) /
Nguyễn Thuý Quỳnh // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2020. - Số 8
(245).- Tr. 55 - 62
Tóm tắt: Hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng là một lĩnh vực Mã QR
hợp tác quan trọng góp phần vào việc củng cố vị thế và tăng cường quan hệ
quốc tế của Việt Nam trong những năm đầu sau khi chiến tranh kết thúc.
Đồng thời là tiền đề để Việt Nam tăng cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh
vực giao thông vận tải trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.
+ Môn loại: 388 / H466T

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN
252/. NGUYỄN THỊ KIM THÌN. "Chợ tình" - Từ góc nhìn văn hoá
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du lịch / Nguyễn Thị Kim Thìn // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2020. – Số
213.- Tr. 66 – 72
Tóm tắt: Nghiên cứu này đề cập đến nét sinh hoạt văn hoá độc đáo ở
chợ như giao lưu văn hoá - xã hội của các tộc người ở chợ vùng cao phía Bắc
Việt Nam, đặc biệt là chợ tình từ góc nhìn văn hoá du lịch.
Mã QR
+ Môn loại: 390.09597 / CH460T
253/. PHẠM QUỲNH. Phát huy giá trị văn hoá đặc sắc vùng Mường
Lò gắn với phát triển du lịch / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên. - 2020.
- Số 36.- Tr. 45 - 47
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sự quyết tâm tạo dựng được thương hiệu
du lịch Mường Lò, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng Mã QR
Nghĩa Lộ trở thành điểm sáng văn hoá khu vực Tây Bắc.
+ Môn loại: 390.09597157 / PH110H
254/. H.THANH. Làng nghề bún Tháp Miếu / H.Thanh // Tạp chí Môi
trường và sức khoẻ. - 2020. - Số 467 + 468 + 469.- Tr. 50 - 51
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu làng nghề bún ở Tháp Miếu, thực trạng của
làng nghề bún Tháp Miếu. Từ đó cần phải bảo tồn và phát triển làng nghề
Mã QR
này.
+ Môn loại: 394.109597 / L106NGH
255/. HUỲNH BẢO HÂN. Văn hoá ẩm thực của người dân An
Giang đối với sự phát triển du lịch / Huỳnh Bảo Hân, Huỳnh Văn Đà //
Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt Nam. - 2020. - Số 4 (190).- Tr. 60 - 69
Tóm tắt: Nghiên cứu này chỉ ra những thế mạnh về phát triển du lịch
dựa vào nền văn hoá ẩm thực có tại địa bàn tỉnh An Giang, nêu ra thực trạng Mã QR
trong văn hoá ẩm thực An Giang nhằm mục đích chỉ rõ những nét đặc trưng
vốn có và những điểm cần được đẩy mạnh phát triển trong du lịch.
+ Môn loại: 394.10959791 / V115H
256/. VĨNH THÔNG. Hỗn dung văn hoá ở miếu Bà Chúa Xứ núi
Sam / Vĩnh Thông // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2020. - Số 108.- Tr. 45 48
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về nguồn gốc pho tượng cổ, việc mang pho
Mã QR
tượng từ núi Sam xuống và xây dựng ngôi miếu đa văn hoá.
+ Môn loại: 394.25 / H454D
257/. NGUYỄN THU PHƯỢNG. Lễ hội truyền thống làng nghề ở Hà
Nội - Những đặc điểm cơ bản / Nguyễn Thu Phượng // Tạp chí Văn hoá
nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 27 - 29
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những đặc điểm của lễ hội truyền thống
làng nghề ở Thành phố Hà Nội. Đồng thời, nêu ra vai trò tích cực của cộng Mã QR
đồng trong tổ chức và quản lý lễ hội.
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+ Môn loại: 394.260959731 / L250H
258/. ĐẶNG QUANG ĐỊNH. Những biến đổi về đời sống tinh thần
của người Việt Nam qua các lễ hội truyền thống / Đặng Quang Định //
Tạp chí Triết học. - 2020. - Số 8 (351).- Tr. 35 - 43
Tóm tắt: Việc nghiên cứu những biến đổi về đời sống tinh thần của
người Việt qua các lễ hội truyền thống góp phần xây dựng đời sống tinh thần Mã QR
và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Môn loại: 394.269597 / NH556B
259/. VÕ VĂN SƠN. Bảo tồn nghệ thuật múa bóng rỗi trong không
gian văn hoá Nam Bộ / Võ Văn Sơn // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt
Nam. - 2020. - Số 4 (190).- Tr. 70 - 79
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tín ngưỡng "thờ Bà" của cư dân Nam Bộ,
nghệ thuật trình diễn múa bóng rỗi Nam Bộ và tính nhân sinh của loại hình Mã QR
nghệ thuật này. Đồng thời đưa ra những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị
múa bóng rỗi trong thời kỳ hội nhập.
+ Môn loại: 398.09597 / B108T
260/. NGUYỄN DUY THÁI. Đặc sắc văn hoá của trầm hương Việt
Nam / Nguyễn Duy Thái // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.Tr. 40 - 43
Tóm tắt: Tìm hiểu đặc sắc văn hoá trầm hương trong dòng chảy của
lịch sử, văn hoá trên toàn thế giới. Trầm hương đối với người Việt là thứ Mã QR
không thể thiếu trong các nghi lễ tâm linh, nghi lễ tín ngưỡng truyền thống
như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Mẫu...
+ Môn loại: 398.09597 / Đ113S
261/. BÙI BÁ QUÂN. Hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường
ở miền Bắc Việt Nam / Bùi Bá Quân, Nguyễn Gia Khoa, Giang Mạnh Cầm
// Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn. - 2020. - Số 1 tháng 2.- Tr. 67 - 93
Tóm tắt: Bài viết cho rằng lễ nghi, phong tục thờ cúng nói chung và đồ
thờ nói riêng không phải là thứ "nhất thành bất biến", tuỳ thời, tuỳ tục mà có Mã QR
sự châm chước ít nhiều. Chúng ta không ngại chấp nhận sự thay đổi, sáng
tạo, nhưng thay đổi, sáng tạo cần dựa trên nền tảng tri thức, sự hiểu biết đúng
đắn và thấu đáo về văn hoá và lễ nghi truyền thống.
+ Môn loại: 398.09597 / H250TH
262/. NGUYỄN VĂN THẠNH. Nghiên cứu mối quan hệ của cộng
đồng người Khmer Nam Bộ với tự nhiên qua các nghi lễ tín ngưỡng
truyền thống / Nguyễn Văn Thạnh // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2020. Số 7 (199).- Tr. 96 - 115
Tóm tắt: Bài viết trình bày khái lược chung về nghi lễ. Từ đó chỉ ra nét Mã QR
đặc trưng của các hình thức thờ cúng truyền thống của người Khmer Nam
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Bộ trong mối quan hệ với tự nhiên.
+ Môn loại: 398.09597 / NGH305C
263/. ĐẶNG HOÀNG. Tục lệ cúng rằm trong dân gian / Đặng Hoàng
// Báo Cần Thơ. - 2020. - Số 264.- Tr. 8
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về tục lệ cúng rằm phổ biến, thường xuyên,
ăn sâu vào tâm thức dân gian người Việt trở thành nếp sinh hoạt văn hoá tinh
Mã QR
thần gần gũi và đầy bản sắc.
+ Môn loại: 398.09597 / T506L
264/. ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG. Phong tục ở rể trong truyện cổ tích
sinh hoạt các dân tộc nhóm Tày - Thái / Đỗ Thị Huyền Trang // Tạp chí
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 307.- Tr. 10 - 15
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu phong tục ở rể trong đời sống của các dân
tộc Tày - Thái được diễn ra dưới hai hình thức: Ở rể tạm và ở rể cả đời đã đi Mã QR
vào truyện cổ tích sinh hoạt như một nhu cầu tất yếu để phản ánh hiện thực
xã hội.
+ Môn loại: 398.209597 / PH431T
265/. PHẠM QUỲNH AN. Một số thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu
trong ví dặm xứ Nghệ / Phạm Quỳnh An // Tạp chí Dân tộc và thời đại. 2020. - Số 213.- Tr. 88 - 92
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một vài thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu trong
loại hình nghệ thuật dân ca ví dặm xứ Nghệ như biện pháp so sánh, biện pháp Mã QR
ẩn dụ,....
+ Môn loại: 398.809597 / M458V
266/. TRẦN MINH CHÍNH. Quan họ và những vấn đề bức thiết hôm
nay / Trần Minh Chính // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr.
18 - 23
Bài 1 : Xã hội quan họ làng cổ truyền và hiện tại
Tóm tắt: Bài nghiên cứu của tác giả Trần Minh Chính về quan điểm xã Mã QR
hội quan họ làng cổ truyền từ xa xưa cho đến hiện tại. Giá trị nghệ thuật và
xã hội luôn tồn tại trong câu ca lời hát được lưu truyền cho đến nay.
+ Môn loại: 398.809597 / QU105H
267/. TRẦN THỊ LAM THUỶ. Nghệ thuật sử dụng từ chỉ số của
người Việt trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao / Trần Thị Lam Thuỷ, Lê
Thế Hùng // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 8 (301).- Tr. 18 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày vấn đề - con số tham gia cấu trúc nhịp điệu
thơ cho thành ngữ, tục ngữ, ca dao sử dụng số như thế nào. Qua con số, cũng Mã QR
có thể khẳng định được thành ngữ, tục ngữ, ca dao là những thể loại mang
đậm đặc trưng ngôn ngữ, văn hoá dân tộc.
+ Môn loại: 398.909597 / NGH250TH
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400. NGÔN NGỮ HỌC
268/. VÕ THỊ NGỌC HOA. Sự “mở rộng” hình thức cấu trúc để diễn
đạt mức độ trong tiếng Việt toàn dân và tiếng Nam Bộ / Võ Thị Ngọc Hoa
// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 9 (302).- Tr. 29 - 35
Tóm tắt: Bài viết là cơ sở để trao đổi thêm về dải mức độ trên thang độ Mã QR
tiếng Việt, làm rõ thêm về một phương thức biểu thị mức độ đánh giá trong
tiếng Việt toàn dân và tiếng Nam Bộ. Đồng thời, làm sáng tỏ quá trình ý niệm
hoá miền đích chỉ mức độ và đặc điểm văn hoá dân tộc Việt nói chung và
văn hoá của người dân Nam Bộ nói riêng.
+ Môn loại: 495.922 / S550M
269/. NGUYỄN MAI PHƯƠNG. Ngữ nghĩa và cách sử dụng tổ hợp
tiểu từ tình thái cuối phát ngôn trong giao tiếp của người Nam Bộ /
Nguyễn Mai Phương // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 8 (301).Tr. 29 - 34
Tóm tắt: Bài viết nêu kết quả khảo sát về số lượng, lượt dùng các tổ Mã QR
hợp tiểu từ tình thái; phân tích miêu tả chỉ ra những đặc điểm chủ yếu về ngữ
nghĩa và bối cảnh sử dụng loại đơn vị này trong phương ngữ Nam Bộ. Từ đó,
bài viết rút ra một số nét sắc thái văn hoá - ngôn ngữ đặc trưng thể hiện qua
giao tiếp của người Nam Bộ.
+ Môn loại: 495.9227 / NG550NGH

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
270/. NGUYỄN THÀNH GIAO. Chất lượng nước mặt tại các nhánh
sông tiếp giáp sông Hậu thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thành Giao // Tạp
chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 15 (390).- Tr. 79 - 86
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước mặt sông chính
và sông nhánh tại thành phố Cần Thơ và ước tính tải lượng chất thải do các Mã QR
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đưa vào sông.
+ Môn loại: 551.48 / CH124L
271/. ĐOÀN VĂN CHINH. Một số kết quả nghiên cứu về đặc trưng
dao động mực nước tại Bãi Cháy, Quảng Ninh và Biển Đông Việt Nam /
Đoàn Văn Chinh // Tạp chí Tài nguyên & môi trường. - 2020. - Số 15.- Tr.
58 - 59
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số kết quả tính toán tốc độ mực nước Mã QR
dâng tại Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh và khu vực Biển Đông. Từ đó đưa ra
một số thảo luận và kiến nghị.
+ Môn loại: 551.48 / M458S
272/. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG. Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo
(Artificial Neural Netwworks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại thành
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phố Cần Thơ / Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Tỷ, Trần Vũ An,... // Tạp chí Nông nghiệp
và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 7 (382).- Tr. 53 - 60
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng mô hình ANN để dự
báo cáo trình mực nước tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo cơ sở bước đầu
trong nghiên cứu dự báo mực nước và ngập tại các thành phố.
+ Môn loại: 551.48 / Ư556D
Mã QR

273/. TĂNG HỮU ĐÔNG. Nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện hình
thành nước dưới đất trong cồn cát vùng ven biển Nam sông Hậu / Tăng
Hữu Đông, Đoàn Văn Long, Nguyễn Tiến Bách... // Tạp chí Tài nguyên &
môi trường. - 2020. - Số 15.- Tr. 60 - 62
Tóm tắt: Bài viết trình bày các nghiên cứu đánh giá nguồn gốc và điều Mã QR
kiện hình thành trong vùng cồn cát ở vùng ven biển Nam sông Hậu.
+ Môn loại: 551.49 / NGH305C
274/. LƯ VĨ AN. Nghiên cứu về tình hình thiên tai, khí hậu và tác
động của điều kiện tự nhiên trong lịch sử đăng trên tạp chí nghiên cứu
lịch sử / Lư Vĩ An // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 5 (529).- Tr.
53 - 65
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu về thiên tai, khí hậu Mã QR
trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Đồng thời, đóng góp không hề nhỏ đối với
lĩnh vực nghiên cứu lịch sử môi trường ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 551.6 / NGH305C
275/. MAI THỊ HUYỀN. Thiên tai thời Lê Sơ (1428 - 1527) / Mai Thị
Huyền // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 531.- Tr. 16 - 26
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu tình hình thiên tai thời Lê Sơ (1428 - 1527)
qua các bảng thống kê về lụt, bão, mưa to, gió lớn, động đất, sét đánh. Các
biện pháp phòng, chống, khắc phục của triều đình Lê Sơ như tu bổ đê điều,
thực hiện cầu đảo, cầu mưa, cầu tạnh.
+ Môn loại: 551.6 / TH305T

