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1 Đại học 

Vận dụng phương pháp công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ trợ trẻ vị thành niên 

tiếp cận dịch vụ xã hội tại khu phố Bình 

Thuận 2, Phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Bùi Văn Buồm 
ThS. Đỗ Mạnh 

Tuấn 

Đề tài là sự vận dụng phương pháp công tác xã 

hội cá nhân trong hỗ trợ trẻ vị thành niên tiếp cận 

dịch vụ xã hội tại khu phố Bình Thuận 2, Phường 

Thuận Giao, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương. PPNC được sử dụng là nghiên cứu định 

tính với trọng tâm là PPNC trường hợp (case 

study). Kết quả nghiên cứu chỉ ra được tính hiệu 

quả của PPCTXH cá nhân trong việc hỗ trợ thân 

chủ tiếp cận được các dịch vụ xã hội. Qua quá 

trình can thiệp thân chủ đã biết nơi cung cấp dịch 

vụ BHYT. Thân chủ đã tiếp cận được dịch vụ và 

đã thành công mua được thẻ BHYT. Thân chủ đã 

kết nối được với nơi dạy nghề và lựa chọn được 

nghề mình cho là phù hợp nhất. Kết quả nghiên 

cứu cũng chỉ ra nhân viên CTXH khi hỗ trợ can 

thiệp cần liên kết với địa phương để nắm rõ hơn 



hơn tình hình hiện tại và cũng nhân viên CTXH 

cung cấp những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ 

thân chủ một cách tốt nhất. Cần thực thi các 

chính sách, phúc lợi xã hội liên quan đến vấn đề 

hỗ trợ trẻ vị thành niên tiếp cận dịch vụ. Cần 

ngăn chặn kịp thời các trường hợp có nguy cơ lao 

động sớm dẫn đến việc không thể tiếp cận các 

dịch vụ. Hỗ trợ đúng lúc và đúng nhu cầu của đối 

tượng. Triển khai, tuyên truyền các các hoạt động 

liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho trẻ vị 

thành niên lao động sớm. Thường xuyên cập nhật 

tình hình trẻ có nguy cơ lao động sớm chưa tiếp 

cận được các dịch vụ cần thiết đang tạm trú trên 

địa bàn. 

2 Đại học 

Vận dụng phương pháp công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ trợ người cao tuổi tiếp 

cận dịch vụ xã hội tại khu phố Long 

Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Thanh Mai 
ThS. Đỗ Mạnh 

Tuấn 

Đề tài là sự vận dụng phương pháp công tác xã 

hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ 

xã hội tại khu phố Long Bình, phường Khánh 

Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. PPNC 

được sử dụng là nghiên cứu định tính với trọng 

tâm là PPNC trường hợp (case study). Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra được tính hiệu quả của 

PPCTXH cá nhân trong việc hỗ trợ thân chủ tiếp 

cận được các dịch vụ xã hội như là y tế để nâng 

cao sức khỏe và biết cách sử dụng đến bảo hiểm 

y tế khi đi khám chữa bệnh. Kết quả nghiên cứu 

cũng chỉ ra NVXH cần phải trau dồi, học hỏi kiến 

thức và kinh nghiệm từ thực tế nhiều hơn. Để đi 

sâu và đi sát hơn vào thực tế cuộc sống của NCT 

để thấy thân chủ cần gì, mong muốn gì. Tăng 

cường tham gia lớp tập huấn kỹ năng và năng lực 

chuyên môn. Thì cần phải có phẩm chất đạo đức 

tốt như là phải kiên nhẫn, nhẫn nại và trung thực 

khi làm việc với thân chủ. Sau khi trợ giúp thân 



chủ cần phải rút ra các bài học kinh nghiệm và 

đánh giá để tìm ra các nguyên nhân và phương 

pháp trợ giúp một cách hiệu quả hơn.  Phải nắm 

bắt, hiểu rõ được các dịch vụ xã hội mà NCT có 

thể tiếp cận để hỗ trợ thân chủ một cách phù hợp 

nhất. 

3 Đại học 

Điển cứu phương pháp công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ trợ người nghèo bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 tại  xã Tân 

Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

Tô Mạnh Cường 
ThS. Đỗ Mạnh 

Tuấn 

Đề tài thể hiện sự áp dụng phương pháp công 

tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ người nghèo bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại  xã Tân Hưng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. PPNC được 

sử dụng là nghiên cứu định tính với trọng tâm là 

PPNC trường hợp (case study). Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra được tính hiệu quả của PPCTXH cá 

nhân trong việc hỗ trợ thân chủ là người nghèo 

trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19 phát 

huy được năng lực của bản thân, nâng cao vai trò 

và khả năng xử lý, giải quyết vấn đề, giúp thân 

chủ kết nối với các nguồn lực để vươn lên trong 

cuộc sống. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra hoạt 

động CTXH rất cần thiết, đặc biệt là công tác xã 

hội cá nhân trong hỗ trợ người nghèo tại cộng 

đồng trong xã hội hiện nay khi mà nền kinh tế 

phát triển kèm theo đó là những vấn đề nảy sinh 

trong xã hội. Sau mỗi mô hình trợ giúp các đối 

tượng thì bản thân người nhân viên CTXH cần 

phải có đánh giá quá trình trợ giúp, có sự trao 

đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau với các đồng 

nghiệp, những người đi trước, cần phải có phẩm 

chất đạo đức tốt, phù hợp với giá trị, chuẩn mực 

của xã hội và được mọi người chấp nhận. Khi áp 

dụng các phương pháp CTXH vào thực tế cần 

phải có sự linh hoạt dựa vào hoàn cảnh, điều kiện 

thực tế, vấn đề mắc phải tránh rập khuôn máy 



móc. 

