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

Chương trình: Quản lý nhà nước 

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 

Nâng cao chất lượng hoạt động tư 

pháp trên địa bàn phường Tân 

Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Ngô Thành 

Qúy 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã nêu được nội dung Quản 

lý nhà nước về hoạt động Tư pháp tập trung 02 

nội dung (chứng thực, hộ tịch) của UBND cấp 

xã. Phân tích thực trạng Quản lý nhà nước về 

hoạt động Tư pháp của UBND phường Tân 

Phước Khánh theo 02 nội dung (chứng thực, hộ 

tịch), trong đó lĩnh vực hộ tịch (Đăng ký khai 

sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi), chỉ ra được 

những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động Tư 

pháp trên địa bàn phường Tân Phước Khánh từ 

đó đề xuất 04 giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động Tư pháp trên địa bàn phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 



2 Đại học 

Hiệu quả quản lí nhà nước về bảo 

hiểm y tế trên địa bàn phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Minh Trí 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra 06 nội dung định 

hướng công tác Quản lý nhà nước về Bảo hiểm Y 

tế. Phân tích thực trạng Quản lý nhà nước về Bảo 

hiểm Y tế trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo 06 nội 

dung đã định hướng, chỉ ra được những mặt đạt 

được, những khó khăn hạn chế  trong hoạt động 

Quản lý nhà nước về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn 

phường Tân Vĩnh Hiệp, từ đó đề xuất 06 giải 

pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về 

Bảo hiểm Y tế trên địa bàn phường Tân Vĩnh 

Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

3 Đại học 

Hiệu quả hoạt động của bộ phận 

một cửa, một cửa liên thông trên 

địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị 

Ngọc 

Huyền 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã nêu được nội dung thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo quy trình 04 

bước (Tiếp nhận hồ sơ, Chuyển hồ sơ, Giải quyết 

hồ sơ, Trả kết quả giải quyết hồ sơ). Phân tích 

thực trạng hiệu quả hoạt động của bộ phận một 

cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được những những 

kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động 

của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa 

bàn thị xã Bến Cát 



4 Đại học 

Hiệu quả hoạt động quản lý hộ 

tịch trên địa bàn xã Phú An, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Trần Thị 

Ngọc Thảo 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

hiệu quả hoạt động quản lý Hộ tịch. Phân tích 

thực trạng hiệu quả hoạt động quản lý Hộ tịch tại 

UBND xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương, chỉ ra được những khó khăn, thuận lợi 

trong hoạt động quản lý Hộ tịch tại UBND xã 

Phú An, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý Hộ tịch tại UBND xã 

Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

5 Đại học 

Hiệu quả hoạt động chứng thực tạị 

phường Phú Cường, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Đỗ Hoài 

Thương 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về chứng thực. Phân tích thực trạng về công tác 

chứng thực tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được những khó 

khăn, thuận lợi trong công tác chứng thực tại 

phường Phú Cường, từ đó đề xuất một số giải 

pháp nâng cao công tác chứng thực tại phường 

Phú Cường 



6 Đại học 

Công tác quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân thị trấn 

Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Trần 

Nguyễn 

Uyên Trầm 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

công tác quản lý Hộ tịch về Khai sinh, Khai tử, 

Kết hôn theo quy trình 03 bước. Phân tích thực 

trạng công tác quản lý Hộ tịch về Khai sinh, Khai 

tử, Kết hôn tại UBND thị trấn Tân Bình, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được 

những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý 

Hộ tịch về Khai sinh, Khai tử, Kết hôn tại UBND 

thị trấn Tân Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác Hộ tịch tại UBND thị 

trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

7 Đại học 

Công tác quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại xã Định Hiệp, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Linh 

Tâm 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

công tác Quản lý nhà nước về Hộ tịch cấp xã. 

Phân tích thực trạng công tác Quản lý nhà nước 

về Hộ tịch tại UBND xã Định Hiệp, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được những khó 

khăn, thuận lợi trong công tác Quản lý nhà nước 

về Hộ tịch tại UBND xã Định Hiệp, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nâng cao công tác Quản lý nhà 

nước về Hộ tịch tại UBND xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 



8 Đại học 

Quản lý nhà nước về văn hóa xã 

hội trên địa bàn xã An Lập, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Nghị Hồng 

Thi 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội. Phân tích 

thực trạng Quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội 

trên địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương, chỉ ra được những kết quả đạt 

được, những tồn tại, hạn chế trong công tác Quản 

lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội trên địa bàn xã 

An Lập, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng Quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã 

hội trên địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

9 Đại học 

Hiệu quả Quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên tại phường 

Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Lâm Quốc 

Huy 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về công tác Thanh niên. Phân 

tích thực trạng Quản lý nhà nước về công tác 

Thanh niên trên địa bàn phường Tương Bình 

Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chỉ ra 

được những khó khăn, thuận lợi trong Quản lý 

nhà nước về công tác Thanh niên trên địa bàn 

phường Tương Bình Hiệp, từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về 

công tác Thanh niên trên địa bàn phường Tương 

Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



10 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động 

văn thư - lưu trữ tại Uỷ ban nhân 

dân phường Phú Hoà, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Khu Thị 

Mỹ Trang 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác Văn thư - Lưu trữ. Phân tích thực 

trạng về công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND 

phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương, chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế 

trong công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND 

phường Phú Hòa, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nâng cao chất lượng công tác Văn thư - Lưu trữ 

của UBND phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

11 Đại học 

Nâng cao chất lượng quản lý nhân 

sự tại Công ty TNHH TM&DV 

Khánh Huyền 

Tô Nguyễn 

Trung 

Khánh 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM&DV 

Khánh Huyền ở Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. 

