DANH MỤC ĐỀ TÀI NGÀNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2016
STT

TÊN ĐỀ TÀI

Mã số

NĂM 2010
1

Những định hướng cơ bản về phát triển hệ thống ngân hàng Việt
Nam giai đoạn 2011-2020.

KNHTĐ 2010-01

2

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng phù
hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn
2010-2015.

KNH 2010-02

3

Hoạt động mua bán sáp nhập các Ngân hàng Thương mại Việt
Nam: Thực trạng và giải pháp.

KNH 2010-03

4

Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong
điều kiện hiện nay.

KNH 2010-04

5

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát, kiểm toán nội bộ
NHNN Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế về hoạt động
ngân hàng.

KNH 2010-05

6

Xây dựng hàm cầu tiền của Việt Nam, phân tích và dự báo qua
một số mô hình định lượng.

KNH 2010-06

7

Khủng hoảng tài chính- một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với
sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

KNH 2010-07

8

Giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu ảo của hệ thống ngân hàng
Việt Nam.

KNH 2010-08

NĂM 2011
1

Giải pháp kiềm chế lạm phát trong giai đoạn 2011- 2013.

2

Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của TCTD trước các cú
sốc trên thị trường tài chính (Stress Testing).

KNH 2011-03

3

Các giải pháp cải thiện độ chính xác của bảng cán cân thanh toán
quốc tế của Việt Nam.

KNH 2011-04

4

Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và các
giải pháp chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin- tuyên truyền của
ngành Ngân hàng Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện
nay.

KNH 2011-05

KNH 2011-06

6

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ
cán bộ của NHNN đến năm 2020.

KNH 2011-07

7

Vấn đề rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng Việt Nam: Thực
trạng và giải pháp quản lý

5

1

KNH 2011-01
KNH 2011-02

8

Giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân
dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã.

KNH 2011-08

Phát triển thanh toán điện tử trong trong dân cư tại Việt Nam.

KNH 2011-09

9
DA 2011-01

10

Hệ thống giải pháp nhằm khắc phục căn bản tình trạng đô la hóa
(Dự án).

DA 2011-02

11

Đánh giá ảnh hưởng của chương trình cho vay hộ nghèo đến sản
xuất và đời sống của người dân nông thôn (Dự án).

DA 2011-03

12

Xây dựng cổng thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử tại
Việt Nam (Dự án).

DA 2011-04

13

Xây dựng quy trình, tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu và trao giải
thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp ngành Ngân hàng (Dự án).

DA 2011-05

14

Hoạt động tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp và
kinh tế ngoại thành Thủ đô Hà Nội (Dự án).

DA 2011-06

15

Đẩy mạnh tín dụng góp phần phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
của Thành phố Hà Nội (Dự án).
Xây dựng Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự
phòng của NHNN theo tiêu chuẩn quốc tế giai đoạn 2011-2015
(Dự án).

DA 2011-08

16

NĂM 2012
1

Khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp
dụng đối với Việt Nam

DTNH. 01/2012

2

Xây dựng mô hình kinh tế lượng vĩ mô phục vụ hoạch định và
điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

DTNH. 02/2012

3

Nghiên cứu thực trạng các tài khoản kinh tế vĩ mô làm cơ sở cho
việc xây dựng lập trình tài chính và chương trình tiền tệ

DTNH. 03/2012

4

Phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để điều
hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ nay đến năm 2015

DTNH. 04/2012

5

Định hướng và giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam
đến năm 2020

DTNH. 05/2012

6

Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm
2020

DTNH. 06/2012

7

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân
hàng đối với các TCTD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

DTNH. 07/2012

8

Xu hướng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và
những khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

DTNH. 08/2012

9

Mức độ hội nhập của hệ thống NHTM Việt Nam sau 5 năm gia
nhập WTO: Định hướng và giải pháp trong giai đoạn từ nay đến
năm 2020

DTNH. 09/2012

2

10

Việc áp dụng những tiêu chuẩn an toàn hoạt động kinh doanh và
quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế trong hệ thống ngân hàng tại
Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

DTNH. 10/2012

11

Vấn đề sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt
Nam: Thực trạng, hệ luỵ và giải pháp

DTNH. 11/2012

12

Vấn đề mất cân đối kỳ hạn trong hoạt động của các NHTM Việt
Nam: Thực trạng và giải pháp

DTNH. 12/2012

13

Rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của NHNN Việt Nam: Thực
trạng và giải pháp

DTNH. 13/2012

14

Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán tại Việt Nam
đến năm 2020

