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Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một  

năm học 2020 -2021 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp 

Chương trình: Công tác xã hội 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Công tác xã hội  

cá nhân với người 

cao tuổi tại 

Phường Phú Hòa, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Giang 

TS. Đồng 

Văn Toàn 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi tại Phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nội dung tập trung chủ yếu 

vào tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của những người cao tuổi thông qua 

lý thuyết hành vi và các phương pháp công tác xã hội cá nhân do 

NVXH thực hiện, từ đó đưa ra các hoạt động hỗ trợ, can thiệp phù hợp 

và mang tính khả thi cho thân chủ nhằm giúp thân chủ khắc phục được 

những vấn đề khó khăn đang gặp phải để thân chủ có một cuộc sống 

tươi đẹp hơn, sống lạc quan và yêu đời hơn. 

2 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân đối với 

trẻ em tự kỷ tại 

Trung tâm Phát 

triển năng lực 

Tâm Ánh Dương, 

Lê Thị  Thùy 

Linh 

TS. Đồng 

Văn Toàn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong việc hỗ thân chủ là trẻ tự kỷ hiện đang theo học tại Trung tâm 

Phát triển năng lực Tâm Ánh Dương, TX Bến Cát, Bình Dương.  Nội 

dung chủ yếu xây dựng kế hoạch can thiệp giúp thân chủ giải quyết 

vấn đề thông qua những cuộc nói chuyện và tổ chức trò chơi để thân 

chủ và các bạn trong lớp cùng tham gia. Kết quả can thiệp cho thấy sự 



Tx. Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương. 

hiệu quả của công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ giải quyết vấn 

đề của thân chủ 

3 Đại học 

Công tác xã hội 

hỗ trợ cải thiện 

giấc ngủ cho 

người cao tuổi hộ 

gia đình trường 

hợp tại phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương năm 

2020. 

Triệu Ngọc 

Ánh 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo áp dụng phương pháp CTXH cá nhân với người cao tuổi tại 

hộ gia đình phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một. Báo cáo tìm 

hiểu về việc chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi , đặc biệt là chăm 

sóc giấc ngủ của người cao tuổi. Từ đó sẽ có biện pháp hỗ trợ  để 

giúp người cao tuổi cải thiện được vấn đề mất ngủ của bản thân.   

 

4 Đại học 

Công tác xã hội 

trong can thiệp hỗ 

trợ người cao tuổi 

có chế độ dinh 

dưỡng phù hợp 

cải thiện chất 

lượng cuộc sống 

trường hợp tại 

phường Phú Hòa, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

Trần Bội Bội 
TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo đã sử dụng CTXH cá nhân nhằm: Tìm hiểu hoàn cảnh sống 

của thân chủ, tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng hiện tại của thân chủ để 

hỗ trợ can thiệp cho thân chủ có chế độ dinh dưỡng phù hợp từ đó 

nhân viên xã hội cùng với TC lập kế hoạch giải quyết vấn đề của TC 

5 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ 

trợ người cao tuổi 

vượt qua bệnh tật 

tuổi già tại 

phường Phú Hòa, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ người cao tuổi 

vượt qua bệnh tật tuổi già tại phường Phú Hòa - Thành Phố Thủ Dầu 

Một - Tỉnh Bình Dương băm 2020. Báo cáo nhằm tìm hiểu thực trạng 

người cao tuổi tại địa phương, những vấn đề và nhu cầu người cao tuổi 

đang gặp phải. Từ đó, sẽ có những hoạt hộng hỗ trợ/can thiệp giúp 

người cao tuổi giải quyết vấn đề và giữ gìn sức khỏe người cao tuổi. 



Tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

6 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân trong 

việc hỗ trợ nâng 

cao kỹ năng sống 

cho trẻ nhập cư 

(7-15 tuổi) tại lớp 

học tình thương 

phường Phú 

Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dươg 

Trần Thị Hoài 
TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

. Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân với lớp học tình thương tại phường 

Phú Cường, TP Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương. Nội dung là Hỗ trợ 

trẻ có kĩ năng sống, biết cách tham gia an toàn giao thông đúng cách. 

Thông qua các buổi trò chuyện và đưa ra các tình huống để trẻ tự nhận 

biết cách tham gia giao thông an toàn, giúp TC có kĩ năng năng sống 

ccho bản thân. Kết quả của can thiệp cho thấy sự hiệu quả của PP 

CTXH cá nhân trong hỗ trợ TC. 