Phân tích thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty 

TNHH TM&DV Khánh Huyền tập trung 03 nội 

dung (hoạch định nhân sự, phân tích công việc, 

công tác tuyển dụng, công tác huấn luyện và phát 

triển đội ngũ nguồn nhân lực của công ty), chỉ ra 

được những khó khăn, thuận lợi từ đó đề xuất 

một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý 

nhân sự tại công ty TNHH TM&DV Khánh 

Huyền 



12 Đại học 

Hoạt động đăng ký khai sinh tại 

Ủy ban nhân dân phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Đặng Tấn 

Lợi 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

và căn cứ pháp lý công tác đăng ký khai sinh tại 

Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuân, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Phân tích thực 

trạng và Quy trình quản lý và đăng ký khai sinh 

trên nền tảng phần mềm HN2Tsoft tại UBND 

phường Tân Xuân, chỉ ra được những khó khăn 

và hạn chế trong công tác đăng ký khai sinh sinh 

tại UBND phường Tân Xuân, từ đó đề xuất một 

số giải pháp hoàn thiện ứng dụng công nghệ 

đăng ký khai sinh tại UBND phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

13 Đại học 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức tại phường Tân 

Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Binh 

Dường 

Mai Quỳnh 
TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. Phân tích thực trạng chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức tại phường Tân Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức tại phường Tân Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 



14 Đại học 

Quản lý nhà nước về an sinh xã 

hội trên địa bàn thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Đặng Đức 

Duy 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về vấn đề An sinh Xã hội và quản lý Nhà nước 

về An sinh Xã hội. Phân tích thực trạng quản lý 

Nhà nước về An sinh Xã hội trên địa bàn TP. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được 

những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện 

chính sách An sinh Xã hội trên địa bàn TP. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ đó đề xuất một số 

giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về An sinh 

Xã hội trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

15 Đại học 

Quản lý nhà nước về hoạt động 

thanh niên tại phường Phú Thọ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị 

Ánh Linh 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý Nhà nước về hoạt động Thanh niên. 

Phân tích thực trạng Công tác Quản lý Nhà nước 

về hoạt động Thanh niên tại phường Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ đó đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện Công tác Quản 

lý Nhà nước về hoạt động Thanh niên tại phường 

Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



16 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Thái Quốc 

Nguyên 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác Hộ tịch và thủ tục giải quyết Hộ tịch 

ở mỗi cấp khác nhau vì thế Báo cáo tốt nghiệp 

nên giới hạn ở phạm vi cấp xã. Phân tích thực 

trạng công tác quản lý Nhà nước về Hộ tịch tại 

UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, chỉ ra được những thuận lợi, 

khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về Hộ 

tịch tại UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, từ đó đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà 

nước về Hộ tịch tại UBND phường Tân Vĩnh 

Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

17 Đại học 

Công tác văn thư lưu trữ tại Uỷ 

ban Nhân dân xã An Sơn, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác Văn thư – Lưu trữ. Phân tích thực 

trạng Công tác Văn thư Lưu trữ tại UBND xã An 

Sơn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, từ đó đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện Công tác Văn 

thư Lưu trữ tại UBND xã An Sơn, TP. Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 



18 Đại học 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Phan Thị 

Tuyết 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

thủ tục hành chính cấp huyện. Phân tích thực 

trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Bắc 

Tân Uyên, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc 

đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Bắc 

Tân Uyên. 

19 Đại học 
Công tác quản lý nhân sự tại báo 

Bình Dương 

Nguyễn 

Quang Vũ 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã hoàn thành đúng thời gian, 

kết cấu theo quy định của Đại học Thủ Dầu Một; 

Báo cáo tốt nghiệp đã trình bày được Chức năng, 

nhiệm vụ của Ban Biên tập và các phòng ban, 

các bộ phận và Tình hình nhân sự tại cơ quan 

Báo Bình Dương. 

20 Đại học 

Công tác Thi đua khen thưởng tại 

Uỷ Ban Nhân dân xã Long Thành 

Nam, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

Nguyễn 

Hồ Nguyệt 

Tú 

TS Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND xã 

Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. Phân tích thực trạng công tác thi đua, khen 

thưởng tại UBND xã Long Thành Nam, chỉ ra 

được những hạn chế và nguyên nhân của những 

hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn 

thiện công tác thi đua, khen thưởng tại UBND xã 

Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. 