DTNH. 14/2012

15

Xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ tự động các giao dịch thanh
toán bán lẻ tại Việt Nam (Dự án)

DANH. 01/2012

16

Ứng dụng phương pháp đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tăng trưởng
năng suất tổng hợp vào hệ thống ngân hàng Việt Nam

DTNH. 15/2012

17

Khủng hoảng nợ công tại một số nước Liên minh châu Âu và bài
học kinh nghiệm trong sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và
chính sách tài khóa cho Việt Nam

DTNH. 16/2012

18

Tác động của lãi suất đến tỷ giá – Lý thuyết và thực tế tại Việt
Nam

DTNH. 17/2012

19

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng giải pháp quản trị
quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) trong
hoạt động ngân hàng

DTNH. 18/2012

20

Giải pháp quản lý thị trường vàng tại Việt Nam

DTNH. 19/2012

21

Xử lý nợ xấu trong quá trình tái cấu trúc các ngân hàng thương
mại Việt Nam

DTNH. 20/2012

22

Văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Việt Nam

DTNH. 21/2012

23

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với tập đoàn
kinh tế Nhà nước.

DTNH. 22/2012

24

Ứng dụng phương pháp cảnh báo sớm dựa trên chỉ số áp lực thị
trường ngoại hối tại Việt Nam để phục vụ công tác điều hành tỷ giá
nói riêng và chính sách tiền tệ nói chung

DTNH. 23/2012

25

Hợp nhất báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt
Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

DTNH. 24/2012

26

Cơ chế định giá bất động sản và tác động đến hoạt động tín dụng
của ngân hàng thương mại

DTNH. 25/2012

27

Quan điểm và định hướng về cho vay kinh doanh chứng khoán để
đảm bảo an toàn cho hoạt động của các ngân hàng thương mại

DTNH. 26/2012

3

28

Lãi suất cơ bản - Những vướng mắc trong thực tiễn và biện pháp
xử lý

DTNH. 27/2012

29

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng – Định
hướng và giải pháp

DTNH.28/2012

30

Giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, tiện ích ngân hàng
ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

DTNH. 29/2012

31

Khả năng và điều kiện thiết lập một tổ chức xếp hạng tín nhiệm
quốc gia tại Việt Nam

DTNH. 30/2012

32

Tín dụng bất động sản và bong bóng bất động sản: Thực trạng và
giải pháp

DTNH. 31/2012

33

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị danh mục cho
vay của một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Tp.
Hồ Chí Minh

DTNH. 32/2012

34

Phát triển thị trường mua bán nợ Việt Nam

DTNH. 33/2012

35

Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá để hỗ trợ doanh
nghiệp trong thời kỳ suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế

DTNH. 34/2012

36

Phương pháp xác định và ý nghĩa của chỉ số điều kiện tiền tệ
(MCI) và khả năng áp dụng cho Việt Nam

DTNH. 35/2012

37

Phân tích rủi ro lãi suất trong hoạt động của các NHTM trên địa
bàn TP. Hồ Chí Minh và biện pháp phòng ngừa
NĂM 2013

DTNH. 36/2012

1

Giải pháp huy động nguồn lực vàng trong dân cư phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội

DTNH. 01/2013

2

Xử lý tài sản đảm bảo trong hoạt động tín dụng của các TCTD:
Thực trạng và giải pháp

DTNH. 02/2013

3

Lựa chọn phương pháp ước lượng độ lệch sản lượng nhằm hỗ trợ
điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

DTNH. 03/2013

4

Áp dụng nguyên tắc Taylor trong việc xác định lãi suất mục tiêu
trong điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

DTNH. 04/2013

5

Vấn đề nợ không có khả năng thu hồi của các NHTM: Thực trạng
và biện pháp giải quyết

DTNH. 05/2013

6

Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ngân hàng
Chính sách xã hội của Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

DTNH. 06/2013

7

Phát triển mạng lưới các TCTD và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn
nông thôn trong điều kiện hiện nay: Thực trạng và giải pháp

DTNH. 07/2013

8

Giải pháp phát triển thanh toán qua điện thoại di động, internet ở
khu vực nông thôn

DTNH. 08/2013

4

9

Lựa chọn mô hình Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động
(Automated Clearing House - ACH) phục vụ các giao dịch thanh
toán bán lẻ tại Việt Nam

DTNH. 09/2013

10

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động của
NHNN Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015

DTNH. 10/2013

11

An ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của NHNN để
ngăn chặn tội phạm công nghệ: Thực trạng và giải pháp