7 Đại học 

Can thiệp và hỗ 

trợ trẻ chậm tiếp 

thu trong việc 

học, trường hợp 

tại phường Lái 

Thiêu, Tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ học sinh tại lớp học tình thương phường Lái Thiêu thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung phát triển năng 

lực cho học sinh thông qua các hoạt động can thiệp của NVXH bằng 

cách áp dụng PP CTXH cá nhân và các lý thuyết về hành vi trong can 

thiệp. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của PP CTXH cá nhân 

trong hỗ trợ thân chủ thích ứng môi trường học tập và cải thiện các 

yếu tố tâm lý cho học sinh. 

8 Đại học 

Công tác xã hội 

trong hỗ trợ trẻ  

cách tránh nguy 

cơ bị xâm hại tình 

dục trường hợp 

tại phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Nguyễn Duy 

Toàn 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân với trường hợp tại phường Phú Hòa, 

TP. Thủ Dầu Một, TÌnh Bình Dương. Nội dung Hỗ trợ trẻ cách phòng 

ngừa nguy cơ bị xâm hại tình dục. Thông qua các hoạt động: Giúp thân 

chủ có kiến thức về xâm hại tình dục, Giúp thân chủ nhận biết được 

các rủi rỏ khi bị xâm hại tình dục, Giúp thân chủ có được các kỹ năng 

phòng chống xâm hại tình dục. Kết quả của của can thiệp cho thấy sự 

hiệu quả của PP CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ. 



9 Đại học 

Công tác xã hội 

trong hỗ trợ ứng 

dụng kỹ năng cho 

sinh viên Đại học 

Thủ Dầu Một- 

nhóm sinh viên vi 

phạm quy chế học 

vụ khóa 6 năm 

2020 tại trung 

tâm Đào tạo Kỹ 

năng xã hội, 

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một. 

Đỗ Anh Thư 
TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ nhóm 

sinh  viên tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Nội dung tập trung can 

thiệp, hỗ trợ nhóm sinh viên vi phạm qui chế học vụ, khắc phục điểm 

yếu của bản thân và hoàn thành kĩ năng xã hội bằng cách áp dụng các 

lí thuyết hành vi và PP CTXH nhóm, CTXH cá nhân. Kết quả can thiệp 

cho thấy sự hiệu quả của PP CTXH nhóm trong hỗ trợ nhóm thân chủ 

thích ứng với môi trường mới và có các kĩ năng mềm cho bản thân 

 

10 Đại học 

Nâng cao kiến 

thức chăm sóc 

dinh dưỡng cho 

người cao tuổi 

trong hộ gia đình 

tại phường Phú 

Hòa, Tp, Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Trang 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ người cao tuổi trong hộ gia đình tại phường Phú Hòa, Tp, 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung vào các vấn đề 

tâm lý và sức khỏe mà người cao tuổi đang mắc phải thông qua các 

hoạt động can thiệp của NVXH. Từ đó sẽ có những hỗ trợ cũng như 

những chính sách  giúp người cao tuổi khắc phục những vấn đề tâm lý 

và chăm sóc bản thân tốt hơn. 

11 Đại học 

Công tác xã hội 

trong can thiệp, 

hỗ trợ thân chủ 

hòa nhập với con 

trong gia đình có 

cuộc sống tinh 

thần thoải mái, 

lạc quan 

Cống Nữ 

Ngọc Trâm 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Công tác xã hội hỗ trợ can thiệp, hỗ trợ thân chủ hòa nhập với con 

trong gia đình có cuộc sống tinh thần thoải mái lạc quan. Báo cáo này 

đã áp dụng công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi tại phường Phú 

Hòa Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Báo cáo nhằm tìm 

hiểu môi trường hoàn cảnh hiện tại của thân chủ, xác định được nguyên 

nhân khó hòa nhập của thân chủ đối với con. Từ đó NVXH cùng TC 

lên kế hoạch can thiệp, hỗ trợ thân chủ hòa nhập với con trong gia đình 

và được con cháu trong gia đình quan tâm chia sẻ chăm sóc. 