21 Đại học 

Công tác quản lý nhân sự tại công 

ty cổ phần viễn thông và tự động 

hoá Fotas 

Phạm Ngô 

Phúc 

Thuận 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở khoa học về công tác 

quản lý nhân sự, thực trạng cũng như những hạn 

chế của Công ty cổ phần viễn thông và tự động 

hoá Fotas đối với công tác nhân sự. 

22 Đại học 

Nâng cao chất lượng đào tạo và 

phát triển nhân sự tại Công ty cổ 

phần Viễn thông và Tự động hóa 

Fotas 

Trương 

Ngọc Châu 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở khoa học về quản lý 

nhà nước đối với công tác nhân sự. 

23 Đại học 

Quản lý nhà nước về đăng ký kết 

hôn tại phường Định Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị 

Minh Anh 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học của quản lý nhà 

nước về đăng ký kết hôn. Nêu được những kết 

quả cũng như bất cập, hạn chế của công tác này 

tại phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương. 

24 Đại học 

Công tác văn thư tại Uỷ ban nhân 

dân phường Định Hoà, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học của quản lý nhà 

nước về công tác văn thư lưu trữ. Nêu được 

những kết quả cũng như bất cập, hạn chế của 

công tác này tại Phường Đình Hòa, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

25 Đại học 

Quản lý nhà nước về thanh niên 

trên địa bàn phường Phú Thọ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Dương Thị 

Tiểu Yến 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học của quản lý nhà 

nước về thanh niên. Nêu được những kết quả 

cũng như bất cập, hạn chế của công tác này tại 

địa bàn nghiên cứu. 



26 Đại học 

Quản lý nhà nước về kinh tế trên 

địa bàn phường Tương Bình Hiệp, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Tấn Bửu 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học của quản lý nhà 

nước về kinh tế. Nêu được những kết quả cũng 

như bất cập, hạn chế của công tác này địa 

phương nghiên cứu. 

27 Đại học 

Hoạt động cải cách thủ tục hành 

chính tại Ủy ban nhân dân phường 

Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Bùi Thị 

Ngọc 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học về cải cách 

TTHC. Nêu được những kết quả cũng như bất 

cập, hạn chế của công tác này tại địa phương 

nghiên cứu. 

28 Đại học 

Thực trạng xử lý vi phạm hành 

chính về trật tự đô thị tại Ủy ban 

nhân dân phường Phú Chánh, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Dương 

Huỳnh 

Anh Khoa 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học về hoạt động 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự 

đô thị.  Nêu được những kết quả cũng như bất 

cập, hạn chế của công tác này tại địa phương 

nghiên cứu. 

29 Đại học 

Công tác tiếp dân tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Lợi, Thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Lê Thị 

Nhật Hà 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học về hoạt động 

tiếp công dân. Nêu được những kết quả cũng như 

bất cập, hạn chế của công tác này tại địa phương 

nghiên cứu. 

30 Đại học 

Quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã 

Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Hữu Bình 

TS Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học về xây dựng 

nông thôn mới. Nêu được những kết quả cũng 

như bất cập, hạn chế của công tác này tại xã 

Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 



31 Đại học 

Thực tiễn quản lý nhà nước tại 

Công đoàn các khu công nghiệp 

Bình Dương 

Hoàng 

Tuấn Anh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học của quản lý nhà 

nước tại công đoàn các khu công nghiệp. Nêu 

được những kết quả cũng như bất cập, hạn chế 

của công tác này trong giai đoạn 2017-2020 

32 Đại học 

Thực trạng công tác văn thư, lưu 

trữ của phòng Nội vụ huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thành Đức 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài hệ thống lại một cách cơ bản cơ sở khoa 

học về văn thư, lưu trữ; làm rõ những kết quả và 

hạn chế; đưa ra một số giải pháp trong công tác 

văn thư, lưu trữ tại phòng Nội vụ huyện Dầu 

Tiếng. 

33 Đại học 

Công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính tại Phòng Tư pháp Uỷ ban 

nhân dân huyện Bắc Tân Uyên 

Đoàn 

Thanh Tú 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài đề cập đến sự tham gia kiểm soát thủ tục 

hành chính, thực trạng và kết quả kiểm soát thủ 

tục hành chính của Phòng Tư pháp huyện Bắc 

Tân Uyên từ 2018-2020 

34 Đại học 

Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Phạm Văn 

Cường 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài hệ thống lại cơ sở khoa học và pháp lý về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

thực trạng và đề xuất giải pháp trong việc thực 

hiện cơ chế này tại phường Hoà Phú, Thủ Dầu 

Một từ 2016-2020 

35 Đại học 

Công tác hộ tịch tại uỷ ban nhân 

dân phường Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Trương 

Tuấn Kiệt 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở khoa học và pháp 

lý; tìm hiểu thực trạng và tìm kiếm giải pháp về 

công tác hộ tịch tại phường Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên từ 2015-2020 



36 Đại học 

Công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Lợi, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Ka Luyên 
ThS. Vũ Thị 

Ngọc Bích 

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung 

về hộ tịch và quản lý nhà nước đối với hộ tịch, 

đánh giá thực trạng quản lý hộ tịch ở phường Phú 

Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

trong thời gian 2019-2021, từ đó kiến nghị những 

giải pháp để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 

luật về Hộ tịch; Tăng cường công tác truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về quản lý hộ tịch; Tăng 

cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trong công 

tác quản lý hộ tích và nhóm giải pháp nâng cao 

năng lực đối với Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

37 Đại học 

Quản lý nhà nước về chứng thực 

tại Uỷ ban nhân dân xã Thành 

Long, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh. 

