
1 nghiªn cøu khoa häc
Sinh viªn 

NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC SINH VIEÂN   Taäp 07/2017 

  

   

MUÏC LUÏC 
 

TÀI CHÍNH VĨ MÔ 

3. Vì sao khó thu thuế người kinh doanh qua mạng xã hội? 
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Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, đánh máy trên một mặt giấy A4 (độ dài không quá 5 
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đúng quy định, đánh số và ghi rõ vị trí đặt hình, tiêu đề bài báo viết bằng chữ in hoa, họ 
và tên tác giả, số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1. 

Tư liệu nước ngoài và dẫn liệu cần ghi rõ xuất xứ (tên tác giả, tên ấn phẩm, nhà 
xuất bản, năm xuất bản; báo chí phải ghi rõ số ra ngày, tháng, năm; tên trang web và 
tên chuyên mục của trang web. v.v...). 

Không nhận những bài viết đã đăng trên các ấn phẩm khác ở trong và ngoài Học viện. 
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