12 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân vởi trẻ 

nhập cư tại 

phường Phú 

Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Lê Anh Trọng 

Nghĩa Hiếu 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo “Công tác xã hội cá nhân với trẻ nhập cư tại phường Phú 

Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương” tìm hiểu những vấn đề 

và nhu cầu xuất phát từ bản thân của trẻ nhập cư. Từ những nhu cầu 

đó sẽ có những hoạt động mang tính khả thi hỗ trợ trẻ trong việc tự 

giải quyết vấn đề của bản thân. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả 

của PP CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ thích ứng môi trường học 

tập, vui chơi giải trí và cải thiện các yếu tố tâm lý cho học sinh 

13 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân đối với 

nam công nhân 

nhập cư tại 

phường Khánh 

Bình, Tx. Tân 

Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Trọng Tính 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo “Công tác xã hội cá nhân với trẻ nhập cư tại phường Phú 

Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương” tìm hiểu những vấn đề 

và nhu cầu xuất phát từ bản thân của trẻ nhập cư. Từ những nhu cầu 

đó sẽ có những hoạt động mang tính khả thi hỗ trợ trẻ trong việc tự 

giải quyết vấn đề của bản thân. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả 

của PP CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ thích ứng môi trường học 

tập, vui chơi giải trí và cải thiện các yếu tố tâm lý cho học sinh. 

14 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân trong 

chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi tại phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương. 

Nguyễn Ngọc 

Cát Tường 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo vận dụng phương pháp CTXH cá nhân vào cá nhân thân chủ 

là người cao tuổi sống tại khu phố 8 thuộc phường Phú Hoà thành phố 

Thủ Dầu Một, Bình Dương. Báo cáo nhằm tìm ra các vấn đề mà thân 

chủ đang gặp, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ, giải quyết các vấn đề 

đó. Kết quả cho thấy CTXH cá nhân đem đến sự cải thiện thay đổi từ 

các yếu tố xung quanh thân chủ, từ đó nhận được sự hài lòng từ thân 

chủ. Giúp thân chủ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. 

15 Đại học 

Công tác xã hội 

với trẻ em có 

hoàn cảnh khó 

khăn tại phường 

Tương Bình Hiệp, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Bửu 

Chỉ 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường 

Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương nhằm tìm hiểu 

về CTXH đối với trẻ em trên địa bàn phường; trên cơ sở đó, khuyến 

nghị các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  CTXH đối với 

trẻ em trên địa bàn phường Tương Bình Hiệp, góp phần thúc đẩy nghề 



CTXH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt quyền trẻ 

em.  

 

16 Đại học 

Áp dụng phương 

pháp công tác xã 

hội gia đình trong 

hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh khó 

khăn   tại Phường 

Uyên Hưng, Tx. 

Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

Bồ Thị Tuyết 

Duyên 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng CTXH gia đình trong hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn tại phường Uyên Hưng. Nội dung tập trung các 

hoạt động can thiệp đến hỗ trợ bằng cách áp dụng các phương pháp, 

lý thuyết CTXH gia đình. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của 

phương pháp CTXH gi đình trong hỗ trợ được cải thiện hơn và có được 

cộc sống tốt đẹp hơn. 

17 Đại học 

Công tác xã hội 

với người cao tuổi 

có hoàn cảnh khó 

khăn tại phường 

Tương Bình Hiệp, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình 

Dương. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong công tác xã hội với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại 

phường Tương Bình Hiệp,Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  mục 

đích của em ngoài việc áp dụng những kiến thức, kỹ năng CTXH đã 

học vào vận dụng trong thực tiễn thì kết quả của báo cáo này còn giúp 

em có cơ hội áp dụng những hiểu biết của mình vào việc hỗ trợ cộng 

đồng trong việc tiếp nhận các kiến thức về chăm sóc sức khỏe của 

người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn bằng chính năng lực của cộng 

đồng. 

 

18 Đại học 

Ứng dụng mô 

hình CTXH nhóm 

trong hỗ trợ bệnh 

nhân có hoàn 

cảnh khó khăn 

đang điều trị tại 

Trung tâm y tế 

Mai Xuân 

Hoàng 

ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân với người bệnh đang điều trị tại Trung 

Tâm Y Tế Huyện Phú Giáo. Báo cáo nhằm tìm hiểu những hiểu biết 

của bệnh nhân về CTXH, những vấn đề mà bệnh nhân gặp phải khi 

điều trị tại trung tâm . Từ đó sẽ có những hoạt động hỗ trợ mang tính 

khả thi để giúp khắc phục được những vấn đề đang gặp phải  và chăm 

sóc bản thân tốt hơn 



huyện Phú Giáo, 

Tỉnh Bình Dương 

19 Đại học 

Ứng dụng công 

tác xã hội cá nhân 

hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh khó 

khăn đang theo 

học tại lớp học 

tình thương 

phường Phú 

Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Trần Tấn Tài 
ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo ứng dụng CTXH các nhân với trẻ em đang theo học tại lớp 

học tình thương phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. Báo cáo tìm hiểu những hiểu vấn đề và nhu cầu em nhập 

cư có hoàn cảnh khó khăn đang theo học lớp học tình thương. Từ đó 

thực hiện những hoạt động hỗ trợ mang tính khả thi  giúp trẻ khắc phục 

được những vấn đề đang gặp phải để học tập tốt hơn 

20 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân đối với 

trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó 

khăn ở phường 

Mỹ Phước, Tx. 

Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

Bùi Chí Tâm 
ThS. Lê Anh 

Vũ 

Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong việc hổ trợ thân chủ là trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi cha mẹ hiện đang sống với bà, 

nội dung báo cáo chủ yếu là hổ trợ thân chủ thoát khỏi cảm giác tự ti 

về bản thân và hoàn cảnh gia đình giúp cho thân chủ hòa nhập với cộng 

đồng kết nối thân chủ với mọi người và các hoạt động trong cuộc sống. 

Kết quả cho thấy sự thay đổi của thân chủ, giúp thân chủ cảm thấy tự 

tin và hòa nhập với cộng đồng hơn. 

21 Đại học 

Ứng dụng công 

tác xã hội cá nhân 

trong việc hỗ trợ 

thanh niên nhập 

cư đang tạm trú  

tại phường Vĩnh 

Phú, Tp. Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Phương 

Thảo 

 

ThS. Lê Anh 

Vũ  

Báo cáo ứng dụng CTXH cá nhân trong việc hỗ trợ thanh niên nhập 

cư đang tạm trú  tại phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. Báo cáo nhằm tìm hiểu những khó khăn của thân chủ và lên 

kế hoạch để giải quyết vấn đề theo nhu cầu của thân chủ. Qua đó,  đề 

xuất những giải pháp, khuyến nghị về nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho thanh niên nhập cư ở phường nói riêng và người những người nhập 

cư nói chung. 



22 Đại học 

Hoạt động công 

tác xã hội trong 

hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe cho 

người cao tuổi tại 

phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến 

Cát, Tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Lư Trà Bảo 

Ngân 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người 

cao tuổi tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Tóm 

tắt nội dung báo cáo: Báo cáo thể hiện sự vận dụng kiến thức phương 

pháp công tác xã hội nhóm áp dụng vào thực tiễn nhằm hỗ trợ chăm 

sóc sức khoẻ cho người cao tuổi tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung vào việc hỗ trợ người cao tuổi 

trong việc phòng tránh sốt xuất huyết ở người cao tuổi, đưa ra các biện 

phòng chống bệnh, dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, cung cấp kiến thức 

cho người cao tuổi. Từ đó người cao tuổi có thêm kiến thức trong việc 

bảo vệ sức khoẻ trong việc phòng tránh bệnh, nâng cao kiến thức, áp 

dụng vào thực tiễn hiệu quả hơn. 

 

23 Đại học 

Công tác xã hội 

hỗ trợ nâng cao 

kiến thức chăm 

sóc trẻ từ 36 

tháng đến 72 

tháng trong phòng 

chống sốt xuất 

huyết 

 

Mai Thị Mỹ 

Nhung 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng các phương pháp công tác xã hội trong 

việc nâng cao kĩ năng và kiến thức của các bà mẹ có con nhỏ từ 36-

72 tháng tuổi phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Nội dung hỗ trợ nâng 

cao các kiến thức và các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết dành 

cho các bà mẹ với các con nhỏ trong các hộ gia đình tại phường Phú 

Hoà , Tp thủ dầu một, tỉnh bình dương thông qua các hoạt động can 

thiệp của các nvxh. 

24 Đại học 

Công tác xã hội 

trong can thiệp hỗ 

trợ phòng chống 

sốt xuất huyết cho 

trẻ em tại phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

Trần Kim 

Phượng 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

thực hiện các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết cho trẻ em trong 

hộ gia đình tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương năm 2020. Nội dung chính là hỗ trợ hộ người giám hộ của trẻ 

có thêm những kiến thức cũng như phương pháp phòng tránh sốt 

xuất huyết cho trẻ em kịp thời và hiệu quả để các thành viên trong 

gia đình nâng cao được sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng. Kết quả trong báo cáo cho thấy những thay đổi về nhận thức 

của người giám hộ của các gia đình trong phòng chống bệnh sốt xuất 



huyết cho trẻ  và lợi ích của phương pháp công tác xã hội cá nhân 

mang lại cho hộ gia đình. 