Lê Quỳnh 

Mỹ Duyên 

ThS. Lê Văn 

Gấm 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

của quản lý nhà nước về chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân xã; thực trạng quản lý nhà nước về 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã Thành Long, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: Đánh giá 

thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về chứng 

thực từ kết quả,thành tựu, tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân của nó. Từ đó, đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện quản lý nhà nước về chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 



38 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Hiệp 

An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

Trần 

Vương 

Minh 

Phương 

ThS. Lê Văn 

Gấm 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

của quản lý nhà nước về chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân xã; thực trạng quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp An, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: Đánh giá 

thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch 

từ kết quả,thành tựu, tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân của nó. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

39 Đại học 

Công tác quản lý đăng kí khai sinh 

tại Uỷ ban nhân dân xã Hưng 

Bình, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk 

Nông. 

Tống Thị 

Ánh Tuyết 

ThS. Lê Văn 

Gấm 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

của công tác đăng kí khai sinh tại Ủy ban nhân 

dân xã; thực trạng công tác đăng kí khai sinh tại  

Uỷ ban nhân dân xã Hưng Bình, huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh Đắk Nông: Đánh giá thực trạng công 

tác đăng kí khai sinh tại Uỷ ban nhân dân xã 

Hưng Bình, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông từ 

kết quả,thành tựu, tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân của nó. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện công tác đăng kí khai sinh tại Ủy ban nhân 

dân  Uỷ ban nhân dân xã Hưng Bình, huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh Đắk Nông. 



40 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Tân 

Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn 

Huỳnh 

Long 

ThS. Lê Văn 

Gấm 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

của quản lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân phường; thực trạng quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: Đánh 

giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về hộ 

tịch từ kết quả,thành tựu, tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân của nó. Từ đó, đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường Tân Phước Khánh, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

41 Đại học 

Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Quốc 

Thanh 

ThS. Lê Văn 

Gấm 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

của thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Trung tâm phục vụ Hành chính công; thực 

trạng công tác Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính 

công thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: 

Đánh giá thực trạng công tác thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương từ kết quả,thành tựu, tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân của nó. Từ đó, đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện công tác thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm 

phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

42 Đại học 

Thực hiện chính sách xã hội tại 

Ủy ban nhân dân phường Phú 

Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Lương Tấn 

Phát 

ThS. 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Đề tài đã cơ bản xây dựng được khung lý thuyết 

của vấn đề nghiên cứu; phân tích đánh giá được 

thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại địa bàn 

nghiên cứu; đề xuất được một số giải có tính khả 



thi nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính 

sách xã hội tại UBND phường Phú Chánh thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

43 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Tân An, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Lý Nhật 

Hào 

ThS. 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Đề tài đã xây dựng được khung lý thuyết của 

công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại UBND 

cấp xã; trình bày, phân tích và đánh giá được 

thực trạng công tác quản lý nhà nước về hộ tịch 

tại UBND phường Tân An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương; đề xuất được một số giải 

pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý nhà nước về hộ tịch tại UBND phường 

Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

44 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Nhật Hậu 

ThS. 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Đề tài đã xây dựng được khung lý thuyết của 

công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại UBND 

cấp xã; trình bày, phân tích và đánh giá được 

thực trạng công tác quản lý nhà nước về hộ tịch 

tại UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương; đề xuất được một số giải 

pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý nhà nước về hộ tịch tại UBND phường 

Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

45 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Võ Huỳnh 

Như Ý 

ThS. 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Đề tài đã cơ bản xây dựng được khung lý thuyết 

của hoạt động chứng thực tại UBND cấp xã; 

trình bày, phân tích, đánh giá thực trạng và đề 



Dương xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn 

thiện hoạt động chứng thực tại UBND phường 

Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. 

46 Đại học 

Quản lý nhà nước về thị trường 

sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Lê Hoàng 

Cơ 

ThS. 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Đề tài đã cơ bản xây dựng được khung lý thuyết 

đối với công tác quản lý nhà nước về thị trường 

sản phẩm nông nghiệp nói chung; trình bày, phân 

tích, đánh giá khái quát và đề xuất một số giải 

pháp nhưng chưa có tính khả thi cao trong việc 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

thị trường sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã 

An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

47 Đại học 

Công tác quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Đình 

Tuấn Anh 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về công 

tác quản lý nhà nước về hộ tịch cấp xã; phân tích 

thực trạng và đánh giá mặt đạt được, hạn chế, 

nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đề xuất một số 

giải pháp phù hợp trong công tác quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