4 Đại học 

Điển cứu phương pháp công tác xã hội 

cá nhân trong trợ giúp người cao tuổi  

tiếp cận dịch vụ xã hội tại khu phố Bình 

Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Lê Tấn Thành 
ThS. Đỗ Mạnh 

Tuấn 

Đề tài là sự vận dụng phương pháp công tác xã 

hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi  tiếp cận dịch 

vụ xã hội tại khu phố Bình Thuận 2, phường 

Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. PPNC được sử dụng là nghiên cứu định 

tính với trọng tâm là PPNC trường hợp (case 

study). Kết quả nghiên cứu chỉ ra được tính hiệu 

quả của PPCTXH cá nhân trong việc hỗ trợ thân 

chủ là người cao tuổi tiếp cận được với đề tiếp 

cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương 

qua đó hỗ trợ thân chủ nâng cao năng lực CSSK 

bản thân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người NVXH 

cần trau dồi, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ 

thực tế nhiều hơn. Đi sâu, đi sát vào thực tế cuộc 

sống của người cao tuổi để thấy họ thực sự cần 

gì, mong muốn gì. Tăng cường tham gia lớp tập 

huấn kỹ năng và năng lực chuyên môn do ngành 

tổ chức, sau mỗi lần trợ giúp thân chủ cần có 

đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm thành công, 

thất bại tìm ra những nguyên nhân và phương 

pháp trợ giúp hiệu quả hơn. 

 

 

5 Đại học 

Áp dụng phương pháp công tác xã hội 

cá nhân trong hỗ trợ người cao tuổi tiếp 

cận dịch vụ xã hội tại khu phố 13, 

phường An Thạnh, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Xuân 

Trinh 

ThS. Đỗ Mạnh 

Tuấn 

Đề tài là sự vận dụng phương pháp công tác xã 

hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ 

xã hội tại khu phố 13, phường An Thạnh, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. PPNC được sử 

dụng là nghiên cứu định tính với trọng tâm là 

PPNC trường hợp (case study). Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra được tính hiệu quả của PPCTXH cá 

nhân trong việc hỗ trợ thân chủ là người cao tuổi 



tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại cộng 

đồng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra NCT cần 

có sự trợ giúp, hỗ trợ của chính quyền địa 

phương, gia đình, NVCTXH. Để làm việc hiệu 

quả NVCTXH cần trao dồi kiến thức không 

ngừng học hỏi, cần đi sâu áp dụng vào đời sống 

thực tế của NCT để thấy được bản thân họ cần gì, 

muốn gì những nhu cầu gì và các khó khăn cần 

trợ giúp. Cần vận dụng tốt ở các kĩ năng phương 

pháp CTXH vào quá trình trợ giúp thân chủ, khi 

sử dụng kĩ năng cần phải có sự kết hợp đan xen 

lẫn nhau để có thể có những sự trợ giúp tốt nhất 

cho thân chủ.  Ngoài ra thì người NVCTXH 

không chỉ cần những kĩ năng, năng lực, trình độ 

chuyên môn mà cần phải có những phẩm chất 

đạo đức tốt phù hợp với giá trị chuẩn mực của xã 

hội và được mọi người chấp nhận. Với bản thân 

NCT cần phải có sự tin tưởng vào bản thân và sự 

giúp đỡ của gia đình, cộng đồng và chính quyền 

địa phương. Phải lạc quan khắc phục những khó 

khăn để giải quyết vấn đề của bản thân, cũng như 

có thể hỗ trợ những NCT khác tìm ra hướng giải 

quyết vấn đề mà mình gặp. 

6 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19- 

Điển cứu trường hợp tại khu phố Hoá 

Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Bồ Văn Dương 
ThS.Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Đề tài là sự vận dụng phương pháp công tác xã 

hội cá nhân nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ 

người cao tuổi trong tình hình dịch covid-19, kèm 

theo những dẫn chứng cụ thể. Mục tiêu nghiên 

cứu là ứng dụng các lý thuyết, phương pháp công 

tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ chăm sóc sức 

khỏe NCT trong gia đình đối với ca điển cứu là 

NCT trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Phương pháp 

nghiên cứu của đề tài là phương pháp nghiên cứu 

trường hợp qua việc áp dụng phương pháp công 



tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi trong 

chăm sóc sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

sau thời gian đồng hành hỗ trợ TC và gia đình 

thân chủ thì thân chủ và các thành viên trong gia 

đình thể hiện được sự quan tâm của mình đối với 

các thành viên khác trong gia đình và có sự quan 

tâm đặc biệt với người cao tuổi hơn. Qua nghiên 

cứu này, sinh viên đã đề xuất một số kiến nghị về 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng như 

những kinh nghiệm khi làm việc với người cao 

tuổi trong tình hình đại dịch covid-19. 