25 Đại học 

Công tác xã hội 

nâng cao kiến 

thức thực hiện các 

hoạt động phòng 

tránh sốt xuất 

huyết trong hộ gia 

đình trường hợp 

tại phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình 

Dương. 

Trương Thị 

Cẩm Sương 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dung phương pháp công tác xã hội nhóm 

trong hỗ trợ nâng cao kiến thức thực hiện các hoạt động phòng tránh 

sốt xuất huyết trong hộ gia đình trường hợp tại phường phú hòa 

Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Nội dung hỗ trợ nâng cao kiến 

thức thực hiện các hoạt động phòng tránh sốt xuất huyết trong hộ gia 

đình thông qua các hoạt động can thiệp của NVXH 

26 Đại học 

Công tác xã hội 

hỗ trợ thực hiện 

biện pháp phòng 

tránh sốt xuất 

huyết cho hộ gia 

đình phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu 

Một năm 2020 

Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cái thể hiện sự vận dụng công tác xã hội nhóm trong việc hỗ trợ 

thực hiện biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết cho hộ gia đình phường 

Phú hoà, thành phố thủ dầu một năm 2020. Nội dung chính là tìm hiểu 

về sự hiểu biết của tất cả các thành viên trong gia đình về tình trạng 

sốt xuất và từ đó hỗ trợ hộ gia đình Tc nâng cao kiến thức sự hiểu biết 

về sốt xuất huyết. Kết quả đạt được là sự thay đổi của tất cả thành viên 

trong gia đình Tc đều thực hiện tốt các biện pháp trong việc phòng 

chóng sốt xuất huyết tại gia đình 

27 Đại học 

Công tác xã hội 

trong can thiệp hỗ 

trợ thanh niên 

nghiện game tại 

khu phố 1, 

phường Mỹ 

Phước, Tx. Bến 

Cát, Tỉnh Bình 

Dương năm 2020 

Nguyễn Minh 

Vương 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ can thiệp thanh niên nghiện 

game tại Khu phố 1 Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương. Tóm tắt nội dung báo cáo:Báo cáo thể hiện sự vận dụng kiến 

thức phương pháp công tác xã hội cá nhân áp dụng vào thực tiễn nhằm 

hỗ trợ can thiệp thanh niên nghiện game tại Khu phố 1 Phường Mỹ 

Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung vào việc 

hỗ trợ can thiệp thanh niên nghiệm game trong việc tham gia các 

phong trào của địa phương, sử dụng thời gian của thanh niên một cách 

hợp lí đưa ra các biện phòng để cho thanh niên không còn nghiện game 

và tham gia các công tác tình nguyện tại địa phương. Từ đó thanh niên 



làm những việc làm cho ích cho xã hội và gia đình, tham gia các câu 

lạc bộ đội nhóm để cho thanh niên tự nhận thức được việc nghiện game 

của bản thân có ích hay có hại để cho thanh niên thay đổi và dành thời 

gian của bản thân tham gia các hoạt động có ích hơn 

28 Đại học 

Công tác xã hội 

hỗ trợ thực hiện 

các biện pháp 

phòng chống sốt 

xuất huyết cho hộ 

gia đình tại 

phường Phú Hòa, 

Tp. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

Trần Thị Mỹ 

Ly 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ thực 

hiện các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết cho hộ gia đình tại 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương năm 

2020. Nội dung chính là hỗ trợ hộ gia đình có thêm những kiến thức 

cũng như phương pháp phòng tránh sốt xuất huyết kịp thời và hiệu quả 

để các thành viên trong gia đình nâng cao được sức khỏe cho bản thân, 

gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó cũng giúp hộ gia đình hiểu được 

những lợi ích khi tham gia phối hợp với bộ y tế về việc khai báo số ca 

nhiễm bệnh ở cộng đồng. Kết quả trong báo cáo cho thấy những  thay 

đổi về nhận thức của hộ gia đình trong phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết  và lợi ích của phương pháp công tác xã hội cá nhân mang lại 

cho hộ gia đình. 

29 Đại học 

Công tác xã hội 

trong can thiệp hỗ 

trợ nhận thức về 

việc chăm sóc sức 

khỏe cho người 

cao tuổi trong gia 

đình tại phường 

Mỹ Phước, Tx. 

Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Thành Tài 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

và gia đình trong hỗ trợ nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi trong gia đình tại khu phố 1, phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm 2020. Nội dung tập 

trung vào các hoạt động thân chủ và gia đình tìm hiểu và vận dụng 

các thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao 

tuổi thông qua các hoạt động can thiệp của NVXH bằng cách áp 

dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân, lý thuyết về nhu cầu, 

xem các hình ảnh, thông tin liên quan để biết được những mong 

muốn của thân chủ, cách thân chủ tự biết chăm sóc bản thân và bên 

cạnh đó người thân cũng có vai trò quan trọng để việc chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi tốt hơn . Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu 

quả của công tác xã hội cá nhân và gia đình trong việc hỗ trợ thân 

chủ rất đạt hiệu quả. Thân chủ ngày càng tốt hơn được đánh giá qua 

chất lượng từng bữa ăn, sức ăn, sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của 

thân chủ 



30 Đại học 

Áp dụng công tác 

xã hội cá nhân 

với trẻ em khuyết 

tật tại phường 

Bình Chuẩn, Tp. 

Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương năm 

2020 

Lê Hoàng Hà 

My 

TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội  cá nhân với trẻ em khuyết tật trong 

hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, tinh thần đối với nam thân chủ ở Thuận An, 

Bình Dương. Nội dung hỗ trợ nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, 

thực hiện các hoạt động can thiệp, lên kế hoạch thực hiện và hỗ trợ, 

kết nối. Áp dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân và các lý thuyết 

đã được vận dụng. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của phương 

pháp công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ giúp cho thân chủ nâng cao 

được kiến thức chăm sóc sức khoẻ và cải thiện được chất lượng cuộc 

sống hiện tại. 

31 Đại học 

Công tác xã hội 

hỗ trợ người 

nghèo tiếp cận 

chính sách Bảo 

hiểm y tế tại 

phường Bình 

Chuẩn, Tỉnh Bình 

Dương 

Đỗ Tin 
TS. Lê Thị 

Hoàng Liễu 

Báo cáo vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

chăm sóc sức khoẻ, tinh thần đối với nữ thân chủ ở Thuận An, Bình 

Dương. Nội dung hỗ trợ nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, thực 

hiện các hoạt động can thiệp, lên kế hoạch thực hiện và hỗ trợ, kết nối. 

Áp dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân và các lý thuyết đã được 

vận dụng. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của phương pháp 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ giúp cho thân chủ nâng cao được 

kiến thức chăm sóc sức khoẻ và cải thiện được chất lượng cuộc sống 

hiện tại. 

32 Đại học 

Vận dụng công 

tác xã hội nhóm 

hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe cho nữ 

công nhân tại 

phường Mỹ 

Phước, Tx. Bến 

Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

Lý Thanh 

Phúc 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ 

chăm sóc sức khoẻ đối với nữ công nhân tại phường Mỹ Phước, thị 

xã Bến Cát. Nội dung hỗ trợ nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, 

thực hiện các hoạt động can thiệp, lên kế hoạch thực hiện, kết nối, áp 

dụng phương pháp công tác xã hội nhóm và các lý thuyết được vận 

dụng. Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của phương pháp công 

tác xã hội nhóm trong hỗ trợ nhóm thân chủ nâng cao được kiến thức 

chăm sóc sức khoẻ và cải thiện được chất lượng cuộc sống. 

33 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân với thân 

chủ thất học có 

hoàn cành khó 

Trương Thị 

Trúc Quỳnh 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ thất học có 

hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. Báo cáo nhằm tìm hiểu những khó khăn mà thân 

chủ đang gặp phải, cùng thân chủ lên kế hoạch và giải quyết vấn đề 



khăn ở phường 

Bình Chuẩn, Tp. 

Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

của thân chủ. Hỗ trợ thân chủ giúp thân chủ cải thiện, thay đổi một 

phần nào đó trong cuộc sống. 

34 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân với trẻ 

khuyết tật tại 

Trung tâm Dạy 

nghề Người 

khuyết tật Tỉnh 

Bình Dương 

Trần Thị Kim 

Vân 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo chỉ ra những khó khăn của trẻ khuyết tật tại trung tâm dạy 

nghề người khuyết tật Bình Dương trong quá trình tìm kiếm việc làm 

nói riêng và hoà nhập cộng đồng nói chung.Nội dung hỗ trợ cung cấp 

kiến thức, hỗ trợ kĩ năng cho trẻ trong quá trình hoà nhập cộng đồng 

bằng phương pháp công tác xã hội cá nhân và các lý thuyết liên quan. 