48 Đại học 

Công tác đăng kí khai sinh tại Ủy 

ban nhân dân xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Đặng Lê 

Châu 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về 

công tác đăng ký khai sinh; tìm hiểu, nghiên cứu, 

phân tích và đánh giá thực trạng công tác đăng 

ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Định Hiệp, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

của công tác đăng ký khai sinh tại UBND xã 

Định Hiệp trong thời gian tới 



49 Đại học 

Công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân xã Thanh An, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Vũ Duy 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực 

tiến về công tác hộ tịch cấp xã, tổng hợp, phân 

tích các số liệu thực tiễn, đánh giá và đưa ra một 

số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã 

Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

50 Đại học 

Hoạt động Quản lý nhà nước đối 

với thanh niên vi phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Thiều Đình 

Minh 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về thanh 

niên, thanh niên vi phạm pháp luật và công tác 

quản lý nhà nước về thanh niên vi phạm pháp 

luật. Từ đó, kết hợp giữa cơ sở lý luận đã tổng 

hợp, quá trình quan sát và thu thập các dữ liệu 

nghiên cứu về đối tượng nghiên cứu; đánh giá 

thực trạng, đưa ra các giải pháp trong công tác 

quản lý nhà nước đối với thanh niên vi phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

51 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Ủy ban nhân dân xã Long 

Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

Lê Trường 

Duy 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về 

cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng 

hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. Thống kê số liệu, đánh giá tình hình hoạt 

động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

UBND Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh; đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp 

nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động 

của cơ chế một cửa, một của liên thông tại 

UBND xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 



52 Đại học 

Công tác đăng kí hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Công Hậu 

ThS. Dương 

Đình Thảo 

Đề tài Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên 

cứu và hoàn thành các nhiệm vụ sau đây: Hệ 

thống hoá kiến thức lý luận về công tác đăng kí 

hộ tịch; Đánh giá thực trạng công tác đăng kí hộ 

tịch của chính quyền xã Định Hiệp, huyện Dầu 

Tiếng; Xây dựng các kiến nghị, giải pháp nâng 

cao chất lượng đăng kí hộ tịch tại UBND xã 

Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

53 Đại học 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người 

dân trong công tác phòng, chống 

dịch Covid - 19 tại tỉnh Bình 

Dương 

Lê Quỳnh 

Anh 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã góp phần vào hệ thống hóa lý luận và 

các cơ sở pháp lý về chính sách hỗ trợ cho dân 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện 

nay; làm rõ thực trạng về việc thực hiện chính 

sách và từ đó đề xuất các giải pháp chính sách và 

các kiến nghị để chính sách được thực hiện hiệu 

quả hơn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời 

gian tới. 

54 Đại học 

Quản lý nhà nước về thanh niên 

trên địa bàn phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Đình Huấn 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý của 

công tác quản lý nhà nước về Thanh niên ở cấp 

xã; phân tích thực trạng công tác quản lý Thanh 

niên của Phường Hiệp Thành giai đoạn 2017-

202, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

trên địa bàn phường Hiệp Thành trong thời gian 

tới. 

55 Đại học 

Công tác đánh giá cán bộ, công 

chức tại phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Đoàn 

Thanh 

Tâm 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã làm rõ các vấn đề lý luận về đánh giá 

cán bộ, công chức, phân tích thực trạng công tác 

đánh giá cán bộ, công chức tại phường Phú Hòa, 



Dương thành phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương và đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá 

cán bộ, công chức tại phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương trong thời 

gian tới 

56 Đại học 
Quản lý Nhà nước về Du lịch tại 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Ngô 

Nguyễn 

Hoài 

Thương 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

Đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận Quản lý 

Nhà nước về du lịch ở cấp huyện. Trên cơ sở đó, 

tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng trên 

những mặt thuận lợi và khó khăn về du lịch tại 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Từ đó, làm rõ 

những nguyên nhân về hạn chế, bất cập còn tồn 

đọng trong Quản lý nhà nước về du lịch tại địa 

bàn. Khuyến nghị một số giải pháp khả thi để 

nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về du lịch 

tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

57 Đại học 

Quản lý Nhân sự tại Công ty 

TNHH Mro Technologies Việt 

Nam, tỉnh Bình Phước 

Phạm Trần 

Xuân Vy 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

Đề tài tập trung nghiên cứu Hệ thống cơ sở lý 

luận về quản lý nhân sự; Phân tích, đánh giá thực 

trạng đưa ra ưu điểm- khuyết điểm và nguyên 

nhân của hạn chế trong hoạt động quản lý nhân 

sự tại Công ty TNHH Mro Technologies Việt 

Nam; F71Khuyến nghị giải pháp nâng cao chất 

lượng trong quản lý nhân sự tại Công ty TNHH 

Mro Technologies Việt Nam trong thời gian tới. 



58 Đại học 

Quản lý nhà nước về môi trường 

tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Đỗ Mỹ 

Huyền 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn 

của Quản lý nhà nước về môi trường tại cấp xã. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng Quản 

lý nhà nước về môi trường tại phường Tân Vĩnh 

Hiệp trong thời gian từ 2019 đến 12/2021, báo 

cáo nêu ra những kết quả đạt được, những hạn 

chế và tìm ra nguyên nhân của chúng. 

Từ đó, đưa ra những đánh giá và khuyến nghị 

giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả Quản lý 

nhà nước về môi trường trên địa bàn phường Tân 

Vĩnh Hiệp trong thời gian tới. 