Mã QR

276/. HỒ VIỆT CƯỜNG. Nghiên cứu ảnh hưởng và phân cấp các
yếu tố tác động đến xâm nhập mặn ở vùng hạ du sông Hồng - Thái Bình
/ Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn // Tạp chí Nông nghiệp và phát
triển nông thôn. - 2020. - Số 7 (382).- Tr. 83 - 95
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng xâm nhập mặn vùng hạ du sông Mã QR
Hồng - Thái Bình, các yếu tố ảnh hưởng đến xâm nhập mặn trong khu vực.
Đồng thời đưa ra kết quả phân cấp đánh giá mức độ tác động ở vùng hạ du.
+ Môn loại: 551.68 / NGH305C
277/. HOÀNG TRỌNG HIẾU. Vùng Đồng bằng sông Hồng chủ động giải pháp
thích ứng biến đổi khí hậu / Hoàng Trọng Hiếu // Tạp chí Tài nguyên & môi trường. 2020. - Số 15.- Tr. 27 - 28
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Tóm tắt: Bài viết trình bày những ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí
hậu và đưa ra một số giải pháp thích ứng của vùng Đồng bằng sông Hồng.
+ Môn loại: 551.69 / V513Đ
Mã QR

278/. NGUYỄN VĂN CÔNG. Biến động chất lượng nước mặt trên
sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang / Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo,... // Tạp chí
Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 12 (387).- Tr. 97 - 105
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện từ trước khi xả thải và giai Mã QR
đoạn đầu xả thải của nhà máy Lee&Man. Đây là số liệu rất quan trọng và cần
thiết để làm cơ sở cho đánh giá lại môi trường nước khu vực nghiên cứu sau
này.
+ Môn loại: 553.7 / B305Đ
279/. NGUYỄN VĂN HÀ. Bảo vệ hệ sinh thái ven biển trước tác
động của biến đổi khí hậu / Nguyễn Văn Hà // Tạp chí Tài nguyên & môi
trường. - 2020. - Số 15.- Tr. 25 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn
đến thay đổi trong hệ thống vật lý, hệ sinh học, đe doạ hệ sinh thái. Đồng Mã QR
thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu bảo vệ hệ sinh thái ven biển, bảo đảm sự
phát triển bền vững.
+ Môn loại: 577.69 / B108V
280/. TRẦN HẬU VƯƠNG. Nghiên cứu khả năng tác động do biến
đổi khí hậu đến đa dạng về thực vật rừng ngập mặn ở Bến Tre / Trần
Hậu Vương, Trương Lê Thanh Thảo, Từ Thị Năm,... // Tạp chí Tài nguyên
& môi trường. - 2020. - Số 15.- Tr. 35 - 36
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu khả năng tác động do biến đổi khí hậu Mã QR
đến đa dạng sinh học về thực vật của rừng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre nhằm
mục đích xác định các yếu tố của biến đổi khí hậu và mức độ tác động của
các yếu tố này đến đa dạng sinh học rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre.
+ Môn loại: 580.959785 / NGH305C
281/. NGUYỄN THANH GIAO. Xác định chỉ tiêu môi trường nước
mặt ảnh hưởng đến thực vật phù du tại Búng Bình Thiên, An Giang /
Nguyễn Thanh Giao // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020.
- Số 13 (388).- Tr. 86 - 95
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố môi trường nước ảnh Mã QR
hưởng đến thành phần thực vật phù du tại Búng Bình Thiên - một thuỷ vực
nước ngọt, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào mùa khô năm 2019.
+ Môn loại: 581.7 / X101Đ
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282/. NGUYỄN ĐẮC MẠNH. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của một số
loài thú ở Việt Nam do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu / Nguyễn Đắc
Mạnh // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 9 (384).Tr. 80 - 87
Tóm tắt: Bài viết đánh giá biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến tài
nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam. Trong nghiên cứu này có 51 loài thú Mã QR
nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm có mức độ nhạy cảm, mức độ biến động của
các yếu tố khí hậu, mức độ thích ứng của loài. Với mục tiêu cần tập trung
bảo vệ các loài có mức độ tổn thương cao dưới ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu.
+ Môn loại: 590.9597 / Đ107GI

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ
283/. NGUYỄN THỊ THU HẬU. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá
từ cao chiết Ethanol lá, thân và vỏ trái cây dứa (Ananas comosus) vùng
Tắc Cậu, Kiên Giang / Nguyễn Thị Thu Hậu, Trần Nhân Dũng, Huỳnh Văn
Bá,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 8 (383).Mã QR
Tr. 74 - 80
Tóm tắt: Khảo sát khả năng kháng oxy hoá của cao chiết lá, thân và vỏ
trái dứa được thực hiện nhằm tìm ra nguồn nguyên liệu mới sử dụng trong
ngành dược liệu và mỹ phẩm.
+ Môn loại: 615 / KH108S

620. KỸ THUẬT
284/. LÊ HẢI TRÍ. Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng
Bảy Núi, tỉnh An Giang theo các kịch bản biến đổi khí hậu / Lê Hải Trí,
Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát
triển nông thôn. - 2020. - Số 15 (390).- Tr. 36 - 44
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá cân bằng nước hồ chứa Ô Tà Sóc Mã QR
phục vụ các nhu cầu dùng nước thuộc vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, từ đó
đề xuất các phương án vận hành hồ hiện tại và trong tương lai.
+ Môn loại: 627 / NGH305C
285/. NGUYỄN HOÀNG HIỆP. Thuỷ lợi phục vụ cơ cấu lại kinh tế
trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng / Nguyễn Hoàng Hiệp // Tạp chí
Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 15 (390).- Tr. 4 - 10
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chủ trương, chính sách cho hệ thống thuỷ
lợi của Nhà nước. Đồng thời đưa ra những vấn đề cần giải quyết từ tồn tại, Mã QR
hạn chế trong bối cảnh thách thức từ biến đổi khí hậu, từ phát triển thượng
nguồn các lưu vực sông. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục cho công
tác thuỷ lợi ở nước ta.
+ Môn loại: 627 / TH523L
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630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN
286/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Đặc điểm hình thái và hoá lý của
phẫu diện đất phèn canh tác quýt đường (Citrus reticulata BLANCO)
tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Quốc Khương,
Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông Mã QR
thôn. - 2020. - Số 6 (381).- Tr. 30 - 40
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá đặc tính
hình thái và hoá lý đất của vùng trồng quýt Đường ở xã Long Trị, thị xã Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
+ Môn loại: 631.4 / Đ113Đ
287/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Đặc tính hình thái và hoá học của
phẫu diện đất phèn canh tác lúa tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang / Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Phan Chí Nguyện,...
// Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 11 (386).- Tr.
Mã QR
35 - 43
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiện trạng về hình
thái và hoá học đất phèn canh tác lúa tại Tri Tôn - An Giang.
+ Môn loại: 631.4 / Đ113T
288/. TRƯƠNG MINH NGỌC. Động thái khử sắt trên đất phèn
trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long / Trương Minh Ngọc // Tạp chí
Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 9 (384).- Tr. 10 - 15
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ khử sắt trong đất phèn
trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở đề xuất các giải pháp Mã QR
canh tác giúp giảm thiểu tác hại của độc chất sắt đối với năng suất lúa.
+ Môn loại: 631.6 / Đ455TH
289/. NGUYỄN TIẾN HUYỀN. Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến
sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa OM5451 tại Mỹ Tho,
Tiền Giang / Nguyễn Tiến Huyền // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông
thôn. - 2020. - Số 13 (388).- Tr. 33 - 37
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu lượng phân đạm phù hợp cho cây lúa sẽ Mã QR
có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, tăng
năng suất, chất lượng nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.
+ Môn loại: 631.8 / A107H
290/. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Ảnh hưởng của một số thuốc hoá
học đến bệnh thán thư và năng suất khoai môn trồng tại huyện Lấp Vò,
tỉnh Đồng Tháp / Nguyễn Văn Chương // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển
nông thôn. - 2020. - Số 9 (384).- Tr. 43 - 48
Mã QR
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Tóm tắt: Bài nghiên cứu được thực hiện ngoài đồng nhằm đánh giá
hiệu lực của bốn loại thuốc hoá học đến quản lý bệnh thán thư trên cây khoai
môn tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
+ Môn loại: 632 / A107H
291/. NGUYỄN VĂN LẸ. Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm rễ
nội sinh tăng khả năng chịu phèn mặn của cây lúa (Oryza sativa L.)
trồng tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Văn Lẹ, Thạch
Thị Bảo Ngọc, Trần Hoàng Siêu,... // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông
Mã QR
thôn. - 2020. - Số 12 (387).- Tr. 3 - 12
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu nhằm phân lập và tuyển chọn các chủng
nấm rễ nội sinh bản địa có tiềm năng tăng cường khả năng chịu phèn mặn
của cây lúa được trồng tại Kiên Giang.
+ Môn loại: 633.1 / PH121L
292/. NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC. Ảnh hưởng của khoảng cách
trồng đến năng suất củ của một số giống khoai lang tại huyện Bình Tân,
tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Trọng Phước, Biện Anh Khoa, Bùi Chí Bửu,... //
Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2020. - Số 8 (383).- Tr. 35 Mã QR
39
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của
khoảng cách trồng và giống đến sự xâm lấn của cỏ dại; chỉ số diện tích lá;
năng suất củ khoai lang.
+ Môn loại: 633.6 / A107H
293/. LÊ PHƯỚC TOÀN. Đánh giá độ phì nhiêu đất và sử dụng hệ
thống chẩn đoán tích hợp (DRIS) trên đất trồng cam sành ở Vĩnh Long
/ Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng // Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông
thôn. - 2020. - Số 13 (388).- Tr. 132 - 138
Tóm tắt: Bài viết nhằm xây dựng được bộ DRIS chuẩn cho cây cam Mã QR
sành trên vùng đất thuộc tỉnh Vĩnh Long, xác định các chỉ số độ phì nhiêu
đất thông qua DRIS dựa trên năng suất cây cam sành.
+ Môn loại: 634 / Đ107GI
294/. PHÙNG HUY VINH. Giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi
gia cầm ở nước ta hiện nay / Phùng Huy Vinh, Ngô Thị Thuận, Ninh Xuân
Trung // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 63 - 65
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng phát triển ngành chăn nuôi gia
cầm ở nước ta dưới góc độ kinh tế, xã hội, môi trường. Đồng thời, đưa ra một Mã QR
số giải pháp phát triển có tính khuyến nghị cho phát triển bền vững chăn nuôi
gia cầm ở Việt Nam.
+ Môn loại: 636.5 / GI-103PH
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295/. VÕ THÁI HIỆP. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hộ nuôi
tôm thẻ chân trắng thâm canh ven biển tỉnh Bến Tre do biến đổi khí hậu
/ Võ Thái Hiệp, Đặng Thanh Hà, Châu Tấn Lực,... // Tạp chí Nông nghiệp và
phát triển nông thôn. - 2020. - Số 15 (390).- Tr. 112 - 121
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kết quả xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính Mã QR
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở cấp độ hộ nuôi trồng và áp dụng đo
lường tính dễ bị tổn thương của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở
tỉnh Bến Tre.
+ Môn loại: 639 / Đ107GI
296/. NGUYỄN KHÁNH HOÀ. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định nuôi cá lóc của nông hộ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh / Nguyễn
Khánh Hoà, Phước Minh Hiệp // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2020. - Số 21.Tr. 153 - 157
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nuôi Mã QR
cá lóc của nông hộ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, có 8 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nuôi cá lóc của nông hộ tại đây.
+ Môn loại: 639.3 / C101NH

650. QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ
297/. PHẠM MINH ĐỨC. Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Phạm Minh Đức, Đỗ Minh
Ngọc // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 25.- Tr. 44 - 47
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số chính sách và các hoạt động hỗ trợ
từ chính phủ và thực trạng phát triển. Đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm Mã QR
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
+ Môn loại: 650.1 / TH506Đ
298/. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Kế toán thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại tại doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Hạnh //
Tạp chí Kế toán & kiểm toán. - 2020. - Số tháng 7.- Tr. 29 - 31
Tóm tắt: Bài viết nhằm làm sáng tỏ thêm việc thực hiện kế toán thuế
thu nhập hoãn lại, giúp các doanh nghiệp hoạch định thuế, xem xét lại vấn Mã QR
đề nộp thuế, lập báo cáo tài chính.
+ Môn loại: 657 / K250T
299/. ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG. Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững
thông qua đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm của hãng Hàng không
Singapore và bài học cho Việt Nam / Đỗ Hoàng Phương // Tạp chí Kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 572.- Tr. 4 - 6
Tóm tắt: Bài viết phân tích các chính sách đổi mới sáng tạo tại hãng Mã QR
Hàng không Singapore (SIA), để nhận ra lợi thế cạnh tranh bền vững tới từ
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việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác biệt. Đồng thời đưa ra một số gợi ý
chính sách cho ngành hàng không của Việt Nam.
+ Môn loại: 658.1 / X126D
300/. LÊ ĐÌNH HẠC. Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học
công lập / Lê Đình Hạc // Tạp chí Tài chính. - 2020. - Số kỳ 1, tháng 8.- Tr.
75 - 77
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác
quản lý tài chính ở các trường đại học công lập trong bối cảnh thực hiện cơ Mã QR
chế tự chủ.
+ Môn loại: 658.15 / T550CH
301/. PHẠM HÙNG CƯỜNG. Hoạt động marketing mix của các
chuỗi cửa hàng tiện tích tại TP. Hồ Chí Minh / Phạm Hùng Cường // Tạp
chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 90 - 94
Tóm tắt: Qua đánh giá của khách hàng về hoạt động marketing mix tại
các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TP. Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp Mã QR
nhằm cải thiện hoạt động marketing mix trong thời gian tới.
+ Môn loại: 658.8 / H411Đ
302/. BÙI THỊ THUỲ NHI. Quản lý hoạt động thương mại điện tử
bằng công cụ thuế: Kinh nghiệm quốc tế và tham khảo cho Việt Nam /
Bùi Thị Thuỳ Nhi // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. Số 573.- Tr. 104 - 106
Tóm tắt: Bài viết chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động Mã QR
thương mại điện tử bằng công cụ thuế. Từ đó chỉ ra kinh nghiệm tham khảo
cho Việt Nam trong quản lý thương mại điện tử bằng công cụ thuế.
+ Môn loại: 658.8 / QU105L