DTNH. 11/2013

12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và quản
lý hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

DTNH. 12/2013

13

Đổi mới phương pháp đào tạo cán bộ cho hệ thống NHNN

DTNH. 13/2013

14

Khủng hoảng truyền thông trong hoạt động ngân hàng và giải
pháp xử lý về truyền thông

DTNH. 14/2013

15

Xây dựng và ứng dụng mô hình cảnh báo sớm về căng thẳng tiền
tệ, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

DANH.01/2013

16

Phát triển các mô hình dự báo lạm phát tại NHNN Việt Nam

DANH.02/2013

17

Phương pháp xây dựng bộ chỉ số trung bình theo nhóm ngành
kinh tế áp dụng trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các
TCTD phục vụ cho việc điều hành của NHNN

DANH.03/2013

18

Xây dựng bộ quy tắc đạo đức cho cán bộ ngân hàng (Dự án).

DANH.04/2013

19

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ ở NHNN
Việt Nam

DANH.05/2013

20

Đánh giá thực trạng tín dụng thời gian qua, định hướng và giải
pháp điều hành cho giai đoạn từ nay đến năm 2015

DTNH. 15/2013

21

Nghiên cứu cơ chế truyền dẫn CSTT qua kênh chấp nhận rủi ro
của các TCTD: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt
Nam

DTNH. 16/2013

22

Vai trò chủ sở hữu của NHNN tại các NHTM mà Nhà nước nắm
cổ phần chi phối

DTNH. 17/2013

23

Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các
NHTM nhà nước và NHTM do nhà nước giữ cổ phần chi phối
(thực trạng, xu hướng và định hướng điều chỉnh)

DTNH. 18/2013

24

Định hướng phát triển và giải pháp quản lý dịch vụ trung gian
thanh toán ở Việt Nam

DTNH. 19/2013

25

Sản xuất tinh gọn – Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

DTNH. 20/2013

26

Giải pháp cải tiến, hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu và
thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

DTNH. 21/2013

5

quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay
27

Giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh
nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế trong điều kiện hiện nay.

DTNH. 22/2013

28

Giải pháp quản lý tín dụng ngoại tệ trong giai đoạn từ nay tới năm
2015 góp phần đẩy lùi tình trạng đôla hóa nền kinh tế

DTNH. 23/2013

29

Định hướng và giải pháp hoàn thiện quy chế cho vay của các
TCTD trong điều kiện hiện nay

DTNH. 24/2013

30

Các biện pháp tín dụng nhằm phát triển bền vững thị trường bất
động sản

DTNH. 25/2013

31

Phân khúc thị trường của các NHTM cổ phần Việt Nam trong và
sau quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM giai đoạn đến 2015

DTNH.26/2013

32

Quan hệ sở hữu giữa các TCTD và các công ty con, công ty liên
kết: Thực trạng và giải pháp

DTNH. 27/2013

33

Tổ chức và hoạt động của các TCTD phi ngân hàng: Thực trạng
và giải pháp

DTNH. 28/2013

34

Giải pháp quản lý dòng tiền để củng cố và bảo đảm khả năng
thanh khoản của TCTD trong thời gian tới

DTNH. 29/2013

NĂM 2014
1

Đánh giá cơ chế quản lý hoạt động có tính chất ngân hàng của các
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam và một số khuyến
nghị

DTNH. 01/2014

2

Nâng cao hiệu quả điều hành nghiệp vụ thị trường mở của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

DTNH. 02/2014

3

Giải pháp quản lý thị trường vàng miếng ở Việt Nam sau thời
điểm 30/06/2013

DTNH. 03/2014

4

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam:
Thực trạng, kinh nghiệm các nước và một số giải pháp

DTNH. 04/2014

5

Giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã đến
năm 2020 đảm bảo phát triển an toàn, ổn định và bền vững

DTNH. 05/2014

6

Lãi suất cho vay tiêu dùng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
quản lý

DTNH. 06/2014

7

Xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài
chính Việt Nam

DTNH. 07/2014

8

Định hướng và giải pháp thực hiện công tác thanh tra trên cơ sở
rủi ro đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng

DTNH.08/2014

6

nước ngoài tại Việt Nam
9

Ứng dụng phương pháp Gauss-Seidel trong xây dựng mô hình
giám sát an toàn hoạt động ngân hàng tại Cơ quan Thanh tra,
giám sát ngân hàng

DTNH. 09/2014

10

Hoàn thiện công tác cấp phép về nội dung hoạt động của ngân
hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

