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 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.  
Nguyễn Thị Hoa - Trần Thị Thanh Tâm 

Tìm hiểu về cách xác định giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu theo chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS 13 

2.  
Nguyễn Thị Lan Anh  

Quy trình xây dựng thẻ điểm cân bằng cho doanh nghiệp 

3.  
Trần Thị Diên - Dương Hải Yến  

Đào tạo theo tín chỉ với phương pháp đối thoại trong dạy học 

4.  
Dương Thị Hải Yến  

Quyền làm việc của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện 

nay 

5.  
Thái Đình Hoàng  

Phát triển hoạt động bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 

6.  
Nguyễn Thị Ngọc Liên  

Lựa chọn nào hợp lý cho tăng trưởng GDP? 

7.  
Lê Thị Dung 

Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với nền kinh tế quốc dân 

 THÔNG TIN TRAO ĐÔI 

8.  
Đinh Thị Thu Hương 

Thực trạng và một số giải pháp để triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng trong 

nhà trường có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

9.  
Nguyễn Thị Hoa - ThS. Nguyễn Thị Song Hương 

Vai trò của đoàn thanh niên trong việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu 

khoa học cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

10.  
Nguyễn Thị Hoa - Nguyễn Thanh Vân  

Nâng cao hiệu quả giảng dạy kế toán quản trị  theo hướng dạy học tương tác tại  

trường Đại học Kinh tế Nghệ An      

11.  
Hoàng Thị Thúy Hằng - Dương Tiến Dũng  

Yếu tố quyết định chọn trường đại học của học sinh phổ thông 

12.  
Đào Thị Nha Trang  

Một số giải pháp nhằm tự đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành bộ môn tin 

học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An      

13.  
Lê Thị Mỹ Tâm  

Phương pháp phát huy tính chủ động học tập cho sinh viên năm nhất 

14.  
Phạm Nguyệt Thương  

Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần thực hành kế toán tài chính bằng phương 

pháp tình huống      

15.  
Nguyễn Đình Tường  

Thực trạng chăn nuôi bò sữa tại trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An 

16.  
Nguyễn Thị Thùy Linh  

Thực trạng phát triển du lịch miền Tây Nghệ An 

17.  
Nguyễn Thị Quỳnh Trang  

Từ chuyến thăm Việt Nam của cựu tổng thống mỹ Barack Obama đến bài học đắt 

giá về truyền thông 

18.  
Nguyễn Thị Kim Dung  

Vai trò và cách xác định căn cứ pháp lý trong ban hành quyết định 

 
 