7 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân với công nhân 

nhập cư bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 - Điển cứu trường hợp tại 

Khu phố 1, Phường Vĩnh Tân, Thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Lê Trung 

Kiên 

ThS.Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Bài báo cáo nghiên cứu điển cứu trường hợp 

tại Khu phố 1, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương với mục tiêu ứng dụng 

các lý thuyết, phương pháp công tác xã hội cá 

nhân trong việc hỗ trợ công nhân nhập cư bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 đối với ca điển 

cứu là người lao động tự do nhập cư trên địa bàn 

từ đó rút ra những kết luận và đề xuất kiến nghị. 

Trong quá trình thực hiện, đã áp dụng các 

phương pháp: quan sát, vãng gia, tham vấn... kết 

quả chính của nghiên cứu là có thể giúp thân chủ, 

gia đình thân chủ có thêm thu nhập vượt qua thời 

kỳ giãn cách xã hội, được tiêm đầy đủ vaccine, 

tìm việc làm và giải quyết được vấn đề tâm lý... 

 

8 Đại học 

CTXH cá nhân trong hỗ trợ tâm lí cho 

người tham gia tuyến đầu chống dịch 

Covid-19 - Điển cứu trường hợp tại khu 

phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương. 

Phạm Thị Hồng 

Ngọc 

ThS.Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu về cơ sở lý 

luận, các lý thuyết và những nghiên cứu trước có 

liên quan đến vấn đề người nhiễm Covid 19 đang 

đối diện thông qua một số nghiên cứu liên quan 

trên thế giới và Việt Nam. Vận dụng tiến trình 

Công tác xã hội cá nhân nhằm hỗ trợ giải quyết 

những khó khăn mà người nhiễm Covid 19 đang 

đối diện. Đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao vai 



trò CTXH cá nhân trong giải quyết các vấn đề 

của người nhiễm Covid 19. Trong báo cáo sinh 

vien dùng phương pháp nghiên cứu tài liệu và 

nghiên cứu trường hợp. Thông qua can thiệp cá 

nhân với thân chủ, sinh viên xác định được nhu 

cầu và vấn đề của thân chủ trọng tâm ở tâm lý lo 

lắng, hoang mang về bệnh tình và lo sợ trở thành 

gánh nặng cho người khác. Từ đó, sinh viên cùng 

với thân chủ xây dựng kế hoạch can thiệp và sau 

quá trình thực hiện kế hoạch, thân chủ đã có 

những kiến thức cơ bản về bệnh tình của bản 

thân, những kỹ năng, phương pháp để giảm thiểu 

suy nghĩ tích hơn. 

9 Đại học 

CTXH cá nhân trong hỗ trợ người đã 

khỏi bệnh Covid-19 tái hoà nhập cộng 

đồng – Điển cứu trường hợp tại tổ 29 

khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Tp HCM 

Phạm Thanh 

Phong 

ThS.Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Báo cáo này với mục đích ứng dụng CTXH cá 

nhân can thiệp về các vấn đề tồn tại xung quanh, 

hỗ trợ về đời sống tinh thần của thân chủ thông 

qua các hoạt động cung cấp về kiến thức và kỹ 

năng nhằm nắm rõ sức khỏe của bản thân dựa 

trên phương pháp mô tả trường hợp từ đó đưa ra 

những thành quả khi áp dụng vào thực tiễn và là 

tiền đề, kinh nghiệm cho những người tiếp tục 

nghiên cứu đề tài này hoặc có một góc nhìn khác 

một cách khách quan hơn với vấn đề dịch bệnh 

hiện nay. 

10 Đại học 

CTXH cá nhân trong chăm sóc sức khoẻ 

tinh thần cho cán bộ trực chốt kiểm soát 

dịch Covid-19 – Điển cứu trường hợp tại 

địa bàn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương. 

Bùi Thanh  Toàn 
ThS.Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Bài báo cáo nhằm áp dụng tiến trình Công tác 

xã hội với Cá nhân nhằm tiếp cận và hỗ trợ vấn 

đề mà các cán bộ trực chốt đang gặp phải từ đó 

đề xuất những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho các 

trường hợp thực hiện công việc này. Trong quá 

trình thực hiện bài báo cáo sử dụng phương pháp: 

điển cứu trường hợp, quan sát, vấn đàm... Kết 

quả đạt được là hỗ trợ thân chủ cải thiện tình 

trạng sứ khỏe tinh thần, nâng cao tinh thần làm 



nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid-19... 

11 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong việc cung 

cấp kiến thức về sức khỏe cho người cao 

tuổi trong tình hình Covid-19 tại khu trọ 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc Tú ThS. Lê Anh Vũ 

Bài báo cáo dựa trên kết quả thu thập thông tin 

thông qua việc thực tập đã cho thấy người cao 

tuổi được tiếp cận các dịch vụ tư vấn kiến thức về 

sức khỏe trong tình hình covid-19 thông qua việc 

nâng cao hiệu quả các hoạt động trong Công tác 

xã hội giúp cho người cao tuổi hiểu biết kiến 

thức, tâm lí dần ổn định và cuộc sống tràn đầy 

năng lượng hơn. 