Kết quả báo cáo cho thấy rằng, trẻ được nâng cao hơn về mảng kiến 

thức, tự tin hơn trong quá trình hoà nhập cộng đồng 

35 Đại học 

Hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe đối với 

nữ công nhân 

nhập cư dưới góc 

nhìn công tác xã 

hội nhóm tại 

phường Mỹ 

Phước, Tx. Bến 

Cát. Tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Thanh 

Xuân 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong 

hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ đối với nữ công nhân tại, phường Mỹ Phước, 

tx. Bến Cát. Nội dung hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, thực hiện các hoạt 

động can thiệp lồng ghép, lên kế hoạch thực hiện, áp dụng các phương 

pháp công tác xã hội nhóm và các lý thuyết về hành vi trong can thiệp. 

Kết quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của phương pháp công tác xã 

hội nhóm trong hỗ trợ nhóm thân chủ có thêm kiến thức về chăm sóc 

sức khoẻ và cãi thiện được một phần nào sức khoẻ cho nhóm nữ công 

nhân. 

 

36 Đại học 

Công tác xã hội 

trong hỗ trợ kiến 

thức kỹ năng 

chăm sóc người 

bệnh sốt xuất 

huyết tại gia đình 

ở phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu 

Huỳnh Lê Thị 

Loan 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo áp dụng phương pháp CTXH nhóm trong hỗ trợ kiến thức, kỹ 

năng chăm sóc người bệnh tại hộ gia đình có người bệnh sốt xuất huyết 

tại Phường Phú Hòa, T.P. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Báo cáo 

nhằm tìm hiểu những hiểu biết của gia đình về kiến thức và kỹ năng 

chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết. Từ đó sẽ đưa ra các hoạt động hỗ 

trợ để giúp gia đình khắc phục được những vấn đề đang gặp phải và 

mang lại hiệu quả tốt hơn 



Một, Tỉnh Bình 

Dương 

37 Đại học 

Phương pháp 

Công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ 

trợ bà mẹ đơn 

thân tại phường 

Phú Hòa, Tp Thủ 

Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nhi 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo áp dụng Phương pháp Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

bà mẹ đơn thân tại phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Nội dung tập trung hỗ trợ đối tượng là bà mẹ đơn dựa trên một 

trường hợp thực tế và thông qua các hoạt động can thiệp của phương 

pháp Công tác xã hội cá nhân và lý thuyết nhận thức trong can thiệp 

vấn đề của đối tượng.Tuy nhiên quá trình can thiệp bị gián đoạn do lý 

do bất khả kháng. Kết quả báo cáo cũng cho thấy sự hiệu quả của 

phương pháp Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ bà mẹ đơn thân có 

thể thay đổi suy nghĩ và nhận thức của bản thân 

38 Đại học 

Vận dụng phương 

pháp Công tác xã 

hội cá nhân trong 

hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc 

biệt phát triển kỹ 

năng sống tại 

phường Chánh 

Mỹ, Tp. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Trần Lê Bảo 

Trân 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ học sinh tại lớp học tình thương phường Chánh Mỹ, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung phát triển kỹ năng 

sống cho học sinh thông qua các hoạt động can thiệp của NVXH bằng 

cách áp dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân và lý thuyết về nhu 

cầu để biết được những mong muốn về kỹ năng sống của học sinh. Kết 

quả can thiệp cho thấy sự hiệu quả của công tác xã hội cá nhân trong 

hỗ trợ thân chủ phát triển kỹ năng sống đúng lứa tuổi của bản thân. 

39 Đại học 

Công tác xã hội 

gia đình với trẻ 

em có hoàn cảnh 

đặc biệt ở phường 

Chánh Mỹ, Tp. 

Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

Phạm Thị 

Trinh 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dụng về phương pháp  công tác xã hội gia 

đình trong việc hỗ trợ học sinh tại lớp học tình thương phường Chánh 

Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung là hỗ trợ 

đối tượng học sinh lớp học tình thương dựa trên một trường hợp thực 

tế và thông qua các hoạt động về phương pháp công tác xã hội gia đình 

và lý thuyết hệ thống trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề cho thân chủ. 

Kết quả thân chủ nhận được sau quá trình áp dụng phương pháp và lý 

thuyết là thứ nhất gia đình thân chủ quan tâm và hiểu thân chủ nhiều 

hơn, thứ hai là mong muốn của thân chủ được đáp ứng. 