59 Đại học 

Quản lý Nhân sự tại Công ty 

TNHH MTV Dịch Vụ Thương 

mại Đoàn Ngọc, tỉnh Bình Dương 

Lê Văn 

Hào 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

Bài báo cáo nghiên cứu cơ sở lý luận về nhân sự 

và công tác quản lý nhân sự. Tập trung phân tích 

thực trạng, đưa ra những ưu điểm - hạn chế và 

nguyên nhân trong công tác quản lý nhân sự  tại 

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương mại 

Đoàn Ngọc. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị 

giải pháp về những hạn chế còn tồn đọng trong 

công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH 

MTV Dịch Vụ Thương mại Đoàn Ngọc. 



60 Đại học 

Quản lý nhà nước về tài nguyên 

và môi trường tại huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Lê Ngọc 

Tố Linh 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

Nghiên cứu hệ thống lý luận Quản lý nhà nước 

về môi trường tại UBND huyện; Nghiên cứu 

thực trạng môi trường và hoạt động Quản lý nhà 

nước về môi trường tại UBND huyện Dầu Tiếng; 

Từ thực trạng môi trường và hoạt động Quản lý 

nhà nước về môi trường tại UBND huyện Dầu 

Tiếng, đề tài đi sâu tìm hiểu những kết quả đã đạt 

được và những hạn chế đang còn tồn tại cũng 

như nguyên nhân trong công tác Quản lý nhà 

nước về môi trường tại UBND huyện Dầu Tiếng. 

Đề ra những giải pháp/khuyến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả trong hoạt động Quản lý nhà nước 

về môi trường tại UBND huyện Dầu Tiếng. 

61 Đại học 

Hoạt động đăng ký hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân xã Lạc An, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Phạm Anh 

Hào 

ThS. Phan 

Nhân Trung 

Đề tài nhằm làm rõ về hoạt động đăng ký hộ tịch 

tại ủy ban cấp xã. Nêu rõ các vẫn đề lý luận và 

thực trạng tại xã Lạc An trong giai đoạn 2018- 6 

tháng đầu nằm 2021, và nêu ra giải pháp để phát 

triển và hoàn thiện hoạt động đăng ký hộ tịch tại 

xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. 

62 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Tân An, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Hữu Thắng 

ThS. Phan 

Nhân Trung 

Đề tài tập trung vào làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở 

lý luận về giải quyết khiếu nại tố cáo và hoạt 

động chứng thực tại ủy ban nhân dân phường 

Tân an, Thành phố a thủ dầu một tỉnh bình 

dương 

63 Đại học 

Hoạt động giải quyết khiếu nại tố 

cáo tại Ủy ban nhân dân xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Lê Thanh 

Thúy 

ThS. Phan 

Nhân Trung 

Đề tài tập trung vào làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở 

lý luận về giải quyết khiếu nại tố cáo và hoạt 

động giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn xã 



Dương An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

64 Đại học 

Quản lý nhà nước về kinh tế trên 

địa bàn phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Thị 

Trà Quế 

ThS. Phan 

Nhân Trung 

Đề tài tập trung vô công tác quản lý nhà nước về 

kinh tế của phường Phú Hoà 

65 Đại học 

Quản lý nhà nước về môi trường 

trên địa bàn huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

Lê Văn 

Vững 

ThS. Phan 

Nhân Trung 

Đề tài hệ thống lại cơ sở khoa học và pháp lý của 

Quản lý Nhà nước về môi trường; Thực trạng và 

đề xuất giải pháp trong việc thực hiện công tác 

này tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2018-2020 

66 Đại học 

Công tác Quản lý nhà nước về 

quy hoạch xây dựng đô thị trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Quốc Bảo 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về vai trò Quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị. Phân tích thực trạng về công tác 

quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị tại TP. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Bương, chỉ ra được những 

khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý quy 

hoạch, xây dựng đô thị tại TP. Thủ Dầu Một, từ 

đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Công tác 

Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 

trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



67 Đại học 

Tăng cường Quản lý nhà nước về 

đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân 

dân phường Định Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Tú 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh. Phân 

tích thực trạng Quản lý nhà nước về đăng ký khai 

sinh tại UBND phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương, chỉ ra được những khó 

khăn, thuận lợi trong công tác Quản lý nhà nước 

về đăng ký khai sinh tại UBND phường Định 

Hòa, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường 

Quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh tại 

UBND phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

68 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động 

chứng thực trên địa bàn xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Đào Thị 

Phương 

Uyên 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về hoạt động chứng thực cấp xã. Phân tích thực 

trạng hoạt động chứng thực trên địa bàn xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chỉ ra 

được những ưu điểm, hạn chế về hoạt động 

chứng thực trên địa bàn xã An Tây, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt đông 

chứng thực trên địa bàn xã An Tây, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 



69 Đại học 

Công tác quản lý về hộ tịch trên 

địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương 

Võ Lê 

Tuyết 

Phương 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác đăng ký và quản lý về Khai sinh, 