Bài báo cáo đề cập các giải pháp trong việc nâng 

cao kiến thức sức khỏe cho người cao tuổi 

 

 

 

12 Đại học 

Công tác xã hội nhóm trong cung cấp 

kiến thức và kỹ năng ứng phó với quấy 

rối tình dục nơi công cộng đối với sinh 

viên trường Đại học Thủ Dầu Một 

Đặng Xuân Lợi ThS. Lê Anh Vũ 

Hiện nay, vấn đề quấy rối tình dục được một 

số báo cáo cho rằng đây là một vấn đề cần nghiên 

cứu thêm và có hướng đề xuất. Bài báo cáo sử 

dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu và thực 

nghiệm công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ nâng 

cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với quấy rối 

tình dục nơi công cộng đối với sinh viên trường 

Đại học Thủ Dầu Một. Kết quả sau tiến trình can 

thiệp, các sinh viên tham gia đã có nhận thức tốt 

hơn và biết thêm một số kỹ năng ứng với với vấn 

đề quấy rối tình dục nơi công cộng. Sau báo cáo 

này, chúng tôi nhận thấy cần có những nghiên 

cứu tiếp tục về vấn đề này, áp dụng các phương 

pháp với đối tượng, quy mô, địa điểm khác nhau 

để đưa ra được những đề xuất tốt nhất. 

13 Đại học 

Công tác xã hội nhóm trong chăm sóc 

tinh thần cho nhân viên y tế phòng 

chống dịch tại phường Bình An, tỉnh 

Bình Dương. 

Nguyễn Ngọc 

Chương 

TS. Dương Hiền 

Hạnh 

Báo cáo áp dụng mô hình CTXH nhóm để hỗ 

trợ cho nhân viên tình nguyện y tế giải tỏa áp lực, 

căng thẳng thông qua mô hình giải trí. Phương 

pháp sử dụng chính trong bài báo cáo là phương 



pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp quan 

sát. Sau khi kết thúc quá trình can thiệp cho thấy 

phần lớn nhân viên tình nguyện y tế tại Trạm y tế 

Bình An đã phần nào được đáp ứng nhu cầu giải 

trí của nhóm và các thành viên trong nhóm cũng 

đã có mối quan hệ thân thiết với nhau hơn, ngoài 

ra nhóm còn tham gia và thực hiện các hoạt động 

giải trí tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. 

14 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch 

covid 19 tại xã Phước Sang, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương. 

Huỳnh Phạm 

Thanh Thảo 

TS. Dương Hiền 

Hạnh 

Bài báo cáo nhằm áp dụng tiến trình công tác 

xã hội cá nhân để hỗ trợ giải quyết vấn đề khó 

khăn của người dân nghèo tại xã Phước Sang, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trong đại dịch 

covid, từ đó rút ra những kết luận và đề xuất kiến 

nghị. Trong quá trình thực hiện, đã áp dụng các 

phương pháp: quan sát, vãng gia, vấn đàm... kết 

quả chính của nghiên cứu là có thể giúp thân chủ, 

gia đình thân chủ có thêm thu nhập vượt qua thời 

kỳ giãn cách xã hội, được tiêm đầy đủ vaccine, 

giải quyết được vấn đề tâm lý 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

người khuyết tật sử dụng mạng xã hội 

trong ứng phó dịch bệnh covid 19 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc 

Thanh 

 

 

 

 

 

TS. Dương Hiền 

Hạnh 

Bài báo cáo dựa trên kết quả thu thập thông tin 

thông qua việc thực tập đã cho thấy người khuyết 

tật được tiếp cận và sử dụng mạng xã hội để đáp 

ứng nhu cầu của mình, các dịch vụ tư vấn kiến 

thức về sức khỏe trong tình hình covid-19 thông 

qua việc nâng cao hiệu quả các hoạt động trong 

Công tác xã hội giúp cho người khuyết tật hiểu 

biết về cách sử dụng mạng xã hội các kiến thức 

về ứng phó với dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe , 

tâm lí dần ổn định và cuộc sống tràn đầy năng 

lượng hơn. 

Bài báo cáo đề cập các giải pháp trong việc sử 

dụng mạng xã hội để nâng cao kiến thức sức 

khỏe cho người khuyết tật: 



16 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ 

trợ tâm lý cho người tham gia tình 

nguyện viên đang công tác tại trạm y tế 

Vĩnh Tân, tỉnh Bình Dương 2021 

Nguyễn Văn  

Thiện 

TS. Dương Hiền 

Hạnh 

Các nghiên cứu trong đề tài liên quan tới vẫn 

đề được quan tâm gần nhất về công việc chống 

dịch COVID19 của tính nguyện viên, các nghiên 

cưu của CTXH cá nhân. Thông qua các buổi gặp 

gỡ, trao đổi và làm việc với thân chủ, sinh viên 

có thể nắm bắt được tình hình, sức khỏe, trạng 

thái của TC hiện tại. Trong quá trình làm báo cáo 

sinh viên sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, 

quan sát, nghiên cứu tài liệu và phương pháp 

CTXH cá nhân. kết quả báo cáo cho thấy sự hỗ 

trợ và khích lệ từ gia đinh giúp TC có thể tự tin 

và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch và 

công tác tại cơ sở cách ly tốt, trong đó cũng 

không phủ nhận được các các buổi tập huấn hay 

sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị y tế tại 

cơ sở để cho các tinh nguyện viên có thể làm việc 

một cách tốt nhất và đầy sự an toàn tuyệt đối 

17 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ sức 

khỏe tâm thần cho người cao tuổi tại 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương năm 2021 