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC
303/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Nghề gốm sứ Cậy ở Hải Dương, hiện
trạng và phương hướng bảo tồn, phát huy / Nguyễn Thị Hạnh // Tạp chí
Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 35 - 39
Tóm tắt: Nghề gốm sứ Cậy thuộc xã Long Xuyên, huyện Bình Giang,
tỉnh Hải Dương nổi tiếng thế kỷ XV với nhiều nét đẹp nghề thuật và giá trị Mã QR
văn hoá, kinh tế. Tuy nhiên để bảo tồn và phát huy nghề gốm sứ Cậy truyền
thống cần sự nổ lực của người dân và các cơ quan chức năng ở địa phương
chung tay thực hiện.
+ Môn loại: 666 / NGH250G

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
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304/. ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG. Bảo tồn và phát huy tri thức dân
gian trong nghề làm giấy của người Dao Đỏ ở bản Hua Chăng và Tân
Hợp (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) / Đoàn Thị Mỹ Hương // Tạp chí
Văn hoá học. - 2020. - Số 4 (50).- Tr. 41 - 46
Tóm tắt: Bài viết này sẽ nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề liên quan Mã QR
đến lịch sử nghề giấy, khái niệm tri thức dân gian, hay nghề làm giấy của
người Dao Đỏ ở bản Hua Chăng và Tân Hợp (tỉnh Lai Châu).
+ Môn loại: 680.09597 / B108T

700. NGHỆ THUẬT
305/. ĐÀO HUY TOÀN. Một số vấn đề đặt ra đối với văn học nghệ
thuật từ chặng đường phát triển 45 năm qua / Đào Huy Toàn // Tạp chí
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 308.- Tr. 52 - 55
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực tiễn phát triển văn học nghệ thuật qua Mã QR
45 năm. Đồng thời đưa ra một số đề xuất và giải pháp cho sự phát triển của
văn học nghệ thuật.
+ Môn loại: 700.9597 / M458S
306/. HỮU THỈNH. Văn học nghệ thuật: 45 năm thống nhất đất
nước / Hữu Thỉnh // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 308.Tr. 30 - 33
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra 4 nhiệm vụ: Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác
phẩm, xây dựng đội ngũ và hội nhập quốc tế để văn học nghệ thuật phát triển Mã QR
và vươn lên tầm cao mới.
+ Môn loại: 700.9597 / V115H
307/. LƯƠNG XUÂN ĐOÀN. Mỹ thuật Việt Nam và thập kỷ bản lề
đang để ngỏ / Lương Xuân Đoàn // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2020. - Số 307.- Tr. 34 - 38
Tóm tắt: Bài viết trình bày những băn khoăn, những thách thức mới mà
các nghệ sĩ trẻ đang gặp phải về ngôi nhà chung của giới Mỹ thuật Việt Nam Mã QR
trong suốt thập kỷ bản lề đang để ngỏ.
+ Môn loại: 709.597 / M600TH
308/. ANH THƯ. KTS Ngô Huy Quỳnh: Người thiết kế Lễ đài Độc
lập / Anh Thư // Tạp chí Tia sáng. - 2020. - Số 16.- Tr. 19 - 22
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về KTS Ngô Huy Quỳnh - người thiết kế
Lễ đài Độc lập, nơi khắc sâu vào sự nghiệp của ông như một chỉ dấu rằng
ông sẽ còn tìm kiếm cái đẹp từ vốn văn hoá chính dân tộc mình trên suốt Mã QR
chặng đường dài còn lại.
+ Môn loại: 720.92 / K305TR
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309/. NGUYỄN VŨ HOÀNG. Khu tập thể cũ - Một nét di sản văn
hoá của Hà Nội / Nguyễn Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Huy // Tạp chí Văn hoá
nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 23 - 26
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về khu tập thể cũ ở Hà Nội sẽ chỉ rõ sự
khác biệt trong việc quản lý, vận hành các toà nhà và đặt tiền đề cho sự so Mã QR
sánh với mô hình quản trị tại các chung cư hiện đại trung và cao cấp hiện
nay.
+ Môn loại: 721 / KH500T
310/. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Tổng quan nghệ thuật công cộng ở
thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Dương // Tạp chí Văn hoá nghệ
thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 50 - 54
Tóm tắt: Nghệ thuật công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh là những
công trình nghệ thuật trong không gian công cộng, nhằm hướng tới giá trị Mã QR
thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho mọi đối tượng
trong xã hội.
+ Môn loại: 725.0959779 / T455QU
311/. TRƯƠNG VĂN MÓN (SAKAYA). Bàu Trúc: Làng gốm cổ
nhất ở Việt Nam / Trương Văn Món (Sakaya), William B. Noseworthy //
Tạp chí Tia sáng. - 2020. - Số 16.- Tr. 50 - 53
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Bàu Trúc - nơi có làng gốm cổ nhất Việt
Nam, với những phương pháp sản xuất các sản phẩm và các hệ thống tín Mã QR
ngưỡng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển nghề làm gốm này
trong hàng trăm năm qua của người dân địa phương.
+ Môn loại: 738.0959758 / B111TR
312/. NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI. Bảo tồn và phát huy làng nghề
dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông / Nguyễn Thị Quỳnh Mai // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 92 - 94
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vài nét về làng nghề truyền thống, đặc biệt
làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông. Đồng thời, đề ra những Mã QR
biện pháp để bảo tồn và phát huy làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc.
+ Môn loại: 746.10959732 / B108T
313/. NGUYỄN THỊ MINH CHÂU. Âm nhạc Việt Nam 1975 - 2020:
Những đổi thay nhìn từ góc độ quản lý ca nhạc / Nguyễn Thị Minh Châu
// Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 56
- 60
Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình phát triển của âm nhạc Việt Nam Mã QR
giai đoạn 1975 - 2020. Đồng thời đưa ra yêu cầu với những nhà quản lý âm
nhạc trước bối cảnh toàn cầu chuyển biến như hiện nay.
+ Môn loại: 780.9597 / Â120NH
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314/. NGUYỄN THỊ MINH CHÂU. Âm nhạc Việt Nam 1975 - 2020:
Những đổi thay nhìn từ góc độ quản lý ca nhạc / Nguyễn Thị Minh Châu
// Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 308.- Tr. 34 - 38
Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình phát triển của âm nhạc Việt Nam
Mã QR
1975 - 2020. Đồng thời chỉ ra những thay đổi từ góc nhìn của nhà quản lý.
+ Môn loại: 780.9597 / Â120NH
315/. ĐỖ HỒNG QUÂN. Từ giai điệu Đất nước trọn niềm vui, âm
nhạc Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập / Đỗ Hồng Quân // Tạp
chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 307.- Tr. 45 - 48
Tóm tắt: Trong những năm qua, âm nhạc Việt Nam tiếp tục truyền
thống của những thế hệ đi trước. Dòng chảy chính vẫn là dòng chính thống, Mã QR
gắn bó với mạch nguồn dân tộc, với vận mệnh của Đất nước, ca ngợi cuộc
sống lao động sáng tạo của nhân dân, ca ngợi đất nước, tình yêu, hướng tới
giá trị nhân văn. Đồng thời, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phải xây dựng một nên
âm nhạc dân tộc hiện đại.
+ Môn loại: 780.9597 / T550GI
316/. BÙI PHƯƠNG HẢO. Khái quát âm nhạc cho múa Việt Nam /
Bùi Phương Hảo // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 55 58
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát về âm nhạc cho múa Việt Nam.
Sự thống nhất hữu cơ giữa nhạc và múa là điều kiện quyết định đến sự thành Mã QR
công của tác phẩm múa.
+ Môn loại: 781.5 / KH103QU
317/. NGUYỄN VĂN HOÀN. Nghệ thuật xiếc Việt Nam - Nhìn lại
một chặng đường / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020.
- Số 435.- Tr. 66 - 69
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số dấu mốc lịch sử quan trọng về nghệ
thu xiếc Việt Nam. Đồng thời, nêu ra những thành quả đạt được cũng như sự Mã QR
đổi mới để phù hợp với xu thế thời đại của xiếc Việt Nam.
+ Môn loại: 791.3 / NGH250TH
318/. ĐOÀN TUẤN. Điện ảnh Việt Nam một chặng đường vinh
quang và sôi động / Đoàn Tuấn // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2020. - Số 307.- Tr. 58 - 62
Tóm tắt: Bài viết chia sẻ về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam qua
nhiều giai đoạn, sự thành công khi đoạt các giải thưởng quốc tế. Đồng thời Mã QR
đưa ra đôi điều kiến nghị nhằm phát triển nền điện ảnh Việt Nam.
+ Môn loại: 791.4309597 / Đ305A
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319/. LÊ HUY QUANG. Một mối quan hệ nghĩa tình đặc biệt của
Đào Tấn / Lê Huy Quang // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. Số 307.- Tr. 3 - 5
Tóm tắt: Bài viết ghi lại đôi dòng suy nghĩ để luận bàn về mối quan hệ
giữa Đào Tấn và gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc ngay từ thuở Bác Hồ còn thơ Mã QR
bé, đúng là một mối quan hệ nghĩa tình hết sức đặc biệt.
+ Môn loại: 792.092 / M458M
320/. CHU THUÝ QUỲNH. Nghệ thuật múa đồng hành cùng lịch sử
dân tộc / Chu Thuý Quỳnh // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020.
- Số 308.- Tr. 46 - 48
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nghệ thuật múa - ngành nghệ thuật đã hoà
mình cùng công cuộc trường chinh của dân tộc, đã kịp đồng hành cùng đất Mã QR
nước trong công cuộc đấu tranh và giải phóng đất nước.
+ Môn loại: 792.80957 / NGH250TH
321/. ỨNG DUY THỊNH. Thành tựu nghệ thuật múa Việt Nam sau
45 năm thống nhất đất nước / Ứng Duy Thịnh // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ
Việt Nam. - 2020. - Số 307.- Tr. 53 - 57
Tóm tắt: Bài viết nhằm làm rõ những nguyên nhân đã kiến tạo nên
thành tựu của nghệ thuật múa Việt Nam từ sau chiến tranh cho đến nay. Nói Mã QR
cách khác đó là nhận diện và lý giải thành tựu nghệ thuật múa trong tất yếu
phát triển, mối quan hệ tương hỗ giữa các đặc điểm phát triển xã hội với nghệ
thuật múa.
+ Môn loại: 792.80957 / TH107T