Khai tử. Phân tích thực trạng công tác đăng ký và 

quản lý về khai sinh, khai tử ở UBND xã Phước 

Hòa, chỉ ra được những khó khăn, thuận lợi trong 

Công tác quản lý về hộ tịch trên địa bàn xã 

Phước Hòa, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý về khai 

sinh, khai tử ở UBND xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương 

70 Đại học 

Tăng cường Quản lý nhà nước về 

hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Trinh 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về Hộ tịch. Phân tích thực 

trạng Quản lý nhà nước về Hộ tịch tại UBND 

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả Quản lý nhà nước về Hộ tịch tại UBND 

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 



71 Đại học 

Thực trạng công tác chứng thực 

của Ủỷ ban nhân dân xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Anh 

Duy 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã nêu nội dung công tác 

chứng thực của UBND cấp xã thực hiện theo quy 

trình 03 bước (Tiếp nhận hồ sơ, Giải quyết hồ sơ, 

Hoàn trả hồ sơ). Phân tích thực trạng công tác 

chứng thực của UBND xã Thanh An, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương theo quy trình thực hiện 

03 bước, chỉ ra được những kết quả, tồn tại hạn 

chế trong công tác chứng thực của UBND xã 

Thanh An, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn 

thiện công tác chứng thực tại UBND xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

72 Đại học 

Nâng cao chất lượng về quản lý 

hộ tịch trên địa bàn phường Phú 

Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Phan Minh 

Quyền 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác quản lý hộ tịch chủ yếu tập trung 

công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn theo 

quy trình thực hiện 04 bước. Phân tích thực trạng 

công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn phường Phú 

Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chỉ 

ra được những ưu điểm, hạn chế trong công tác 

quản lý hộ tịch trên địa bàn phường Phú Cường, 

từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất 

lượng quản lý hộ tịch trên địa bàn phường Phú 

Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

73 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động an 

sinh xã hội trên địa bàn phường 

Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Phan Thị 

Thúy Hằng 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về vấn đề An sinh xã hội. Phân tích thực trạng 

công tác ASXH cho người dân trên địa bàn 

phường Tân Vĩnh Hiệp, chỉ ra được những thành 

công, hạn chế trong công tác ASXH cho người 

dân trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, từ đó đề 



xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác ASXH trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp 

74 Đại học 

Công tác hoà giải tranh chấp đất 

đai ở phường Bình Chuẩn, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Hoàng 

Kim 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

về công tác hòa giải tranh chấp đất đai. Phân tích 

thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở 

địa bàn phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương, chỉ ra được những khó khăn, thuận 

lợi trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở 

địa bàn phường Bình Chuẩn, từ đó đề xuất một 

số giải pháp nâng cao công tác hòa giải tranh 

chấp ở phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

75 Đại học 

Công tác Quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại xã Thanh An, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Lê Ngọc 

Nga 

TS.Trần 

Văn Trung 

Báo cáo tốt nghiệp đã đưa ra những cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về Hộ tịch cấp xã. Phân tích 

thực trạng Quản lý nhà nước về Hộ tịch tại xã 

Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, 

chỉ ra được những khó khăn, thuận lợi trong công 

tác Quản lý nhà nước về Hộ tịch tại xã Thanh 

An, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

Quản lý nhà nước về Hộ tịch tại xã Thanh An, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

76 Đại học 

Công tác văn thư tại Ủy ban nhân 

dân phường Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Lâm Thái 

Nguyên 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã chỉ ra được thực trạng 

công tác văn thư tại UBND phường Uyên Hưng 

và có những đề xuất giải pháp cho các cấp có 

thẩm quyền 

77 Đại học 

Quản lý nhà nước về công tác xã 

hội tại phường Phú Hoà, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Phan Ngọc 

Huỳnh 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp đã nêu được cơ sở lý luận 

Quản lý nhà nước về công tác xã hội tại phường 

Phú Hòa, tác giả chỉ ra được thực trạng về Quản 



Dương lý nhà nước về công tác xã hội tại UBND 

phường Phú Hòa, TP TDM 

78 Đại học 

Công tác tuyển dụng đội ngũ công 

chức tại thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Quốc Anh 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp làm rỏ được công tác tuyển 

dụng công chức tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình 

Dương 

79 Đại học 

Quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Như 

Quỳnh 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp chỉ ra được Quản lý nhà nước 

về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An 

Tây, thị xã Bến Cát 

80 Đại học 

Quản lý nhà nước về công tác văn 

thư tại Ủy ban nhân dân xã Long 

Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp nêu được thực trạng Quản lý 

nhà nước về công tác văn thư tại UBND xã Long 

Nguyên thị xã Bến cát 

81 Đại học 

Quản lý nhà nước về phát triển 

nông thôn mới tại Ủy ban Nhân 

dân phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Minh Tuấn 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp làm nổi bật được Quản lý nhà 

nước về phát triển nông thôn mới tại UBND 

phường Tân Vĩnh Hiệp 

82 Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban Nhân dân phường Chánh 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Dương 

Thúy Vy 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp làm rỏ được Quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại UBND phường Chánh Mỹ 