Lê Thị Hương 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dung phương pháp 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ sức khẻ tâm 

thần cho người cao tuổi tại phường Phú Lợi, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Nội dung hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người cao 

tuổi 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 sức khỏe tâm thần 

cho người cao tuổi, sau khi được can thiệp thân 

chủ cũng đã quan tâm đến sức khỏe hơn,  thân 

chủ cũng hiểu hơn về các chính sách- dịch vụ tại 

nơi mình sinh sống. 

    

18 Đại học 
Công tác xã hội hỗ trợ người nghèo tiếp 

cận nguồn vốn vay của ngân hành chính 
Lê Thị Ngọc Mai 

TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

 
Báo cáo đã  vận dụng phương pháp CTXH cá 



sách xã hội tại ấp 5, UBND xã Minh 

Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước tháng 8 năm 2021. 

nhân, các  kĩ năng đàm phán thuyết phục , sự 

hiểu biết và vai trò của người nhân viên CTXH 

.Hỗ trợ , giúp đỡ người dân tại địa phương cụ thể 

là xã Minh Long , huyện Chơn Thành , tỉnh Bình 

Phước về phương thức vay vốn, hỗ trợ vay vốn ở 

ngân hàng chính sách nhà nước. Qua đó ,đưa ra 

những kế hoạch sử dụng vốn vay để sinh lời . 

Nhờ sự hỗ trợ của nhân viên CTXH đã giúp rất 

nhiều cho người dân trong công cuộc xóa đói 

giảm nghèo ở xã Minh Long . Kết quả đạt được 

nhiều họ gia đình trong xã đã ổn định kinh tế . 

Nhìn lại thành quả mà mình đã giúp cho những 

người thân chủ thì những người nhân viên CTXH 

như tôi thấy tự hào vì đã góp một phần công sức 

vào công cuộc giảm nghèo bền vững ở quê 

hương mình. 

19 Đại học 

Công tác xã hội hỗ trợ nâng cao kiến 

thức về dinh dưỡng cho người cao tuổi 

trong phòng chống dịch covid 19 tại 

phường Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương năm 2021 

Ngô Thị Minh 

Thư 

TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dung phương pháp 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ nguời cao 

tuổi tại phường Phú Hoà, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. Nội dung tập trung cung cấp hỗ trợ 

các kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho người cao 

tuổi 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 hiểu rõ các thông tin 

và biết cách tự chăm sóc năng cao chất lượng 

sống ở người cao tuổi. 

20 Đại học 

CTXH trong hỗ trợ tư vấn tâm lý cho 

người bị mắc covid-19 vượt qua những 

khó khăn đang điều trị taị bệnh viện dã 

chiến số 1  Tỉnh Bình Dương tháng 8 

năm 2021 

Nguyễn Ngọc Hải 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Ở đây thân chủ của đề tài này là một bệnh 

nhân của bệnh covid-19 đang cách ly ở bệnh viện 

dã chiến, và thân chủ có tâm lý lo lắng và khó 

khăn trong quá trình cách ly và xa hơn là sau khi 

trở về nhà, và nhờ sợ quen biết từ trước của như 

hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn sinh viên đã kết 



nối được với thân chủ, và qua đó tìm hiểu về các 

vấn đề liên quan đến covid0-19, các bài báo về 

tâm lý của những bệnh nhân tâm lý, và hoạt động 

áp dụng phương pháp CTXH cá nhân trong hỗ 

trợ đối tượng thân chủ bệnh nhân covid-19.Trong 

phần báo cáo Trong báo cáo sử dụng phương 

pháp nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu bán cấu 

trúc  

21 Đại học 

Công tác xã hội trong hỗ trợ tiếp cận 

việc làm cho sinh viên tốt nghiệp tại đại 

học Thủ Dầu Một năm 2021. 

Phạm Thị Lan 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo tìm hiểu về vấn đề việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một, 

những yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc 

làm. Và từ đó có hướng giải quyết giúp sinh viên 

khi tốt nghiệp có được việc làm. 

Qua một thời gian làm việc và đồng hành cùng 

thân chủ. Thân chủ có những thay đổi tích cực 

dần, thân chủ cởi mở hơn trong việc tham gia các 

hoạt động. Thân chủ cũng đã tham gia các hoạt 

động bên phường, khu phố tổ chức nhằm tạo sự 

vui vẻ hòa nhập và cũng như rèn luyện sức khỏe 

tốt hơn. Bên cạnh đó các thành viên trong gia 

đình là anh chị em luôn sẵn sàng hỗ trợ động viên 

chia sẽ với thân chủ giúp thân chủ hoạt bát vui 

tươi hơn tạo động lực cho thân chủ tiếp tục thực 

hiện tốt những kế hoạch đã đề ra trước đó.  