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ
322/. LÊ THỊ HẠNH. Dạy học làm văn thuyết minh (Ngữ văn 8)
thông qua chủ đề "S-Việt Nam" góp phần phát triển năng lực thuyết
trình cho học sinh / Lê Thị Hạnh // Tạp chí Giáo dục. - 2020. - Số 484.- Tr.
22 - 27
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào thiết kế một chủ đề dạy học cụ thể nhằm Mã QR
phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh THCS trong dạy học làm văn
thuyết minh. Trên cơ sở các hoạt động được thiết kế, giáo viên tại các trường
THCS có thể tham khảo và áp dụng nhằm phát triển năng lực thuyết trình
cho học sinh lên mức độ cao hơn.
+ Môn loại: 807 / D112H
323/. CAO KIỀU KHANH. Phát triển năng lực tư duy phản biện
trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh trung học phổ thông
một số nghiên cứu từ Việt Nam / Cao Kiều Khanh // Tạp chí Giáo dục. 2020. - Số 484.- Tr. 28 - 31
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết trình bày những nghiên cứu về việc phát triển năng
lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh ở
trường trung học phổ thông.
+ Môn loại: 807 / PH110TR
324/. BÙI VIỆT THẮNG. Văn hoá Hồ Chí Minh - Nhìn từ mối quan
hệ của Lãnh tụ với văn nghệ sĩ Việt Nam / Bùi Việt Thắng // Tạp chí Văn
hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 3 - 5
Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá Hồ Chí Minh trong mối quan hệ của Lãnh
tụ với văn nghệ sĩ Việt Nam qua các tác phẩm văn học nghệ thuật được các Mã QR
tác giả hồi tưởng lại những kỷ niệm về Bác.
+ Môn loại: 895.92209 / V115H
325/. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Nguyễn Trãi: Đỉnh cao của khoa học
xã hội và nhân văn thế kỷ XV / Nguyễn Đức Khiển // Tạp chí Môi trường
và sức khoẻ. - 2020. - Số 464+465+466.- Tr. 16 - 19
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Nguyễn Trãi - vị anh hùng vĩ đại và nhà
Mã QR
văn kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 895.92211 / NG527TR
326/. NGUYỄN HỮU SƠN. Nguyễn Du - Một lần đi sứ và những
vần thơ giàu giá trị nhân bản / Nguyễn Hữu Sơn // Tạp chí Tuyên giáo. 2020. - Số 10.- Tr. 52 - 56
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Nguyễn Du - một nhà thơ mà cả cuộc
đời thơ Nguyễn Du là đỉnh cao của tiếng nói nhân văn, đồng hành với thăng Mã QR
trầm lịch sử và đời sống tinh thần dân tộc.
+ Môn loại: 895.92212 / NG527D
327/. TRẦN ĐĂNG SUYỀN. Chế Lan Viên - "Thơ không chỉ đưa
ru mà còn thức tỉnh" / Trần Đăng Suyền // Tạp chí Lý luận phê bình văn
học nghệ thuật. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 27 - 40
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về quá trình miệt mài lao động nghệ thuật,
nỗ lực sáng tạo không ngừng của Chế Lan Viên trong sự nghiệp thơ, trong Mã QR
đó có những bài đủ sức vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời gian.
+ Môn loại: 895.922134 / CH250L
328/. NGÔ THỊ THUÝ NGA. Nghĩa biểu trưng của từ láy trong ngôn
ngữ thơ, qua tuyển tập "Thơ Việt Nam 1945 - 1985" / Ngô Thị Thuý Nga
// Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 8 (301).- Tr. 99 - 103
Tóm tắt: Bài viết tập trung khai thác, mô tả, phân tích nghĩa của từ láy
ở trạng thái động, khi đi vào ngôn ngữ thơ cũng như thử kiểm chứng đặc Mã QR
trưng nghĩa của từ láy trong ngôn ngữ thơ Việt Nam.
+ Môn loại: 895.922134 / NGH301B
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329/. LÊ ĐỨC LUẬN. Tín hiệu thẩm mĩ về màu sắc trong thơ Quang
Dũng / Lê Đức Luận, Hoàng Thị Linh Giang // Tạp chí Ngôn ngữ và đời
sống. - 2020. - Số 8 (301).- Tr. 93 - 98
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tín hiệu về màu sắc trong ngôn ngữ thơ
Quang Dũng để phần nào khai thác giá trị nghệ thuật ngôn ngữ độc đáo của Mã QR
tác giả.
+ Môn loại: 895.922134 / T311H
330/. VŨ THỊ HẠNH. Phát triển văn hoá đọc trong tiếp nhận văn
học nhìn từ tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn
Dữ / Vũ Thị Hạnh // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2020. - Số 307.Tr. 27 - 33
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về văn hoá đọc và vai trò của việc phát triển Mã QR
văn hoá đọc trong giảng dạy tác phẩm văn học. Đồng thời, chỉ ra việc phát
triển văn hoá đọc trong tiếp nhận tác phẩm văn học: Nhìn từ trường hợp
Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.
+ Môn loại: 895.92231 / PH110TR
331/. NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG. Văn hoá truyền thống trong
tập ký Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam / Nguyễn Thị Minh
Thương, Lê Thị Hoài Thương // Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật.
- 2020. - Số tháng 8.- Tr. 118 - 125
Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu những nét đẹp văn hoá truyền thống Mã QR
của Hà Nội xưa, sự mai một, phôi pha của văn hoá truyền thống trong buổi
giao thời được Thạch Lam thể hiện một cách tinh tế, tài tình trong những
trang ký mang đậm chất thơ.
+ Môn loại: 895.922332 / V115H
332/. NGUYỄN ĐỨC TOÀN. Các vỉa tầng văn hoá trong tiểu thuyết
Việt Nam đương đại / Nguyễn Đức Toàn // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. 2020. - Số 437.- Tr. 67 - 71
Tóm tắt: Tìm hiểu các vỉa tầng văn hoá trong tiểu thuyết Việt Nam
đương đại. Trên hành trình đổi mới tư duy nghệ thuật, nhà văn sử dụng các Mã QR
thủ pháp tự sự hiện đại với mục đích đối thoại đa chiều về với hiện thực, có
sử dụng kỹ thuật liên văn bản.
+ Môn loại: 895.92234 / C101V
333/. NGÔ THU THUỶ. Tình cảm tuổi học trò trong truyện của
Nguyễn Nhật Ánh / Ngô Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Hồng Nhung // Tạp chí Lý
luận phê bình văn học nghệ thuật. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 95 - 100
Tóm tắt: Những câu chuyện về tuổi học trò của Nguyễn Nhật Ánh
không chỉ mang lại những cảm xúc trong veo, tươi xanh của miền ký ức năm Mã QR
nà mà còn trở thành cầu nối yêu thương giữa các thế hệ.
+ Môn loại: 895.92234 / T312C
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910. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
334/. PHẠM HƯƠNG TRANG. Mô hình hình ảnh điểm đến trong
xây dựng thương hiệu du lịch / Phạm Hương Trang // Tạp chí Kinh tế và
dự báo. - 2020. - Số 24.- Tr. 100 - 102
Tóm tắt: Tổng hợp các cơ sở lý luận về hình ảnh điểm đến, qua đó xây Mã QR
dựng mô hình hình ảnh điểm đến trong xây dựng thương hiệu du lịch.
+ Môn loại: 915.97 / M450H
335/. QUỲNH HƯƠNG. Những địa danh huyền thoại / Quỳnh Hương
// Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2020. - Số 4348.- Tr. 13
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những địa danh gắn liền với công cuộc đấu
tranh giành độc lập tuy đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử nhưng những địa danh
trên vẫn là nơi lưu dấu giá trị lịch sử và dần trở thành những điểm du lịch, Mã QR
góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng.
+ Môn loại: 915.97 / NH556Đ
336/. BÙI ĐỨC HẬU. Phát triển mô hình du lịch bền vững: phân
tích tiềm năng khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình / Bùi
Đức Hậu // Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 569.- Tr. 86 88
Tóm tắt: Bài viết phân tích đánh giá tiềm năng phát triển du lịch bền Mã QR
vững của khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Từ đó rút ra kết
luận và kiến nghị để du lịch Khu du lịch phát triển tương xứng với lợi thế về
vị trí và tiềm năng và được công nhận là khu du lịch quốc gia, góp phần tích
cực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hoà Bình.
+ Môn loại: 915.9719 / PH110TR
337/. HỒ SƠN ĐÀI. An Phú xã - Nơi ghi dấu nhiều sự kiện quân sự
trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ / Hồ Sơn Đài //
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 531.- Tr. 70 - 77
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về nguồn gốc địa danh An Phú xã ra đời
vào năm 1934 thuộc quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Là nơi diễn ra hội nghị Mã QR
cán bộ quân sự Nam Bộ đầu tiên và là căn cứ của Bộ Tư lệnh Giải phóng
quân Nam Bộ trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp.
+ Môn loại: 915.9779 / A105PH
338/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Xác định giá trị du lịch rừng bần Cù
Lao Dung, Sóc Trăng bằng phương pháp chi phí du hành / Nguyễn Văn
Hoà, Mai Văn Nam // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2020. - Số 278.- Tr. 71
- 82
Tóm tắt: Bằng phương pháp chi phí du hành theo vùng, nghiên cứu đã Mã QR
xác định được đường cầu du lịch của du khách trong nước đối với rừng bần
ngập mặn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
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+ Môn loại: 915.9799 / X101Đ
339/. ĐÀO VĂN. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu
tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục an ninh Tây Nam Bộ:
"Thắng lợi của kế hoạch CM12 là sức mạnh của lòng dân" / Đào Văn //
Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. - 2020. - Số 4348.- Tr. 12
Tóm tắt: Bài viết là lời kể về thắng lợi lịch sử kế hoạch CM12 là sức Mã QR
mạnh của dân qua chia sẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu
tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục an ninh Tây Nam Bộ.
+ Môn loại: 959.7 / A107H
340/. TRẦN ĐÀO. 75 năm - Kỳ vọng 5 lần chuyển vị thế và vượt qua
4 cuộc khủng hoảng / Trần Đào // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2020. - Số
25.- Tr. 17 - 19
Tóm tắt: Bài viết trình bày những dấu mốc quan trọng trong 75 năm
qua của Việt Nam. Đồng thời giới thiệu những cuộc khủng hoảng đã vượt Mã QR
qua và những bài học kinh nghiệm từ những lần chuyển vị thế và vượt qua
khủng hoảng.
+ Môn loại: 959.7 / B112M
341/. LÊ ĐỨC HOÀNG. Kế hoạch "Hoa quân nhập Việt" và sự ứng
phó khôn khéo của cách mạng Việt Nam / Lê Đức Hoàng, Nguyễn Thị
Hương // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. - Số 6 (530).- Tr. 31 - 40
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự ra đời kế hoạch "Hoa quân nhập Việt"
nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chia sẻ cách ứng phó của Mã QR
cách mạng Việt Nam để đuổi quân Tưởng về nước.
+ Môn loại: 959.7 / K250H
342/. NGUYỄN QUANG BẮC. Về các điểm tụ kênh cổ vùng Tứ giác
Long Xuyên / Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Quang Miên
// Tạp chí Khảo cổ học. - 2020. - Số 4 (226).- Tr. 60 - 77
Tóm tắt: Bài viết trình bày về 5 tụ kênh cổ tiêu biểu nhất ở vùng Tứ
Mã QR
giác Long Xuyên.
+ Môn loại: 959.7 / V250C
343/. LÊ THỊ LIÊN. Bàn thêm về vai trò của di tích Ba Thê - Óc Eo
( An Giang ) trong sự phát triển của vương quốc Phù Nam / Lê Thị Liên
// Tạp chí Khảo cổ học. - 2020. - Số 4 (226).- Tr. 46 - 53
Tóm tắt: Bài viết này nhằm góp phần nhìn nhận vị trí và vai trò của Ba
Mã QR
Thê - Óc Eo trong quá trình phát triển của vương quốc Phù Nam.
+ Môn loại: 959.701 / B105TH
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344/. NGỌC TRẢNG. Rực rỡ nền văn hoá Óc Eo / Ngọc Trảng // Tạp
chí Biển Việt Nam. - 2020. - Số tháng 9.- Tr. 15 - 16
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển nền văn
hoá Óc Eo đã tạo dựng nền tảng cho sự ra đời của Vương quốc Phù Nam với
sự phát triển đáng kinh ngạc, đỉnh cao rực rỡ trên nhiều lĩnh vực xã hội ngay Mã QR
từ thế kỷ I đến thế kỷ VII.
+ Môn loại: 959.701 / R552R
345/. ĐÀM THỊ UYÊN. Tình hình ruộng đất của huyện Lạc Sơn tỉnh
Hoà Bình qua địa bạ Minh Mệnh / Đàm Thị Uyên // Tạp chí Nghiên cứu
lịch sử. - 2020. - Số 531.- Tr. 27 - 38
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về tình hình ruộng đất của huyện Lạc Sơn
(tỉnh Hoà Bình) thời nhà Nguyễn qua địa bạ, thống kê diện tích công, tư điền, Mã QR
thực trưng và chất lượng các loại ruộng đất. Tìm hiểu về quyền sở hữu ruộng
đất công, đất tư và chức dịch (quan chức) ở Lạc Sơn.
+ Môn loại: 959.7029 / T312H
346/. CHU THỊ PHƯƠNG NGỌC. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
người đi tìm đường cứu nước / Chu Thị Phương Ngọc // Tạp chí Tuyên
giáo Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 6.- Tr. 10 - 13
Tóm tắt: Bài viết trình bày tóm lược quá trình đi tìm đường cứu nước
Mã QR
của Nguyễn Ái Quốc.
+ Môn loại: 959.703 / NG527A
347/. VŨ TRUNG KIÊN. Nguyễn Tất Thành và hành trình ra đi tìm
đường cứu nước / Vũ Trung Kiên // Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 29.Tr. 2 - 5
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước
Mã QR
của Nguyễn Tất Thành.
+ Môn loại: 959.703 / NG527T
348/. THU HẰNG. Mãi mãi là sao sáng dẫn đường / Thu Hằng // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 9 - 11
Tóm tắt: Bài viết trình bày mốc son chói lọi ngày 2-9 và thời khắc Bác
Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập đi vào lịch sử như ngày độc lập đầu tiên
Mã QR
của dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7032 / M103M
349/. NGUYỄN QUỐC DUY. Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng
Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 / Nguyễn
Quốc Duy // Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 37.- Tr. 26 - 29
Tóm tắt: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho thấy sức
mạnh to lớn của văn hoá, truyền thống đại đoàn kết thời đại Hồ Chí Minh, Mã QR
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khả năng lãnh đạo xuất sắc và nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng Cộng sản
Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7032 / NGH250TH
350/. NGUYỄN XUÂN TÚ. Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học
của Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Xuân Tú // Tạp chí Tuyên giáo. 2020. - Số 8.- Tr. 17 - 21
Tóm tắt: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời
của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một Mã QR
điển hình về phát huy sức mạnh nội lực trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7032 / PH110H
351/. CAO THỊ HIỆU. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong
Cách mạng tháng Tám và bài học với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc
hiện nay / Cao Thị Hiệu // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 6 10, 22
Tóm tắt: Bài viết chỉ rõ đại đoàn kết dân tộc là nhân tố thắng lợi trong Mã QR
Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đồng thời đưa ra việc phát huy sức mạnh
đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
+ Môn loại: 959.7032 / S552M
352/. TRẦN TĂNG KHỞI. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
1945 - Thành quả của trí tuệ sáng tạo và bản lĩnh kiên cường / Trần Tăng
Khởi // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 1 - 5, 44
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nhân tố khách quan và chủ quan dẫn
tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới Mã QR
cho dân tộc Việt Nam: độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 959.7032 / TH116L
353/. NGUYỄN VĂN NHẬT. Vai trò của quần chúng nhân dân
trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 và bài học về phát huy vai trò của
quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Văn Nhật // Tạp
chí Mặt trận. - 2020. - Số 204.- Tr. 63 - 66
Tóm tắt: Cao trào cách mạng 1930-1931 đã diễn ra cách đây 90 năm, Mã QR
nhưng bài học kinh nghiệm về đại đoàn kết dân tộc, về phát huy sức mạnh
của quần chúng nhân dân vẫn còn nguyên giá trị đối với Đảng và nhân dân
ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.
+ Môn loại: 959.7032 / V103TR
354/. TRẦN NGỌC HỒI. Vai trò của mặt trận Việt Minh trong cách mạng
tháng Tám năm 1945 / Trần Ngọc Hồi, Đoàn Thanh Thuỷ // Tạp chí Mặt trận. - 2020.
- Số 204.- Tr. 67 - 69
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Tóm tắt: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả tổng hợp của
nhiều yếu tố, trong đó Mặt trận Việt Minh là nhân tố quan trọng góp phần
tập hợp đông đảo quần chúng, hình thành lực lượng chính trị hùng hậu để
xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đưa Cách mạng tháng Tám đi thắng lợi vẻ
Mã QR
vang.
+ Môn loại: 959.7032 / V103TR
355/. PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Tinh thần, khát vọng, chính nghĩa,
văn minh Việt Nam trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 / Phạm Hồng
Chương // Tạp chí Mặt trận. - 2020. - Số 205.- Tr. 13 - 15
Tóm tắt: Bài viết khẳng định tinh thần, khát vọng, chính nghĩa và văn
minh Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong văn kiện lịch sử Mã QR
đặc biệt - bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ năm 1945.
+ Môn loại: 959.704 / T312TH
356/. LLCT&TT. Thiêng liêng Lời thề độc lập ngày 2 tháng 9 năm
1945 / LLCT&TT // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số
tháng 9.- Tr. 7 - 9
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu lời thề độc lập thiêng liêng từ bản Tuyên
ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trong tuyên bố trong ngày 2 Mã QR
tháng 9 năm 1945.
+ Môn loại: 959.704 / TH306L
357/. ĐỖ THỊ THU HÀ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người học trò
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương
Hưng Yên / Đỗ Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Giang // Tạp chí Nhịp cầu tri
thức. - 2020. - Số tháng 7 + 8.- Tr. 50 - 54, 60
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người Mã QR
Cộng sản anh dũng, kiên cường, nhà lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo và luôn đổi
mới. Đồng thời cũng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH
358/. VÕ ĐẠI LƯỢC. Đồng chí Đỗ Mười với việc lãnh đạo thực hiện
thành công cuộc chiến chống lạm phát (năm 1989) và tiến hành công
cuộc đổi mới đất nước (1989 - 1997) / Võ Đại Lược // Tạp chí Mặt trận. 2020. - Số 205.- Tr. 64 - 66
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quá trình đồng chí Đỗ Mười với tinh thần Mã QR
trách nhiệm dám nghĩ dám làm, đã lãnh đạo thực hiện thành công cuộc chiến
chống lạm phát và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước sau đó (1989 1997).
+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH
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359/. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG. Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 / Nguyễn
Văn Trường, Cao Thị Phương Nhung // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020.
- Số 435.- Tr. 5 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày về những tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Mã QR
Minh có vai trò quan trọng đối với cách mạng Việt Nam và sự thành công
của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
+ Môn loại: 959.704092 / D550B
360/. LÊ THỊ THẢO. Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất đất
nước / Lê Thị Thảo // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số
tháng 8.- Tr. 25 - 28
Tóm tắt: Bài viết thể hiện sự trân quý giá trị độc lập, thống nhất của
công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học về "dựng nước đi đôi với Mã QR
giữ nước", về khát vọng độc lập và ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết của toàn
dân vẫn là ngọn cờ soi rọi cho dân tộc vững bước hôm nay.
+ Môn loại: 959.704092 / H450M
361/. NGUYỄN XUÂN TRUNG. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một
nhân cách cao đẹp / Nguyễn Xuân Trung // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. 2020. - Số tháng 7 + 8.- Tr. 55 - 60
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một tấm
gương về lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc, từ lòng yêu nước, ý thức Mã QR
tự tôn dân tộc đến tinh thần cách mạng kiên trung, người lãnh đạo chí tình,
chí nghĩa và luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc.
+ Môn loại: 959.704092 / L504S
362/. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Một đời sắt son với Đảng,
trọn nghĩa với dân // Tạp chí Dân vận. - 2020. - Số tháng 8.- Tr. 5 - 8
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư,
người lính, người cán bộ chính trị quân sự dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết
Mã QR
với công tác xây dựng Đảng, người lãnh đạo gần dân.
+ Môn loại: 959.704092 / NG527T
363/. HÀ ĐĂNG. Tố Hữu - Người lĩnh xướng / Hà Đăng // Tạp chí
Tuyên giáo. - 2020. - Số 10.- Tr. 14 - 16
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Tố Hữu - người lĩnh xướng của tờ báo
Nhân dân và vai trò của báo đảng trong báo chí cách mạng.
Mã QR
+ Môn loại: 959.704092 / T450H
364/. MAI THẮNG. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người đặt nền móng cho công
tác xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập / Mai Thắng // Tạp chí Thanh niên. 2020. - Số 37.- Tr. 12 - 14
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Tóm tắt: Bài viết trình bày những luận điểm có tính "công phá", tiêu
diệt tham nhũng từ "trứng nước" của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người đặt
"viên gạch" đầu tiên cho công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới.
+ Môn loại: 959.704092 / T455B
Mã QR