40 Đại học 

Hoạt động Công 

tác xã hội trong 

hỗ trợ phòng 

chống sốt xuất 

huyết ở hộ gia 

đình tại phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 

ThS. Đỗ 

Mạnh Tuấn 

Báo cáo hỗ trợ về kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại gia 

đình, kiến thức về phòng chống bệnh sốt xuất huyết và kỹ năng nâng 

cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, các phương pháp, các 

biện pháp và hoạt động vệ sinh môi trường sống xung quanh bảo vệ 

gia đình khỏi bệnh sốt xuất huyết, phòng chống bệnh an toàn và khoa 

học tại gia đình của thân chủ 

41 Đại học 

CTXH trong hỗ 

trợ trẻ tự kỷ hòa 

nhập cộng đồng 

(CTXH cá nhân) 

ca điển hình tại 

cơ sở Trung tâm 

phát triển năng 

lực Tâm Ánh 

Dương) 

Nông Thị 

Lành 

ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo CTXH cá nhân công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa 

nhập cộng đồng ca điển hình tại cơ sở Trung tâm Phát Triển Năng 

Lực Tâm Ánh Dương. Báo cáo thể hiện sự vận dụng kiến thức 

phương pháp CTXH cá nhân áp dụng vào thực tiễn nhằm hỗ trợ thân 

chủ. Nội dung hỗ trợ thân chủ giúp thân chủ làm quen với các bạn 

trong lớp, cùng thân chủ tham gia các hoạt động trong lớp cùng các 

bạn. Từ đó thân chủ quen với các bạn trong lớp và cùng các bạn 

trong lớp chơi các trò chơi tập thể mà không cần tới sự trợ giúp. 

42 Đại học 

Công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ 

trợ người khuyết 

tật tại Trung tâm 

dạy nghề Người 

khuyết tật tỉnh 

Bình Dương  

Cao Thị 

Nhung 

ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân trong hỗ trợ người khuyết tật tại Trung 

tâm dạy nghề người khuyết tật tỉnh Bình Dương. Báo cáo nhằm tìm 

hiểu những khó khăn bất cập trong việc dạy nghề cho trẻ em khuyết 

tật và đưa ra giải pháp để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu học tập của các em. 

Từ đó các em sẽ có thêm nhiều động lực để học nghề và có khả năng 

chăm sóc bản thân tốt hơn. 

43 

Đại học Công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ 

trợ người bệnh có 

hoàn cảnh khó 

khăn đang điều trị 

tại Trung tâm y tế 

Trần Thị Hải 

Vân 

ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

bệnh nhân có hòapn cảnh khó khăn tại Trung Tâm Y Tế Huyện Phú 

Giáo. Nội dung tập trung vào các hoạt động thân chủ và gia đình tìm 

hiểu và vận dụng các thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khoẻ, 

tinh thần thông qua các hoạt động can thiệp của NVXH bằng cách áp 

dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân, lý thuyết về nhu cầu, 



huyện Phú Giáo, 

Tỉnh Bình 

Dương. 

xem các hình ảnh, thông tin liên quan để biết được những mong 

muốn của thân chủ, cách thân chủ tự biết chăm sóc bản thân và bên 

cạnh đó người thân cũng có vai trò quan trọng để việc chăm sóc sức 

khỏe, tinh thần cho người bệnh tốt hơn . Kết quả can thiệp cho thấy 

sự hiệu quả của công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ thân chủ rất 

đạt hiệu quả. Thân chủ ngày càng tốt hơn được đánh giá qua sức 

khoẻ thể chất lẫn tinh thần và hoà nhập với cộng đồng của thân chủ 

44 Đại học 

Thực tiễn áp dụng 

phương pháp 

công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ 

người khuyết tật 

tại Trung tâm 

Dạy nghề Người 

khuyết tật tỉnh 

Bình Dương. 

Hồ Thị Nhung 
ThS. Lê Anh 

Vũ 

Báo cáo áp dụng sự vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ người khuyết tật tại trung tâm dạy nghề người khuyết tật 

tỉnh Bình Dương. Báo cáo nhằm tìm hiểu những vấn đề khó khăn mà 

người khuyết tật đang gặp phải trong quá trình dạy nghề, rồi từ đó ưu 

tiên vấn đề và đưa ra hướng giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu của thân 

chủ. Kết quả báo cáo cũng cho thấy sự hiệu quả của việc vận dụng 

phương pháp CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ thay đổi suy nghĩ 

và cải thiện các yếu tố tâm lý. 

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

 

 

 

 

 
TS. Nguyễn Quốc Cường 

 

  