22 Đại học 

Công tác xã hội trong hỗ trợ, can thiệp 

về tinh thần cho công nhân bị mất việc 

do covid 19 tại phường Phú Hoà , thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

năm 2021 

Trần Đình  Huỳnh 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo trình bày về những thay đổi ảnh 

hưởng đến tinh thần cho công nhân được can 

thiệp, hỗ trợ qua sự giúp đỡ của nhân viên xã hội. 

Qua đó hỗ trợ người lao động có cách nhìn và 

nhận thức về ảnh hưởng của covid đến tác động 

sức khỏe tâm thần. Sự thay đổi trong nhận thức 

nhằm hạn chế giảm tác động những cảm xúc 

đang chất chứa và khai thông những cảm xúc ưu 

sầu. Quan điểm của đề tài, trong bối cảnh covid 



hiện nay cần quan tâm trực tiếp đến sức khỏe tinh 

thần song song với ứng dụng triển khai hệ thống 

nhân viên công tác xã hội . 

23 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

sinh kế cho mẹ đơn thân tại phường Phú 

Lợi, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

năm 2021. 

Trần Thùy Linh 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Thực hiện công tác xã hội cá nhân trong thực 

hành đề tài báo cáo tốt nghiệp. 

Qua một thời gian đồng hành cùng TC và gia 

đình: TC tham gia rất tích cực thân chủ đã thay 

đổi tích cực ngày càng tự tin tài chính ổn định 

hơn thực hiện đúng những gì tôi đã đề ra để hỗ 

trợ sinh kế cho thân chủ. TC đã cải thiện được 

kinh tế của mình có thêm được công việc làm 

thêm ổn định không còn vất vả như trước. Bên 

cạnh đó các thành viên trong gia đình hàng xóm, 

đồng nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ động viên TC 

giúp TC hoạt bát vui tươi hơn tạo động lực cho 

TC tiếp tục thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra 

trước đó không còn mặc cảm tự ti khi là mẹ đơn 

thân tự tin vươn lên trong cuộc sống. 

Thân chủ và gia đình cần tiếp tục duy trì những 

giải pháp đã thực hiện có hiệu quả và tiếp tục ổn 

định hơn về mặt tài chính có thêm nguồn thu 

nhập và cũng như có thêm thời gian chăm sóc 

con cái. 

Khuyến nghị  

* Có nhiều đề tài nghiên cứu về hỗ trợ sinh kế 

cho mẹ đơn thân hơn. 

* Tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên CTXH 

nghiên cứu can thiệp các trường hợp mẹ đơn thân 

để nâng cao năng lực.  

24 Đại học 
Ctxh trong hỗ trợ can thiệp giảm kỳ thị 

của chủ nhà trọ, người dân xung quanh  

Nguyễn Trọng 

Tính 

TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo thể hiện sự vận dung phương pháp 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ người dân 

nhập cư sau quá trình cách ly điều trị trở về nơi 



đối với người dân nhập cư sau quá trình 

cách ly điểu trị bệnh sars-cov-2 khi về 

lại phòng trọ tại phường Phú Hòa 

,Tp.Thủ Dầu Một. 

cư trú  tại phòng trọ phường Phú Hòa ,Tp.Thủ 

Dầu Một., tỉnh Bình Dương. Nội dung tập trung 

phát triển năng lực cho người dân nhập cư 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 cải thiện các yếu tố tâm lý và không 

còn tự ti khi điều trị cách ly trở về nơi ở. 

 

25 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ đời 

sống vật chất cho công nhân mất việc do 

ảnh hưởng của dịch covid 19 hiện nay 

tại khu 6, phường Phú Thọ, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương năm 

2021 

Trần Xuân Hoàng 
TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Thông qua vận dụng các kiến thức ở trường, 

không ngừng học hỏi kinh nghiệm để vận dụng 

vào thực tế. Bên cạnh đó còn thay đổi về quan 

niệm sống, thay đổi về khả năng ứng xử, khả 

năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá 

những gì đã được học vào thực tế; trau dồi thêm 

nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề 

và về các kỹ năng làm việc (kỹ năng thiết lập 

quan hệ với thân chủ, kỹ năng truyền thông giao 

tiếp, kỹ năng phỏng vấn hướng mục tiêu, kỹ năng 

lắng nghe thấu cảm, …), thái độ đối với nghề 

nghiệp tốt nhằm giúp đỡ người có vấn đề, những 

người yếu thế trong xã hội  

26 Đại học 

Công tác xã hội trong hỗ trợ cộng đồng 

tiếp cận kỹ năng phòng chống dịch sốt 

xuất huyết trên địa bàn khu phố 8, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương năm 2021 

Trần Trung 

Nguyễn 

TS. Lê Thị Hoàng 

Liễu 

Báo cáo thể hiện sự  vận dụng phương pháp 

phát triển cộng đồng trong hỗ trợ tiếp cận kỹ 

năng phòng chống sốt xuất huyết  tại khu phố 8, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. Nội dung tập trung hỗ trợ các kỹ 

năng phòng chống bệnh sốt xuất huyết thông qua 

các hoạt động của NVXH bằng cách áp dụng PP 

phát triển cộng đồng  và các lý thuyết về hệ thống 

sinh thái. Kết quả cho thấy sự hiểu quả của PP 

phát triển cộng đồng trong hỗ trợ tiếp cận các kỹ 

năng phòng chống sốt xuất huyết cho người dân .  