365/. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Những bài học để lại cho ngành ngoại giao Việt Nam hiện nay / Nguyễn
Thị Hoàng Anh // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2020. - Số 213.- Tr. 12 - 15
Tóm tắt: Bài viết trình bày những bài học thắng lợi từ Hiệp định
Giơnevơ năm 1954 như: Giữ vững quan điểm lập trường trên bàn đàm phán, Mã QR
khẳng định tính chính nghĩa của cuộc chiến; xây dựng tiềm lực quân sự thật
mạnh... Vẫn còn nguyên giá trị cho đất nước, nhất là với ngành ngoại giao
Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7041 / H307Đ
366/. TỪ ÁNH NGUYỆT. Nét sáng tạo, độc đáo trong đấu tranh
chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1954 - 1960 / Từ Ánh Nguyệt
// Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 5.- Tr. 54 -57, 78
Tóm tắt: Sự sáng tạo, độc đáo trong đấu tranh chính trị ở Quảng Nam
- Đà Nẵng (1954 - 1960) đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, vừa hạn chế được sự Mã QR
hung hăng, tàn bạo của kẻ thù; vừa tạo điều kiện để nuôi dưỡng phong trào.
+ Môn loại: 959.7042 / N207S
367/. VŨ TRUNG KIÊN. Chống diễn biến hoà bình: Không thể
xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta / Vũ
Trung Kiên // Tạp chí Thanh niên. - 2020. - Số 37.- Tr. 15 - 21
Tóm tắt: Bài viết phân tích về sự ra đời và tính "chính danh" của chế
độ Việt Nam Cộng hoà; phân tích về sự lệ thuộc nước ngoài của chế độ Sài Mã QR
Gòn để đi đến kết luận phản bác các quan điểm xuyên tạc hiện nay về cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
+ Môn loại: 959.7043 / CH455D
368/. VŨ THỊ DUYÊN. Nghệ thuật vận động, đấu tranh ngoại giao
và đòn tiến công chiến lược Mậu Thân 1968 / Vũ Thị Duyên // Tạp chí Lý
luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 9.- Tr. 54 - 58
Tóm tắt: Để đi đến thắng lợi Tết Mậu Thân 1968, cũng như phát huy
thắng lợi trong tiến trình cuộc kháng chiến, đặc biệt là đối với việc kéo Mỹ Mã QR
vào thế "đánh-đàm" có sự đóng góp tích cực của cuộc vận động, đấu tranh
ngoại giao trước và sau sự kiện Tết Mậu Thân 1968.
+ Môn loại: 959.7043 / NGH250TH
369/. THUỲ LINH. Nhớ về người thủ lĩnh thanh niên tiền phong Trần Văn
Khéo / Thuỳ Linh // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2020. - Số 109.- Tr. 13 - 20
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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về tiểu sử và quá trình hoạt động của người
thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong ưu tú - Trần Văn Khéo.
+ Môn loại: 959.7043092 / NH460V
Mã QR

370/. LƯƠNG THỊ THANH DUNG. Tìm hiểu về Bia Hậu - di sản tại
Chùa Hộ Lệnh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên / Lương Thị Thanh
Dung, Thiều Thị Hồng Nhung // Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2020. - Số 307.- Tr. 63 - 68
Tóm tắt: Bài viết giúp thấy được sự gắn bó giữa người dân nơi đây với Mã QR
ngôi chùa của làng thông qua việc công đức tiền bạc và của cải để giải quyết
một số khó khăn và cần thiết của nhà chùa. Việc lập bia cũng thể hiện truyền
thống tốt đẹp của người dân Việt đó là "uống nước nhớ nguồn", biết ơn những
người đã có công với nhà chùa.
+ Môn loại: 959.714 / T310H
371/. TRẦN THỊ THUỶ. Di sản văn hoá đền Bà Chúa Kho và phát
triển du lịch ở tỉnh Bắc Ninh / Trần Thị Thuỷ // Tạp chí Văn hoá học. 2020. - Số 4 (50).- Tr. 47 - 54
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy di sản
văn hoá với phát triển du lịch ở Việt Nam, thông qua trường hợp nghiên cứu Mã QR
sự ảnh hưởng của quá trình sáng tạo tín ngưỡng truyền thống đối với hoạt
động du lịch văn hoá tâm linh ở đền Bà Chúa Kho trong thời kỳ đổi mới.
+ Môn loại: 959.727 / D300S
372/. HỒNG MINH. Chuyện về ngôi nhà số 5D phố Hàm Long /
Hồng Minh // Báo Pháp luật. - 2020. - Số 234.- Tr. 8
Tóm tắt: Nằm ẩn mình trong con phố nhỏ, rợp bóng cây của Hà Nội,
ngôi nhà 5D phố Hàm Long như vẫn đang thì thầm kể lại câu chuyện của
mình với hậu thế. Nơi đây chính là nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên Mã QR
của Việt Nam vào tháng 3/1929 và từng in dấu chân những người con anh
hùng đất Việt.
+ Môn loại: 959.731 / CH527V
373/. NGUYỄN THỊ MỸ LINH. Hệ thống bia đá chùa Chài, những
cổ vật cần lưu giữ / Nguyễn Thị Mỹ Linh // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. 2020. - Số 437.- Tr. 80 - 82
Tóm tắt: Tìm hiểu di tích chùa Chài ở thôn Võng La, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, nơi ghi lại sự kiện cách mạng trên bia đá. Bên cạnh đó hệ Mã QR
thống bia đá chùa Chài, những cổ vật cần lưu giữ, là nguồn sử liệu quý giá,
chứa đựng thông tin về đời sống văn hoá, con người của vùng đất Đông Anh
nói chung, Võng La nói riêng.
+ Môn loại: 959.731 / H250TH
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374/. NGUYỄN TRI PHƯƠNG. Quản lý di tích quốc gia đặc biệt
lăng mộ và đền thờ các vua Trần ở Thái Bình / Nguyễn Tri Phương // Tạp
chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 24 - 26
Tóm tắt: Tìm hiểu vài nét về di tích lăng mộ và đền thờ các vua Trần,
thực trạng quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vua Mã QR
Trần thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
+ Môn loại: 959.736 / QU105L
375/. LÊ CÔNG HỘI. "Có về Cổ Chất với anh thì về..." / Lê Công
Hội // Tạp chí Nông thôn mới. - 2020. - Số 572.- Tr. 44 - 46
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Làng Cổ Chất xưa và nay, cũng là nơi
tạo ra "thương hiệu" sản phẩm tơ lụa trứ danh.
Mã QR
+ Môn loại: 959.738 / C400V
376/. NGUYỄN QUANG HỒNG. Quá trình kí kết, thực thi Hiệp
định xây dựng lại Thành phố Vinh sau chiến tranh (1973 - 1980) / Nguyễn
Quang Hồng, Nguyễn Thị Kim Sang // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020. Số 6 (530).- Tr. 53 - 61
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quá trình ký kết, nội dung Hiệp định tái Mã QR
thiết Thành phố Vinh sau chiến tranh. Đồng thời, trình bày quá trình triển
khai thực hiện Hiệp định này.
+ Môn loại: 959.742 / QU100TR
377/. NGUYỄN VĂN THÔNG. Tỉnh uỷ Nghệ An trong lãnh đạo
phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh / Nguyễn Văn
Thông // Tạp chí Dân vận. - 2020. - Số 9 (303).- Tr. 11 - 15
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quá trình lãnh đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An
trong phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh. Đồng thời thể Mã QR
hiện quyết tâm của Đảng bộ Nghệ An trong vai trò lãnh đạo.
+ Môn loại: 959.742 / T312U
378/. PHẠM QUỐC SỬ. Quảng Nam - từ văn hoá thương mại cảng
thị truyền thống đến tư tưởng cải cách, Duy Tân cuối TK XIX - đầu TK
XX / Phạm Quốc Sử // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 437.- Tr. 27
- 31
Tóm tắt: Tìm hiểu về vùng đất Quảng Nam về di sản của nền thương Mã QR
mại cảng thị cổ Champa, hoạt động giao thương là điểm mạnh của nền kinh
tế cảng biển. Bên cạnh đó Hội An và sự thăng hoa của văn hoá cảng thị TK
XVI - XVIII và sự phát sáng của tư tưởng Duy Tân Việt Nam đầu TK XX.
+ Môn loại: 959.752 / QU106N
379/. PHAN THỊ LÝ. Phong trào công nhân đô thị Sài Gòn - Gia Định trong
chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) / Phan Thị Lý // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2020.
- Số 6 (530).- Tr. 41 - 52
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Tóm tắt: Bài viết trình bày sự phát triển của phong trào công nhân ở đô
thị Sài Gòn - Gia Định chống lại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ và
chính quyền Sài Gòn, phân tích những cuộc đấu tranh tiêu biểu và rút ra
những nhận xét, đánh giá, về phong trào này.
Mã QR
+ Môn loại: 959.779 / PH431TR
380/. NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC. Giá trị di tích cấp quốc gia đặc
biệt tỉnh Bến Tre / Nguyễn Thị Như Ngọc // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. 2020. - Số 435.- Tr. 19 - 22
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát về di tích cấp quốc gia đặc biệt ở
tỉnh Bến Tre. Đồng thời, nêu bật giá trị của hai di tích cấp quốc gia đặc biệt Mã QR
của tỉnh.
+ Môn loại: 959.785 / GI-100TR
381/. HUỲNH MAI. "Miền Nam đi trước về sau" / Huỳnh Mai // Báo
Cần Thơ. - 2020. - Số 257.- Tr. 8
Tóm tắt: Bài viết nhắc nhớ về Cần Thơ những ngày đầu cùng Nam Bộ
kháng chiến và hai hội nghị bước ngoặt đã thôi thúc mỗi người dân Nam Bộ
Mã QR
đứng lên bảo vệ quê hương, đất nước.
+ Môn loại: 959.793 / M305N
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TRANG