DTNH. 10/2014

11

Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (MIS) tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam

DTNH. 11/2014

12

Giải pháp thúc đẩy giao dịch thanh toán qua POS (Point Of Sale)
tại Việt Nam

DTNH. 12/2014

13

Nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội bộ tại hệ thống các
ngân hàng thương mại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế về thực
hành kiểm toán nội bộ của IIA

DTNH.13/2014

14

Giải pháp tín dụng cho người nghèo với chương trình xây dựng
nông thôn mới tại Việt Nam

DTNH.14/2014

15

Xác định “ngưỡng lạm phát” cho Việt Nam dựa trên mô hình phi
tham số

DTNH. 15/2014

16

Vấn đề đòn bẩy tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại
Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị

DTNH. 16/2014

17

Nâng cao chất lượng thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài trên
cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam bằng phương pháp điều
tra chọn mẫu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (Dự án).

DANH.01/2014

18

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống văn bản qui
phạm pháp luật ngành Ngân hàng (Dự án).

DANH.02/2014

19

Tăng trưởng tín dụng nóng và những ảnh hưởng đối với sự lành
mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

DTNH. 29/2014

20

Khả năng và các điều kiện áp dụng một số khuyến nghị chính
sách từ Basel III trong giám sát hệ thống ngân hàng thương mại
Việt Nam giai đoạn hiện nay

DTNH.17/2014

21

Chỉ số thanh khoản hệ thống (Systematic Liquidity Index) và khả
năng ứng dụng đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

DTNH.18/2014

22

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với dịch vụ Internet Banking
của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Những khuyến nghị

DTNH.19/2014

7

23

Quản trị doanh nghiệp cho các công ty cổ phần chứng khoán
trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

DTNH.20/2014

24

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của
các ngân hàng thương mại Việt Nam

DTNH. 21/2014

25

Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức – Thực
trạng và khuyến nghị

DTNH.22/2014

26

Mối quan hệ qua lại giữa chính sách tiền tệ và chính sách quản lý
giá

DTNH. 23/2014

27

Nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong sự phối
hợp với các công cụ khác của chính sách tiền tệ

DTNH. 24/2014

28

Củng cố kỷ luật thị trường trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

DTNH.25/2014

29

Rủi ro hệ thống với ổn định tài chính – Hình thái biểu hiện ở Việt
Nam và những gợi ý chính sách

DTNH.26/2014

30

Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam sau
khi ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
(TPP)

DTNH. 27/2014

31

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của
Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2020

DTNH. 28/2014

NĂM 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Những bài học kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn
2011 - 2015 và định hướng điều hành cho những năm tiếp theo
Cơ sở sử dụng hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

DTNH.01/2015

Hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê của NHNN và nâng cấp
Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013
Xây dựng và ứng dụng mô hình cấu trúc trong hoạt động thanh
tra, giám sát các tổ chức tín dụng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm tài chính cấu trúc
trong quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại
Giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán ở Việt Nam
Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng đồng bằng
sông Cửu Long

DTNH.03/2015

Hành vi người gửi tiền và các yếu tố tác động đến hành vi người
gửi tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam
Xây dựng giải pháp nâng cao vai trò cầu nối của Hiệp hội Ngân
hàng nhằm hỗ trợ tốt hơn hoạt động của các NHTM và nâng cao

DTNH.08/2015

8

DTNH.02/2015

DTNH.04/2015
DTNH.05/2015
DTNH.06/2015
DTNH.07/2015

DTNH.09/2015

hiệu lực thực thi các chính sách của NHNN
Hoạt động tài chính ngầm (Shadow Banking), tác động của nó
đến an toàn hệ thống ngân hàng và biện pháp phòng ngừa
Nghiên cứu mô hình đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro thị
trường của ngân hàng thương mại Việt Nam
Cải thiện chất lượng quản trị công ty (Corporate Governance)
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam

DTNH.11/2015

Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói và giải pháp giảm nghèo
bền vững, vươn lên làm giàu tại vùng kinh tế trọng điểm vùng
Đồng bằng sông Cửu Long
Xử lý và củng cố các công ty cho thuê tài chính Việt Nam
Tác động của quy mô hoạt động đến hiệu quả kinh doanh của các
ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cấu trúc hệ
thống các ngân hàng.