27 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân với trẻ nhập cư 

(điển cứu trường hợp tại Ấp Long 

Hương, Xã Long Nguyên, Huyện Bầu 

Bàng, Tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Chí Hào 
ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Quá trình tìm kiếm và bắt đầu thực tập tại cơ 

sở nhằm vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 và kết 

thúc quá trình thực tập vào cuối ngày 13 tháng 12 

năm 2021. Cơ sở được lựa chọn cho quá trình 

thực tập là “Nhà trọ Thúy Mười” ngụ tại Tổ 6, 

Ấp Long Hưng, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu 

Bàng, Tỉnh Bình Dương. Với mục tiêu nghiên 

cứu là vận dụng hệ thống các lý thuyết và 

phương pháp công tác xã hội cá nhân trong việc 

hỗ trợ, giải quyết những khó khăn mà trẻ nhập cư 

đang đối diện. Bên cạnh đó, bài viết đã sử dụng 

phương pháp nghiên cứu trường hợp và phương 

pháp phân tích tài liệu làm tiền đề cho quá trình 

nghiên cứu tại cơ sơ. Sau thời gian nghiên cứu 

cũng như thực tập với thân chủ là trẻ nhập cư. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhóm đối tượng trẻ 

em nhập cư là nhóm đối tượng dễ bị môi trường 

xung quanh tác động vào, điều này dẫn đến lối tư 

duy và sự phát triển về nhận thức của nhóm đối 

tượng này rất dễ bị ảnh hưởng xấu, dễ tiếp thu 

những lối suy nghĩ thiếu chính chắn trong cách 

giao tiếp với mọi người xung quanh. Bài viết 

cũng đã nói lên được nhu cầu hiện tại của trẻ 

chính là nhận được sự tôn trọng từ những người 

thân xung quanh của thân chủ. Dù vậy, kết quả 

cũng cho thấy đươc dù rằng thân chủ có nhiều 

điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nhưng những 

điểm mạnh và điểm yếu này lại không thể giúp 

thân chủ giải quyến được vấn đề và thân chủ 

đang gặp phải. Bên cạnh đó, thông qua việc sử 

dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân vào 

đề tài nghiên cứu trong việc hỗ trợ, can thiệp cho 

nhóm đối tượng trẻ nhập cư lại có phần hiệu quả 



hơn so với việc áp dụng phương pháp công tác xã 

hội với nhóm hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, 

phương pháp công tác xã hội cá nhân sẽ tốn 

nhiều thời gian làm việc với thân chủ hơn, đặt 

biệt là trong việc tìm hiểm sơ đồ SWOT và quá 

trình xây dựng kế hoạch can thiệp. Về phần đề 

xuất, để có thể tăng cường hiệu quả can thiệp 

bằng phương pháp công tác xã hội nhóm đối với 

nhóm đối tượng trẻ nhập cư, nhân viên công tác 

xã hội cần phải thực hiện nhiều khâu chủ yếu là 

việc thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu – 

mong muốn của thân chủ một cách chính xác 

nhất. Còn đối với phương pháp công tác xã hội cá 

nhân, nhân viên công tác xã hội cần phải dành 

nhiều thời gian hơn trong việc làm quen cũng 

như thu thập đủ các thông tin liên quan đến thân 

chủ và vấn đề của thân chủ. 

28 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân với mẹ đơn thân 

(điển cứu trường hợp tại Phường Hiệp 

Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương) 

Nguyễn Thị Lành 
ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Sinh viên gặp thân chủ nhờ sự giúp đỡ của chi 

hội trưởng hội phụ nữ, thân chủ là mẹ đơn thân 

có hai con nhỏ trong đó con thứ hai của chị mắc 

phải hội chứng tự kỷ. Qua đó tìm hiểu về lịch sử 

vấn đề nghiên cứu, hệ thống lý luận, chính sách 

xã hội và dịch vụ xã hội liên quan đến vấn đề hỗ 

trợ cho mẹ đơn thân và hoạt động áp dụng 

phương pháp CTXH cá nhân trong hỗ trợ đối 

tượng thân chủ là mẹ đơn thân. Từ đó tổ chức 

thực hiện hỗ trợ mẹ đơn thân giải quyết vấn đề 

bằng phương pháp CTXH cá nhân. Trong báo 

cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, 

phỏng vấn sâu bán cấu trúc và phương pháp công 

tác xã hội cá nhân. Kết quả nghiên cứu về mẹ 

đơn thân cho thấy đây là đối tượng cần được 

quan tâm vì họ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa là 



trụ cột trong gia đình vừa phải chăm sóc con nhỏ. 