000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1
2
3

An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp /
Lê Văn Thắng
Báo chí cách mạng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch / Nguyễn Thị Kim Liên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân dân của nền báo chí cách mạng / Trần Văn Phòng

1
1
1

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC
4
5

Mối quan hệ giữa âm nhạc và múa trong nghi lễ lên đồng / Trần Ly Ly
Những nhân tố tác động đến quá trình xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối
cảnh mới hiện nay / Trần Thị Thu Hiền

1
1

200. TÔN GIÁO
6
7
8
9
10

Các cơ chế chính sách đối ngoại tôn giáo của Mỹ tác động đến Việt Nam và một số
bài học kinh nghiệm / Phạm Thanh Hằng, Phạm Thanh Nga
Nguồn lực tôn giáo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những ngày đầu kháng
chiến chống Pháp / Cao Văn Thanh
Hoạt động giáo dục của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang hiện nay: Kết
quả đạt được và những vấn đề đặt ra / Nguyễn Quốc Hoàng
Học giả Trần Trọng Kim và phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ (1934 - 1945) /
Ninh Thị Sinh
Đạo giáo thời Bắc thuộc: Tổng quan, con đường du nhập và giáo phái chính yếu / Chu
Xuân Giao

2
2
2
2
3

300. KHOA HỌC XÃ HỘI
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Xây dựng con người mới ở Việt Nam từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quá trình nhận
thức của Đảng ta / Nguyễn Thị Minh Thuỳ
Sự phát triển nhận thức của Đảng về công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới / Trương
Tất Thịnh
Nhận diện các rủi ro trong phát triển xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề cần khắc phục
/ Phạm Quang Thao, Hà Hữu Đức
Tình thương yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam / B.B.T
Tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam / Tâm Anh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kim chỉ nam cho công tác cán bộ nữ của Đảng ta
/ Nguyễn Thị Vân
Giai tầng xã hội dựa trên thu nhập ở Việt Nam, 1998 - 2018 / Bùi Thế Cường, Trương
Sĩ Ánh
Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay / Nguyễn An Ninh
Thích ứng với biến đổi khí hậu của người nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long /
Huỳnh Văn Chuẩn
Xứng đáng là cánh tay vững chắc của Đảng / Thành Nam
Giao lưu văn hoá quốc tế thời hội nhập / Vũ Nho, Vũ Thị Thanh Nhã
Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung,
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và những vấn đề đặt ra / Phạm Quế Anh, Phạm Thu Hà
Hợp tác văn hoá Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014 - 2020 / Nguyễn Hồng Quang
Hợp tác văn hoá, giáo dục - đào tạo và y tế của tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) với tỉnh
Huaphanh (Lào) từ sau 1986 đến nay / Lưu Thị Kim
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Sức mạnh nội sinh của văn hoá Việt Nam trong đổi mới - phát triển và hiện đại hoá
đất nước / Hoàng Chí Bảo
Tác động của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến sự phát triển văn hoá, con
người Việt Nam / Nguyễn Thị Triều
Tuyên ngôn độc lập - sự kết tinh giá trị văn hoá chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh /
Nguyễn Hữu Lập
Diện mạo văn hoá ứng xử ở nông thôn - một góc nhìn / Nguyễn Toàn Thắng
Đời sống văn hoá của cộng đồng ngư dân / Tạ Thị Tâm
Văn hoá ứng xử của người Hà Nội xưa và nay / Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò gia đình đối với sự phát triển xã
hội / Nguyễn Tiến Thư
Các tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và vấn đề đặt ra. / Đào Thị
Thanh Thuỷ
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Bằng chứng, chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam / Kim Thanh
Thực hiện quản lý nhà nước, thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ XVII đến năm 1945 / Trương Minh Dục
Bài học từ tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.I. Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay / Lê Thị Minh Hà
Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay / Lục Việt Dũng
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng và ý thức xã hội Việt
Nam hiện nay / Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thu Trang
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - nội
dung cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Vũ
Văn Phúc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn
1954 - 1975 / Nguyễn Túc
Luận cương của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đối với sự lựa chọn con
đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc / Nguyễn Thị Thu Trang
Đồng chí Vũ Quang - Thủ lĩnh thanh niên, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thế hệ
thanh niên "Ba sẵn sàng" và "Năm xung phong" (giai đoạn 1965 - 1975) / Nguyễn
Toàn Thắng
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng / Ngô Thị Khánh
Nguyễn Lam - Người thủ lĩnh thanh niên xuất sắc của Đảng, Bí thư thứ nhất đầu tiên
của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phạm Thu
Hà
Bài báo "Dân vận" - Những bài học lớn cho công tác trí thức Việt Nam hiện nay /
Phan Thanh Khôi
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng / Hải Dương
Cần Thơ nỗ lực triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW / Lê Thị Sương Mai
Một số vấn đề về đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam
hiện nay / Vũ Anh Tuấn
Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự
nghiệp cách mạng / Lê Văn Đính
Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai
trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay / Phạm Huy Kỳ
Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng về văn hoá /
Nguyễn Huy Phòng
Những vấn đề đặt ra trong định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay / Lương Khắc
Hiếu
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Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các công cuộc đổi mới hiện nay Bài học lịch sử vô giá từ Cách mạng tháng Tám / Phạm Công Thưởng
Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới
kinh tế với đổi mới chính trị / Vũ Thị Thu Quyên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình đối với công tác xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam / Hà Trọng Thà
Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo cương lĩnh của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Vũ
Văn Hiền
Văn học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch hiện nay / Hoàng Minh Lường
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng / Nguyễn Huy Hiệu
Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt tự
phê bình và phê bình trong Đảng / Nguyễn Trọng Khiêm
Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều
kiện mới / Đỗ Minh Tuấn
Bài học về Đảng lãnh đạo tranh thủ thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và
vận dụng vào công cuộc đổi mới hôm nay / Nguyễn Mạnh Hà
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai
đoạn phát triển mới / Nguyễn Phú Trọng
Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng
Việt Nam trên các phương tiện truyền thông / Nguyễn Thị Dung
Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Vũ Thị Thanh Tình
Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 - nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ của
Đảng Cộng sản Đông Dương / Biện Thị Hoàng Ngọc
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị
thành phố trong sạch, vững mạnh / Bình An
Đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ:
Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng
TP Cần Thơ sớm trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL / Anh Dũng
Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI / Nghiêm Thị Hải Yến
Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám 1945 / Trần Thị
Minh Tuyết, Nguyễn Thị Mai Lan
Nhìn lại công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2019 / Nguyễn Thị Thuý Hà
Quan hệ Việt Nam - ASEAN - 25 năm nhìn lại / Chúc Bá Tuyên
Quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khammuane (Lào) trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) / Lại Thị Hương
Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn
(Lào): Từ quá khứ đến hiện tại / Lại Thị Hương
Cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp: Thực trạng và kiến nghị /
Nguyễn Mạnh Cường
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Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần: Giá trị lý luận
và thực tiễn / Nguyễn Thị Thanh Xuân
Vai trò của kinh tế nhà nước trong quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay / Trần
Thuỳ Dương
Bài học về tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam / Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần
Minh Trí
Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực theo định hướng công dân toàn cầu ở một số
quốc gia trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Phạm Hoàng Tú Linh,
Phạm Hoàng Khánh Linh
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Tác động của kinh tế số đến năng suất lao động tại các ngành kinh tế của Việt Nam /
Tô Trung Thành, Nguyễn Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Toàn
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
hiện nay / Trịnh Thị Phương Oanh
Giải pháp phát triển thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 / Bùi Thị Thảo
Hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc
Liêu / Nguyễn Quang Đại, Hàng Thị Nga
Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Đài Loan giai đoạn 2012 - 2019: Thực trạng
và giải pháp / Vũ Thị Nguyệt Nga
Đồng bộ các giải pháp để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương /
Dương Bá Đức
Những vấn đề đặt ra trong giải ngân vốn đầu tư công / Nguyễn Quang Huy
Dấu ấn tài chính Việt Nam trong hội nhập quốc tế / Hà Duy Tùng
Cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ của ngân hàng thương mại, góc nhìn từ một số
ngân hàng nước ngoài / Nguyễn Hữu Tài, Lê Vân Chi
Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020: "Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và
chính sách" / Đức Thuận, Đặng Anh
"Hợp lực" để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công / Nguyễn Thường Lạng
Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ / Bùi Văn
Trịnh, Nguyễn Thị Kim Thoa
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Đỗ
Thanh Hương
Phát triển ngân hàng số cho các ngân hàng thương mại VN / Nguyễn Thế Anh
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài / Trương Hùng Long
Xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm lực vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu,
nhiệm vụ cấp bách / Đỗ Việt Đức
Xu hướng phát triển xã hội không tiền mặt trong cuộc cách mạng công nghệ ngân
hàng số: Thực trạng và giải pháp của Việt Nam / Đặng Hà Giang
Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam / Nguyễn Thị
Mỹ Hạnh
Giải pháp thu hút nguồn kiều hối trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam / Hoàng
Nguyên Khai
Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Kinh nghiệm của Singapore
và bài học đối với Việt Nam / Đặng Thị Nhàn, Vương Phương Linh
Tiền kỹ thuật số của ngân hàng Trung ương và một số đề xuất nghiên cứu, triển khai ở
Việt Nam / Nghiêm Thanh Sơn, Nguyễn Trung Anh, Trần Quang Hưng
Đầu tư công, lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1995 - 2019: Thực trạng và khuyến nghị
/ Nguyễn Thị Kim Chung
Kinh nghiệm thu hút FDI của một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Phạm Tuấn Trung
Nguồn vốn ODA đối với phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu
Vai trò của đầu tư công trong kích thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế / Đỗ Tất
Cường
Yếu tố FDI trong phát triển quan hệ đặc biệt: Trường hợp đầu tư của Việt Nam sang
Lào / Phan Chí Thành
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang / Lâm
Thái Bảo Ngọc, Trần Hoàng Phong
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tương lai rộng mở / Tạ Thanh Bình
Cơ hội vàng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam / Vũ Thị Vinh, Hoàng
Phương Anh
Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp
hỗ trợ - kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Hồng Chỉnh
Thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay / Trần Văn
Dũng //
- 83 -