DTNH.17/2015

16

Ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư đến hiệu lực của chính sách tiền
tệ

DTNH.10/2015

17

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại
Việt Nam và một số khuyến nghị
Quản trị tài chính đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt
Nam sau sáp nhập

DTNH.12/2015

Chính sách điều chỉnh giá của Nhà nước và tác động đến lạm phát ở
Việt Nam trong giai đoạn từ nay tới 2020
Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro vận hành tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam
Hoàn thiện quản trị công ty niêm yết
NĂM 2016

DTNH.16/2015

1

Hoàn thiện quy trình, thủ tục giám sát các tổ chức tín dụng nhằm
đảm bảo an toàn hệ thống

DTNH-TĐ.01/2016

2

Đổi mới điều hành chính sách lãi suất nhằm nâng cao hiệu lực của
chính sách tiền tệ

DTNH-TĐ 02./2016

3

Nhận biết và xử lý các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém tại
Việt Nam

DTNH.03/2016

4

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống các quỹ tín
dụng nhân dân

DTNH.04/2016

5

Đo lường kỳ vọng lạm phát ở Việt Nam phục vụ công tác điều
hành chính sách tiền tệ

DTNH.05/2016

6

Khuôn khổ quản lý khủng hoảng ngân hàng – Tình huống nghiên

DTNH.06/2016

10
11
12

13

14
15

18
19
20
21

9

DTNH.14/2015
DTNH.15/2015

DTNH.18/2015
DTNH.19/2015

DTNH.13/2015

DTNH.20/2015
DTNH.21/2015

cứu tại Việt Nam
7

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm cải thiện chỉ tiêu tiếp cận tín

DTNH.07/2016

dụng theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam
8

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý ngân hàng thương mại có vấn
đề.

DTNH.08/2016

9

Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam: Thực trạng và giải
pháp

DTNH.09/2016

10

Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến

DTNH.10/2016

nghị cho Việt Nam.
11

Chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền
vững tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

DTNH.11/2016

12

Nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

DTNH.12/2016

13

Đổi mới cơ chế tổ chức và điều hòa tiền mặt trong ngành ngân
hàng

DTNH.13/2016

14

Nghiên cứu toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 2016, triển
vọng 2017

DTNH.14/2016

15

Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC

DTNH.15/2016

16

Hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên gia cho NHNN giai đoạn
2016 – 2020

DTNH.16/2016

17

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa NHNN chi nhánh thành phố Hồ
Chí Minh và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ
Chí Minh

DTNH.17/2016

18

Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước: Thực trạng và
giải pháp

DTNH.18/2016

19

Các giải pháp nâng cao hiệu quả và vai trò của các ngân hàng
thương mại nhà nước trong việc tham gia hỗ trợ tái cơ cấu các tổ
chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

DTNH.19/2016

20

Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số

DTNH.20/2016

21

Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại tại các NHTM
Việt Nam – nghiên cứu tình huống tại NHTMCP Bưu điện Liên
Việt

DTNH.21/2016

22

Áp dụng chuẩn tin điện tài chính quốc tế ISO 20022 trong hệ
thống tài chính - ngân hàng Việt Nam: Những thách thức và giải

DANH.01/2016

10

pháp (Dự án).
23

Chính sách tiền tệ phi truyền thống: kinh nghiệm quốc tế và
khuyến nghị cho Việt Nam

DTNH.22/2016

24

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Học viện Ngân hàng
phù hợp với xu thế tự do hóa thị trường lao động

DTNH.23/2016

25

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại –
Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

DTNH.24/2016

26

Điều hành chính sách giám sát an toàn vĩ mô: kinh nghiệm quốc
tế và khuyến nghị cho Việt Nam

DTNH.25/2016

27

Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
đối với xuất khẩu dệt may của Việt Nam đến năm 2020

DTNH.26/2016

Xây dựng hệ thống thông tin quản trị chiến lược dựa trên phương
pháp thẻ điểm cân bằng của ngân hàng thương mại– nghiên cứu
áp dụng tại một ngân hàng thương mại Việt Nam

DTNH.27/2016

29

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động của các NHTM

DTNH.28/2016

30

Thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam

DTNH.29/2016

31

Xây dựng và ứng dụng Chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam

DTNH.30/2016

32

Giải pháp tạo nguồn vốn bền vững cho hoạt động của các tổ chức
tài chính vi mô tại Việt Nam

DTNH.31/2016

33

Phát triển tập đoàn tài chính ở Việt Nam đến năm 2020

DTNH.32/2016

34

Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách an toàn vĩ mô
trong việc ổn định tài chính tại Việt Nam

DTNH.33/2016

35

Đánh giá tác động của viện trợ phát triển đến tăng trưởng kinh tế:
trường hợp Việt Nam

DTNH.34/2016

28
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