Để có thể hỗ trợ cho những người là mẹ đơn 

thân, chính quyền địa phương cùng với những tổ 

chức, cá nhân có liên quan cần thực hiện những 

cuộc khảo sát định kỳ 1 năm 1 lần để sớm phát 

hiện những trường hợp cần hỗ trợ, bên cạnh đó, 

hội phụ nữ là tổ chức gần gũi nhất với mẹ đơn 

thân, cần có những hoạt động tuyên truyền, kết 

nối nguồn lực để hỗ trợ về kinh tế và tinh thần 

cho nhóm thân chủ này. 

29 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân với người cao 

tuổi (điển cứu trường hợp tại phường 

Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương) 

Phan Ngọc Hân 
ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Sinh viên được sự hỗ trợ của trưởng khu phố 

Phường Khánh Bình đến để gặp thân chủ - ở khu 

trọ nhằm  phục vụ cho học phần thực tập và báo 

cáo tốt nghiệp. Với mục tiêu tìm hiểu hệ thống 

các vấn đề liên quan đến NCT, các nghiên cứu 

liên quan đến CTXH cá nhân trong hỗ trợ nhóm 

NCT. Cùng với đó tìm hiểu các hệ thống lí luận, 

các chính sách dịch vụ xã hội liên quan đến NCT 

để đưa ra các kế hoạch, giải pháp để giải quyết 

vấn NCT đang gặp phải. Trong quá trình làm báo 

cáo sinh viên sử dụng phương pháp phỏng vấn 

sâu, quan sát, nghiên cứu tài liệu và phương pháp 

CTXH cá nhân. Kết quả của báo cáo cho thấy 

nhu cầu của NCT hiện nay là sự hỗ trợ từ người 

thân trong gia đình và chính quyền đại phương. 

Hoạt động CTXH rất cần thiết, không chỉ cung 

cấp thông tin mà còn kết nối các nguồn lực cho 

NCT. Ngoài ra còn tham vấn tâm lý cho NCT để 

họ có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Qua 

nghiên cứu đã tìm ra được phương pháp hỗ trợ 

cho người cao tuổi bị hoang mang lo lắng về căn 

bệnh đau nhức xương khớp có thể trở lại trạng 

thái cân bằng và được sự hỗ trợ của nhân viên xã 

hội, gia đình đã vượt qua và trở lại tránh thái cân 



bằng cảm xúc từ đó phát huy được tiềm năng của 

bản thân. 

30 Đại học 

Công tác xã hội cá nhân với người cao 

tuổi (Điển cứu trường hợp tại xã An 

Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương). 

Trần Thị Thanh 

Trúc 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Sinh viên được sự hỗ trợ của cán bộ phòng Lao 

động thương binh và xã hội của xã An Sơn trong 

quá trình tiếp cận và gặp gỡ thân chủ nhằm phục 

vụ cho học phần thưc tập và báo cáo tốt nghiệp. 

Với mục tiêu là hỗ trợ thân chủ có chế độ dinh 

dưỡng phù hợp, hỗ trợ về mặt sức khỏe cho thân 

chủ. Bên cạnh đó cùng thân chủ tìm hiểu các 

thông tin, các lý luận, chính sách liên quan đến 

NCT nhằm đưa ra kế hoạch đưa ra giải pháp phù 

hợp để giải quyết vấn đề của thân chủ. Trong quá 

trình thực hiện sinh viên sử dụng các phương 

pháp như phương pháp nghiên cứu tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp 

CTXH cá nhân và sinh viên sử dụng hai công cụ 

là công cụ vangxg gia và công cụ vấn đàm. Kết 

quả của báo cáo cho thấy nhu cầu của NCT hiện 

nay là sự quan tâm chăm sóc từ phía gia đình và 

bên cạnh đo NCT cần phải có một số các kiến 

thức liên quan đến bệnh của bản thân để có 

những lưu ý trong đời sống hàng ngày. Hoạt 

động CTXH rất cần thiết, không chỉ hỗ trợ cung 

cấp thông tin mà còn kết nối nguồn lực cho NCT 

giúp cho nhóm đối tượng yếu thế này có cuộc 

sông tốt hơn. Qua nghiên cứu đã tìm ra được 

phương pháp hỗ trợ cho vấn đề của NCT để cải 

thiên vấn đề sức khỏe hơn, có sự quan tâm từ gia 

đình nhiều hơn 

31 Đại học 

Công Tác Xã Hội cá nhân với người 

bệnh ung thư gan (Điển cứu trường hợp 

tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 

TP.HCM) 

Đinh Thị Phương 

Đài 

ThS. Lê Thị 

Phương Hải 

Ung thư là căn bệnh quái ác đang từng ngày 

cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên thế 

giới. Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, 

năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư 

trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Ngoài ra, 



ung thư cũng có tác động rất lớn về mặt tâm lý 

của người bệnh. Thông qua phương pháp nghiên 

cứu những số liệu thống kê về bệnh ung thư gan 

trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng, 

báo cáo này sẽ cho chúng ta thấy một cái nhìn 

tổng quát nhất về căn bệnh ung thư gan. Bên 

cạnh đó cũng góp một phần nhỏ giúp cho mọi 

người nhận ra được vai trò và tính cấp thiết của 

việc áp dụng thực hành CTHXCN vào việc hỗ trợ 

thân chủ là bệnh nhân ung thư gan 

 

  

 

Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 



 