17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

SỐ 19 - THÁNG 11/2020

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam / Hồ
Đình Bảo
Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các hợp tác xã nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh / Ông Chí Tâm, Diệp Thanh Tùng
Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam /
Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Linh
Phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp
lần thứ tư / Nguyễn Thế Chinh
Giá trị môi trường của người dân vùng Tây Nam Bộ / Đỗ Thị Lệ Hằng, Phan Thị Mai
Hương
Kinh nghiệm bảo đảm an ninh năng lượng của một số nước trên thế giới trong kỷ
nguyên kỹ thuật số và bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Tuý
Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến
đổi khí hậu toàn cầu / Hoàng Thị Thinh
Thực trạng và nguồn tài trợ đối với dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam / Trần Thế
Nữ, Đặng Hương Giang
An ninh nguồn nước ở các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: Những thách
thức đặt ra / Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga
Giải pháp hiệu quả bảo tồn các khu đất ngập nước ở Việt Nam / Nguyệt Minh
Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay / Hồ
Việt Thanh, Tô Đê Hạng
Vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam / Tô Đê Hạng
Việt Nam chịu rủi ro lớn về nguồn nước / Nguyễn Đức Khiển
Để tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long / Thạch Phước Bình
Phát triển bền vững kinh tế tập thể, hợp tác xã tại tỉnh Kiên Giang / Lại Tiến Dĩnh
Bước đầu nhận diện giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng / Lê Thị
Khánh Vân, Nguyễn Văn Khánh
Văn phong của Bác học mấy cho vừa! / Văn Hiền
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng
phí / Nguyễn Thanh Hoàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục vĩ đại / Lê Văn Lợi
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng /
T.H
Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Thị Nhung
Hồ Chí Minh và người Mỹ trong Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Thế Khoa
Một số đặc điểm cơ bản trong tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thuỳ
Trang
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay / Bùi
Đình Phong
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận diện và đấu tranh phòng, chống những biểu
hiện suy thoái đạo đức trong cán bộ, Đảng viên hiện nay / Nguyễn Thị Phương Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay /
Nguyễn Khắc Thanh
Vận dụng quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” trên mặt trận
tư tưởng, lý luận, báo chí giai đoạn hiện nay / Triệu Thị Bạch Vân, Bùi Trung Dũng
Xây dựng phong cách lãnh đạo và vai trò của người dẫn đầu theo tinh thần tác phẩm
“Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Đông, Ngô Thế Nghị
Cải cách tài chính công ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Xuân Đào
Cải cách chính sách thuế hướng tới mục tiêu phát triển xanh: Kinh nghiệm quốc tế và
bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Hồng /
Chính sách thúc đẩy tài chính khí hậu tại Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam /
Đinh Ngọc Linh
Đánh giá tình hình nợ công Việt Nam và khuyến nghị chính sách / Lê Thị Diệu
Huyền, Nguyễn Thị Cẩm Giang
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Nỗi lo khủng hoảng nợ tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, một số khuyến
nghị chính sách / Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Chính sách tài khoá trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp /
Ninh Thị Minh Tâm
Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu: Từ hiệp định khung về hợp tác đến hiệp
định thương mại tự do / Bùi Hồng Hạnh
Việt Nam tham gia hiện thực hoá Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ năm 2016 đến
nay: Kết quả, hạn chế và một số khuyến nghị / Trần Thị Thanh Tâm, Đinh Ngọc Ruẫn
Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam / Trần Thị Quỳnh Hoa
Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Nhật Bản và gợi ý chính sách cho Việt Nam / Nguyễn
Thành Nam
Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam "hậu" đại dịch Covid-19 / Đào Thị Thu
Hiền
Phát triển các cụm công nghiệp tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Nga
Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau
đại dịch Covid-19 / Đào Thị Thu Hiền
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản lượng nông nghiệp tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền
Giang / Ngô Thanh Phong
Để gạo Việt Nam có chỗ đứng tại thị trường Âu / Thanh An
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp thông minh và một số đề xuất cho Việt
Nam / Lưu Tuấn Hiếu
Thực trạng sản xuất và tiêu thụ ngành hàng bưởi Năm Roi vùng Tây Nam Bộ / Lê Văn
Gia Nhỏ, Hồ Thị Thanh Sang, Lê Thị Đào
Năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam /
Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn, Chử Đức Hoàn
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp trong phát triển nông nghiệp ở Việt
Nam hiện nay / Trần Thị Thu Huyền
Xuất khẩu gạo của Nam Kỳ thuộc Pháp trước năm 1914 qua nghiên cứu tài liệu lưu
trữ của Anh / Trần Ngọc Dũng
Thái độ đối với rủi ro của nông hộ sản xuất bắp lai ở Đồng bằng sông Cửu Long / Lê
Văn Dễ, Phạm Lê Thông
Các yếu tố tác động đến chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bến Tre / Lâm Văn
Lĩnh, Nguyễn Duy Cần, Phạm Ngọc Nhàn
Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp / Võ Thị Bé Thơ, Nguyễn
Tri Khiêm
Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị cam sành ở tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Phú
Son, Lê Văn Gia Nhỏ, Lê Bửu Minh Quân
Ứng phó và phục hồi sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
Formosa năm 2016 tại các tỉnh miền Trung Việt Nam / Trần Cao Uý, Dương Ngọc
Phước, Nguyễn Thiện Tâm
Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định chia sẻ trực tuyến của khách hàng về dịch vụ
homestay / Đỗ Xuân Trường
Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch trong bối cảnh
hiện nay / Nguyễn Minh Tuân
Đánh giá tác động của phát triển du lịch homestay tới đời sống của người dân vùng
đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng / Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng,
Nguyễn Quang Phục
FDI từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra /
Nguyễn Hồng Hạnh
Giải pháp phát triển kinh tế du lịch biển tại Quảng Bình trong bối cảnh mới / Nguyễn
Thị Hương Liên
Sử dụng biểu tượng văn hoá trong công nghiệp văn hoá và xây dựng thương hiệu quốc
gia / Đinh Hồng Hải
Vai trò của xây dựng thương hiệu du lịch tại các di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam /
Phùng Quốc Hiếu
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Xây dựng một số tuyến du lịch mới gắn với khu di tích và danh thắng Suối Mỡ (Bắc
Giang) / Hoàng Thị Mỹ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghiệp
điện tử / Nguyễn Thị Minh Thư
Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam trong bối
cảnh hiện nay / Đỗ Văn Thắng
Phát triển du lịch biển, đảo ở Việt Nam hiện nay / Đặng Hoàng Hưng
Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến sự hài lòng của khách du lịch Sapa
/ Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Lê Mỹ Linh, Nguyễn Quốc Việt Anh
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh / Trần Xuân Miễn, Nguyễn Thị Huyền Trang
Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Quảng Ninh hiện nay: Nhìn từ những nhân tố tác động /
Lê Hữu Phương
Phát triển du lịch biển, đảo ở Quảng Ninh: Thực trạng và một số đề xuất / Đặng
Hoàng Hưng
Hướng tới phát triển du lịch bền vững khu vực Bắc Trung Bộ / Lê Văn Viễn
Phát triển du lịch thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá: Thực trạng và giải pháp / Lương Đức
Danh
Quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2015
- 2020. Kết quả và kinh nghiệm / Nguyễn Văn Giang
. Giải pháp khai thác các hoạt động du lịch đêm tại TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị
Bích Vân, Lê Thị Thanh Hiền
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với các khu du lịch sinh thái
tại tỉnh Bến Tre / Phương Thị Ngọc Mai
Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch TP. Cần Thơ / Nguyễn
Huỳnh Phước Thiện
Sự hài lòng của du khách với marketing du lịch tại TP. Cần Thơ / Nguyễn Huỳnh
Phước Thiện, Hồ Đức Hùng
Phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Hữu Phúc
Kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế tài chính ở Hàn Quốc năm 1997 và bài
học cho Việt Nam / Hồ Ngọc Tú
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch lữ hành trong bối cảnh dịch Covid-19 / Dương
Văn Bôn
Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế thực
hiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam / Tăng Thế Cường, Nguyễn Tuấn
Quang, Vũ Đức Đam Quang
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa: Trường
hợp của tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Thị Hường
Phát triển kinh tế số tại Thái Lan và những gợi ý cho Việt Nam / Bùi Kim Thanh, Lê
Minh Hằng
Xu hướng phát triển kinh tế số trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam / Đặng Văn Sáng
Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế / Trần Kim
Chung, Nguyễn Văn Tùng
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 cần tính toán đến “biến số” Covid 19 / Phương Anh
Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam / Đỗ Nam Nghĩa
Kết quả một số chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào
dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ / Nguyễn Duy Dũng
Kinh tế số và Việt Nam / Võ Trí Thành
Một số vấn đề về kinh tế xanh tại Việt Nam / Phạm Thị Bích Thảo
Những dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát
triển đất nước qua số liệu thống kê / Nguyễn Thị Hương
Tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2019 / Y Thanh Hà Niê KDăm
Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư tại tỉnh Đồng
Tháp / Lê Văn Vũ, Nguyễn Khắc Hiếu
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Tiêu dùng xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển / Đàm Thị Ngọc Vân
Thu nhập bình quân đầu người, thương mại và tiêu dùng ở Việt Nam / Phí Vĩnh
Tường, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh
Các nước trên thế giới với việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và kinh nghiệm cho
Việt Nam / Cung Thị Tuyết Mai, Nguyễn Quốc Toàn, Dương Thị Thanh Hậu
Kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt
Nam / Bùi Xuân Dũng

41
42
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340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
204
205
206

207
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209
210
211

Các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hoá của người
dân trong Luật Thư viện năm 2019 / Lê Tùng Sơn, Trần Ngọc Mai
Bảo đảm quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động ở Việt Nam
theo yêu cầu của hiệp định CPTPP và EVFTA / Trần Tuấn Sơn
Bất cập của pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm
môi trường của doanh nghiệp tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Minh
Thư
Thực tiễn thi hành công tác giám định trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự nói
chung và các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp,
quý, hiếm nói riêng /Nguyễn Văn Du/
Luật Đầu tư công năm 2019: Gỡ "nút thắt" trong hoạt động đầu tư công / Lê Nhật Bảo,
Ngô Thị Kim Hoàng
Thể chế hoá các quy định của hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản / Lê Thị
Luyến
Pháp luật về giám định tư pháp của một số nước và mức độ phù hợp của pháp luật
Việt Nam / Hải Đăng
Luật Kim Young - Ran của Hàn Quốc: Giá trị tham khảo cho quá trình thực hiện luật
phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam / Nguyễn Thuý Hoa

42
43
43

43
43
43
44
44

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ
212
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Chủ động cải cách, hiện đại hoá hải quan phục vụ hội nhập và phát triển đất nước /
Nguyễn Văn Cẩn
Tính chuyên nghiệp - Một giá trị cơ bản của văn hoá công vụ / Nguyễn Hữu Luận
Xây dựng chính phủ số quyết tâm của một “Chính phủ hành động” / Minh Thiện
Xây dựng văn hoá công vụ ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Tiến Vinh, Lê Thị Hồng
Thu
Chiến lược số của Đan Mạch và những gợi mở đối với Việt Nam / Nguyễn Thị Hương
Kho bạc nhà nước Việt Nam phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả / Lưu
Hoàng
Tỉnh Bạc Liêu tạo đột phá từ công tác cán bộ / Lê Thị Ái Nam
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, nhân tài trong lựa
chọn giới thiệu nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp / Mai Trần Hải Đăng
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho nền công vụ - từ kinh nghiệm quốc tế đến
bài học đối với Việt Nam / Trương Công Đắc
Quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ công chức Việt
Nam / Hoàng Chí Bảo
Quan điểm của Đảng về phát triển nhân lực hành chính Nhà nước từ Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VI đến nay / Trần Văn Phỏng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Việt
Nam hiện nay / Vũ Thị Như Hoa
Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Huy Phòng
75 năm Hải quan Việt Nam - Tiếp tục đổi mới để bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia và
phục vụ người dân, doanh nghiệp / Nguyễn Văn Cẩn
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Bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu (Thanh Hoá) /
Nguyễn Thị Thanh Nga
Hoạt động văn hoá cơ sở trên địa bàn biên giới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và
Tây Nam Bộ hiện nay / Phạm Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Tâm
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung
Quốc giai đoạn 2010 - 2020 / Lâm Thanh Hà, Bùi Văn Huyền
Thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá / Lê
Thị Bình
Một số giải pháp phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế
trận lòng dân hiện nay / Nguyễn Quang Tạo

47
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
231
232
233
234

Mô hình lý thuyết các nhân tố tác động tới mức độ áp dụng telehealth tại các cơ sở y tế
tại Việt Nam / Đào Minh Hoàng
Đảng lãnh đạo lực lượng công an nhân dân trong kháng chiến chống Pháp (1945 1954) / Trần Hồng Quyên
Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở Việt Nam và định
hướng giải pháp thích ứng / Nguyễn Văn Tỉnh
Môi trường làng nghề / Nguyễn Đức Khiển

48
48
48
49

370. GIÁO DỤC HỌC
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Khía cạnh chính trị của cải cách giáo dục ở Pháp và việc thực thi chính sách giáo dục
ở Việt Nam (từ năm 1870 đến năm 1914) / Lý Tường Vân
Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục, qua bức thư Bác gửi cho Ngành Giáo dục vào ngày
15/10/1968 / Hoàng Anh Tuấn
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng trong điều kiện hiện nay ở Việt
Nam / Trần Minh Trưởng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng
đội ngũ nhà giáo Việt Nam giai đoạn hiện nay / Đỗ Thanh Hải
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy với sự nghiệp giáo dục trong bối
cảnh hội nhập / Phạm Thuý Quỳnh Nga
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học Trà Vinh /
Nguyễn Thị Lành
Giáo dục tiểu học ở Trung Kỳ đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Khánh
Chính sách đào tạo đại học theo nhu cầu xã hội: Kinh nghiệm của một số quốc gia và
bài học cho Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hằng
Phát triển nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
/ Lưu Bích Ngọc

49
49
49
50
50
50
50
50
51

380. THƯƠNG MẠI
244
245
246
247
248
249

Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 / Trần Anh Tuấn
Ngoại thương Việt Nam thời thuộc Pháp (1897 - 1914) qua khảo cứu nguồn tài liệu
lưu trữ của Anh / Trần Ngọc Dũng
Bức tranh xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2007-2019 và 6 tháng đầu năm 2020 /
Trần Thị Ngọc Phương, Trần Thị Lan Hương, Trần Xuân Bình
Cơ hội và thách thức của xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam với các nước trong CPTPP /
Trần Văn Công, Nguyễn Thị Dương Nga
Giải pháp giảm thiểu rủi ro hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Tây Nam
Á / Ngô Xuân Bình, Trần Ngọc Diễm
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động
của khách hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Giác Trí
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Đường sắt thống nhất - 30 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2005) / Phạm Thị
Vượng
Hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước và tổ chức trong lĩnh vực giao thông vận
tải (1975 - 1986) / Nguyễn Thuý Quỳnh

52
52

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

"Chợ tình" - Từ góc nhìn văn hoá du lịch / Nguyễn Thị Kim Thìn
Phát huy giá trị văn hoá đặc sắc vùng Mường Lò gắn với phát triển du lịch / Phạm
Quỳnh
Làng nghề bún Tháp Miếu / H.Thanh
Văn hoá ẩm thực của người dân An Giang đối với sự phát triển du lịch / Huỳnh Bảo
Hân, Huỳnh Văn Đà
Hỗn dung văn hoá ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam / Vĩnh Thông
Lễ hội truyền thống làng nghề ở Hà Nội - Những đặc điểm cơ bản / Nguyễn Thu
Phượng // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2020. - Số 435.- Tr. 27 - 29
Những biến đổi về đời sống tinh thần của người Việt Nam qua các lễ hội truyền thống
/ Đặng Quang Định
Bảo tồn nghệ thuật múa bóng rỗi trong không gian văn hoá Nam Bộ / Võ Văn Sơn
Đặc sắc văn hoá của trầm hương Việt Nam / Nguyễn Duy Thái
Hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường ở miền Bắc Việt Nam / Bùi Bá Quân,
Nguyễn Gia Khoa, Giang Mạnh Cầm
Nghiên cứu mối quan hệ của cộng đồng người Khmer Nam Bộ với tự nhiên qua các
nghi lễ tín ngưỡng truyền thống / Nguyễn Văn Thạnh
Tục lệ cúng rằm trong dân gian / Đặng Hoàng
Phong tục ở rể trong truyện cổ tích sinh hoạt các dân tộc nhóm Tày - Thái / Đỗ Thị
Huyền Trang
Một số thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu trong ví dặm xứ Nghệ / Phạm Quỳnh An
Quan họ và những vấn đề bức thiết hôm nay / Trần Minh Chính
Nghệ thuật sử dụng từ chỉ số của người Việt trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao / Trần
Thị Lam Thuỷ, Lê Thế Hùng

53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55

400. NGÔN NGỮ HỌC
268
269

Sự “mở rộng” hình thức cấu trúc để diễn đạt mức độ trong tiếng Việt toàn dân và tiếng
Nam Bộ / Võ Thị Ngọc Hoa
Ngữ nghĩa và cách sử dụng tổ hợp tiểu từ tình thái cuối phát ngôn trong giao tiếp của
người Nam Bộ / Nguyễn Mai Phương

56
56

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
270
271
272
273
274
275
276

Chất lượng nước mặt tại các nhánh sông tiếp giáp sông Hậu thành phố Cần Thơ /
Nguyễn Thành Giao
Một số kết quả nghiên cứu về đặc trưng dao động mực nước tại Bãi Cháy, Quảng
Ninh và Biển Đông Việt Nam / Đoàn Văn Chinh
Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Neural Netwworks) dự báo mực
nước phục vụ dự báo ngập tại thành phố Cần Thơ / Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Tỷ,
Trần Vũ An
Nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện hình thành nước dưới đất trong cồn cát vùng ven
biển Nam sông Hậu / Tăng Hữu Đông, Đoàn Văn Long, Nguyễn Tiến Bách
Nghiên cứu về tình hình thiên tai, khí hậu và tác động của điều kiện tự nhiên trong lịch
sử đăng trên tạp chí nghiên cứu lịch sử / Lư Vĩ An
Thiên tai thời Lê Sơ (1428 - 1527) / Mai Thị Huyền
Nghiên cứu ảnh hưởng và phân cấp các yếu tố tác động đến xâm nhập mặn ở vùng hạ
du sông Hồng - Thái Bình / Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn
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Vùng Đồng bằng sông Hồng chủ động giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu / Hoàng
Trọng Hiếu
Biến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo
Bảo vệ hệ sinh thái ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu / Nguyễn Văn Hà
Nghiên cứu khả năng tác động do biến đổi khí hậu đến đa dạng về thực vật rừng ngập
mặn ở Bến Tre / Trần Hậu Vương, Trương Lê Thanh Thảo, Từ Thị Năm
Đánh giá tính dễ bị tổn thương của một số loài thú ở Việt Nam do ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu / Nguyễn Đắc Mạnh
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá từ cao chiết Ethanol lá, thân và vỏ trái cây dứa
(Ananas comosus) vùng Tắc Cậu, Kiên Giang / Nguyễn Thị Thu Hậu, Trần Nhân
Dũng, Huỳnh Văn Bá

57
58
58
58
58
59

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ
283

Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang theo các kịch
bản biến đổi khí hậu / Lê Hải Trí, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh

59

620. KỸ THUẬT
284
285

Thuỷ lợi phục vụ cơ cấu lại kinh tế trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng / Nguyễn
Hoàng Hiệp
Đặc điểm hình thái và hoá lý của phẫu diện đất phèn canh tác quýt đường (Citrus
reticulata BLANCO) tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Quốc
Khương,

59
59

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

286

287
288
289
290
291

292
293
294
295
296

Đặc điểm hình thái và hoá lý của phẫu diện đất phèn canh tác quýt đường (Citrus
reticulata BLANCO) tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang/ Lê Vĩnh Thúc,
Trần Ngọc Hữu
Đặc tính hình thái và hoá học của phẫu diện đất phèn canh tác lúa tại xã Lương An
Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang / Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Phan Chí
Nguyện
Động thái khử sắt trên đất phèn trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long / Trương Minh
Ngọc
Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa
OM5451 tại Mỹ Tho, Tiền Giang / Nguyễn Tiến Huyền
Ảnh hưởng của một số thuốc hoá học đến bệnh thán thư và năng suất khoai môn trồng
tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp / Nguyễn Văn Chương
Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm rễ nội sinh tăng khả năng chịu phèn mặn của
cây lúa (Oryza sativa L.) trồng tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Văn
Lẹ, Thạch Thị Bảo Ngọc, Trần Hoàng Siêu
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất củ của một số giống khoai lang tại
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Trọng Phước, Biện Anh Khoa, Bùi Chí
Bửu
Đánh giá độ phì nhiêu đất và sử dụng hệ thống chẩn đoán tích hợp (DRIS) trên đất
trồng cam sành ở Vĩnh Long / Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng
Giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện nay / Phùng Huy
Vinh, Ngô Thị Thuận, Ninh Xuân Trung
Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ven biển tỉnh
Bến Tre do biến đổi khí hậu / Võ Thái Hiệp, Đặng Thanh Hà, Châu Tấn Lực
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nuôi cá lóc của nông hộ tại huyện Trà Cú, tỉnh
Trà Vinh / Nguyễn Khánh Hoà, Phước Minh Hiệp
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650. QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ
297
298
299
300
301
302

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Thực trạng và giải
pháp / Phạm Minh Đức, Đỗ Minh Ngọc
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị
Hồng Hạnh
Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm của
hãng Hàng không Singapore và bài học cho Việt Nam / Đỗ Hoàng Phương
Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập / Lê Đình Hạc
Hoạt động marketing mix của các chuỗi cửa hàng tiện tích tại TP. Hồ Chí Minh /
Phạm Hùng Cường
Quản lý hoạt động thương mại điện tử bằng công cụ thuế: Kinh nghiệm quốc tế và
tham khảo cho Việt Nam / Bùi Thị Thuỳ Nhi

62
62
62
63
63
63

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC
303

Nghề gốm sứ Cậy ở Hải Dương, hiện trạng và phương hướng bảo tồn, phát huy /
Nguyễn Thị Hạnh

63

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
304

Bảo tồn và phát huy tri thức dân gian trong nghề làm giấy của người Dao Đỏ ở bản
Hua Chăng và Tân Hợp (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) / Đoàn Thị Mỹ Hương

64

700. NGHỆ THUẬT
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Một số vấn đề đặt ra đối với văn học nghệ thuật từ chặng đường phát triển 45 năm qua
/ Đào Huy Toàn
Văn học nghệ thuật: 45 năm thống nhất đất nước / Hữu Thỉnh
Mỹ thuật Việt Nam và thập kỷ bản lề đang để ngỏ / Lương Xuân Đoàn
KTS Ngô Huy Quỳnh: Người thiết kế Lễ đài Độc lập / Anh Thư
Khu tập thể cũ - Một nét di sản văn hoá của Hà Nội / Nguyễn Vũ Hoàng, Nguyễn Văn
Huy
Tổng quan nghệ thuật công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Dương
Bàu Trúc: Làng gốm cổ nhất ở Việt Nam / Trương Văn Món (Sakaya), William B.
Noseworthy
Bảo tồn và phát huy làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông / Nguyễn Thị
Quỳnh Mai
Âm nhạc Việt Nam 1975 - 2020: Những đổi thay nhìn từ góc độ quản lý ca nhạc /
Nguyễn Thị Minh Châu
Âm nhạc Việt Nam 1975 - 2020: Những đổi thay nhìn từ góc độ quản lý ca nhạc /
Nguyễn Thị Minh Châu
Từ giai điệu Đất nước trọn niềm vui, âm nhạc Việt Nam trên đường đổi mới và hội
nhập / Đỗ Hồng Quân
Khái quát âm nhạc cho múa Việt Nam / Bùi Phương Hảo
Nghệ thuật xiếc Việt Nam - Nhìn lại một chặng đường / Nguyễn Văn Hoàn
Điện ảnh Việt Nam một chặng đường vinh quang và sôi động / Đoàn Tuấn
Một mối quan hệ nghĩa tình đặc biệt của Đào Tấn / Lê Huy Quang
Nghệ thuật múa đồng hành cùng lịch sử dân tộc / Chu Thuý Quỳnh
Thành tựu nghệ thuật múa Việt Nam sau 45 năm thống nhất đất nước / Ứng Duy
Thịnh
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800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

Dạy học làm văn thuyết minh (Ngữ văn 8) thông qua chủ đề "S-Việt Nam" góp phần
phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh / Lê Thị Hạnh
Phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học
sinh trung học phổ thông một số nghiên cứu từ Việt Nam / Cao Kiều Khanh
Văn hoá Hồ Chí Minh - Nhìn từ mối quan hệ của Lãnh tụ với văn nghệ sĩ Việt Nam /
Bùi Việt Thắng
Nguyễn Trãi: Đỉnh cao của khoa học xã hội và nhân văn thế kỷ XV / Nguyễn Đức
Khiển
Nguyễn Du - Một lần đi sứ và những vần thơ giàu giá trị nhân bản / Nguyễn Hữu Sơn
Chế Lan Viên - "Thơ không chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh" / Trần Đăng Suyền
Nghĩa biểu trưng của từ láy trong ngôn ngữ thơ, qua tuyển tập "Thơ Việt Nam 1945 1985" / Ngô Thị Thuý Nga
Tín hiệu thẩm mĩ về màu sắc trong thơ Quang Dũng / Lê Đức Luận, Hoàng Thị Linh
Giang
Phát triển văn hoá đọc trong tiếp nhận văn học nhìn từ tác phẩm Chuyện người con gái
Nam Xương của Nguyễn Dữ / Vũ Thị Hạnh
Văn hoá truyền thống trong tập ký Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam /
Nguyễn Thị Minh Thương, Lê Thị Hoài Thươn
Các vỉa tầng văn hoá trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại / Nguyễn Đức Toàn
Tình cảm tuổi học trò trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh / Ngô Thu Thuỷ, Nguyễn
Thị Hồng Nhung
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Mô hình hình ảnh điểm đến trong xây dựng thương hiệu du lịch / Phạm Hương Trang
Những địa danh huyền thoại / Quỳnh Hương
Phát triển mô hình du lịch bền vững: phân tích tiềm năng khu du lịch quốc gia Hồ Hoà
Bình, tỉnh Hoà Bình / Bùi Đức Hậu
An Phú xã - Nơi ghi dấu nhiều sự kiện quân sự trong giai đoạn đầu kháng chiến chống
Pháp ở Nam Bộ / Hồ Sơn Đài
Xác định giá trị du lịch rừng bần Cù Lao Dung, Sóc Trăng bằng phương pháp chi phí
du hành / Nguyễn Văn Hoà, Mai Văn Nam
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng
Cục an ninh Tây Nam Bộ: "Thắng lợi của kế hoạch CM12 là sức mạnh của lòng dân" /
Đào Văn
75 năm - Kỳ vọng 5 lần chuyển vị thế và vượt qua 4 cuộc khủng hoảng / Trần Đào
Kế hoạch "Hoa quân nhập Việt" và sự ứng phó khôn khéo của cách mạng Việt Nam /
Lê Đức Hoàng, Nguyễn Thị Hương
Về các điểm tụ kênh cổ vùng Tứ giác Long Xuyên / Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Hữu
Tuấn, Nguyễn Quang Miên
Bàn thêm về vai trò của di tích Ba Thê - Óc Eo ( An Giang ) trong sự phát triển của
vương quốc Phù Nam / Lê Thị Liên
Rực rỡ nền văn hoá Óc Eo / Ngọc Trảng
Tình hình ruộng đất của huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình qua địa bạ Minh Mệnh / Đàm
Thị Uyên
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người đi tìm đường cứu nước / Chu Thị Phương
Ngọc
Nguyễn Tất Thành và hành trình ra đi tìm đường cứu nước / Vũ Trung Kiên
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường / Thu Hằng
Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 / Nguyễn Quốc Duy
Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Xuân Tú
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Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng tháng Tám và bài học với sự
nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay / Cao Thị Hiệu
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 - Thành quả của trí tuệ sáng tạo và bản lĩnh
kiên cường / Trần Tăng Khởi
Vai trò của quần chúng nhân dân trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 và bài học về
phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Văn Nhật
Vai trò của mặt trận Việt Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945 / Trần Ngọc
Hồi, Đoàn Thanh Thuỷ
Tinh thần, khát vọng, chính nghĩa, văn minh Việt Nam trong Tuyên ngôn Độc lập năm
1945 / Phạm Hồng Chương
Thiêng liêng Lời thề độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 / LLCT&TT
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
người con ưu tú của quê hương Hưng Yên / Đỗ Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Giang
Đồng chí Đỗ Mười với việc lãnh đạo thực hiện thành công cuộc chiến chống lạm phát
(năm 1989) và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1989 - 1997) / Võ Đại Lược
Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
năm 1945 / Nguyễn Văn Trường, Cao Thị Phương Nhung
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất đất nước / Lê Thị Thảo
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một nhân cách cao đẹp / Nguyễn Xuân Trung
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Một đời sắt son với Đảng, trọn nghĩa với dân
Tố Hữu - Người lĩnh xướng / Hà Đăng
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng thời kỳ
đổi mới và hội nhập / Mai Thắng
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 - Những bài học để lại cho ngành ngoại giao Việt Nam
hiện nay / Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nét sáng tạo, độc đáo trong đấu tranh chính trị ở Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn
1954 - 1960 / Từ Ánh Nguyệt
Chống diễn biến hoà bình: Không thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
của nhân dân ta / Vũ Trung Kiên
Nghệ thuật vận động, đấu tranh ngoại giao và đòn tiến công chiến lược Mậu Thân
1968 / Vũ Thị Duyên
Nhớ về người thủ lĩnh thanh niên tiền phong Trần Văn Khéo / Thuỳ Linh
Tìm hiểu về Bia Hậu - di sản tại Chùa Hộ Lệnh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên /
Lương Thị Thanh Dung, Thiều Thị Hồng Nhung
Di sản văn hoá đền Bà Chúa Kho và phát triển du lịch ở tỉnh Bắc Ninh / Trần Thị
Thuỷ
Chuyện về ngôi nhà số 5D phố Hàm Long / Hồng Minh
Hệ thống bia đá chùa Chài, những cổ vật cần lưu giữ / Nguyễn Thị Mỹ Linh
Quản lý di tích quốc gia đặc biệt lăng mộ và đền thờ các vua Trần ở Thái Bình /
Nguyễn Tri Phương
"Có về Cổ Chất với anh thì về..." / Lê Công Hội
Quá trình kí kết, thực thi Hiệp định xây dựng lại Thành phố Vinh sau chiến tranh
(1973 - 1980) / Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Thị Kim Sang
Tỉnh uỷ Nghệ An trong lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ
Tĩnh / Nguyễn Văn Thông
Quảng Nam - từ văn hoá thương mại cảng thị truyền thống đến tư tưởng cải cách, Duy
Tân cuối TK XIX - đầu TK XX / Phạm Quốc Sử
Phong trào công nhân đô thị Sài Gòn - Gia Định trong chiến tranh cục bộ (1965 1968) / Phan Thị Lý
Giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt tỉnh Bến Tre / Nguyễn Thị Như Ngọc
"Miền Nam đi trước về sau" / Huỳnh Mai
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