83 Đại học 

Quản lý nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã 

Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn 

Hữu Tính 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp làm rỏ thực trạng và đề xuất 

các giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh 



84 Đại học 

Quản lý nhà nước về văn thư tại 

Ủy ban Nhân dân phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Viên Ngọc 

Vũ 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp chỉ ra được Quản lý nhà nước 

về văn thư tại UBND phường Bữu Long, tp Biên 

Hòa 

85 Đại học 

Quản lý nhà nước về công tác văn 

thư tại huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

Võ Hoàng 

Tuấn 

TS. Lê Văn 

Khoa 

Báo cáo tốt nghiệp nêu được thực trang Quản lý 

nhà nước về công tác văn thư tại huyện Châu 

Thành tỉnh Tây Ninh 

86 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Tương Bình 

Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Chí 

Bảo 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về chứng thực. Nêu được những kết quả 

cũng như bất cập, hạn chế của công tác này tại 

địa phương nghiên cứu. 

87 Đại học 

Công tác Quản lý nhà nước về 

môi trường trên địa bàn phường 

Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Lê Thị 

Thuỷ 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về môi trường. Nêu được những kết quả 

cũng như bất cập, hạn chế của công tác này tại 

địa phương nghiên cứu. 

88 Đại học 

Hoạt động lưu trữ tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Lợi, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Vi Thị 

Thuỷ 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về lưu trữ. Nêu được những kết quả cũng 

như bất cập, hạn chế của công tác này tại địa 

phương nghiên cứu. 

89 Đại học 

Hoạt động đăng ký khai sinh tại 

Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần 

Thành 

Danh 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về đăng ký khai sinh. Nêu được những kết 

quả cũng như bất cập, hạn chế của công tác này 

tại địa phương nghiên cứu. 



90 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Hòa Lợi, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Hồ Thị 

Ngọc 

Huyền 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học hoạt động 

chứng thực. Nêu được những kết quả cũng như 

bất cập, hạn chế của công tác này tại địa phương 

nghiên cứu. 

91 Đại học 

Công tác đăng ký hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị 

Cẩm Tú 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về đăng ký hộ tịch. Nêu được những kết 

quả cũng như bất cập, hạn chế của công tác này 

tại địa phương nghiên cứu. 

92 Đại học 

Công tác hòa giải về tranh chấp 

đất đai trên địa bàn phường An 

Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Thái 

Huỳnh 

Kim Thoa 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học về công tác hòa 

giiar, tranh chấp đất đai. Nêu được những kết quả 

cũng như bất cập, hạn chế của công tác này tại 

địa phương nghiên cứu. 

93 Đại học 

Công tác quản lý hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường Phú Thọ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Thị Thu 

Vân 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về hộ tịch. Nêu được những kết quả cũng 

như bất cập, hạn chế của công tác này tại địa 

phương nghiên cứu. 

94 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Lý 

Yến Nhi 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học hoạt động 

chứng thực. Nêu được những kết quả cũng như 

bất cập, hạn chế của công tác này tại địa phương 

nghiên cứu. 

95 Đại học 

Công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Lợi, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Võ Thị My 

Ny 

TS. Nguyễn 

Thị Hoa 

Đề tài đề cập đến cơ sở khoa học quản lý nhà 

nước về hộ tịch. Nêu được những kết quả cũng 

như bất cập, hạn chế của công tác này tại địa 



phương nghiên cứu. 

96 Đại học 

Quản lý nhà nước về phòng chống 

tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Ngọc Nhi 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Báo cáo gồm các nội dung cơ bản về Quản lý nhà 

nước về phòng chống tội phạm ma tuý, thực 

trạng và kết quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

tuw2 2017-2020 

97 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Khánh Bình, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Anh Kiệt 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở khoa học và pháp 

lý; tìm hiểu thực trạng và tìm kiếm giải pháp về 

hoạt động chứng thực tại UBND phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên từ  2018-2020 

98 Đại học 

Thực trạng công tác chứng thực 

tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Hữu Duy 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở khoa học và pháp 

lý; tìm hiểu thực trạng và tìm kiếm giải pháp về 

công tác chứng thực tại UBND xã An Phú, thị xã 

Bến Cát từ 2019-2021 

99 Đại học 

Công tác Quản lí nhà nước về môi 

trường tại Ủy ban nhân dân xã An 

Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài hệ thống lại cơ sở khoa học và pháp lý của 

Quản lý nhà nước về môi trường; thực trạng và 

đề xuất giải pháp trong việc thực hiện công tác 

này tại xã An Điền, huyện Bến Cát từ 2015-2020 

100 Đại học 

Công tác quản lý nhân sự tại Công 

ty TNHH MTV Phan Anh Tú, tỉnh 

Bình Dương 

Phan Anh 

Khoa 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Đề tài hệ thống lại cơ sở khoa học về công tác 

quản lý nhân sự; thực trạng và đề xuất giải pháp 

trong việc thực hiện công tác này tại Công ty 

TNHH MTV Phan Anh Tú, tỉnh Bình Dương từ 

2017-2020 



101 Đại học 

Quản lý nhà nước về phòng chống 

tệ nạn xã hội trên địa bàn phường 

Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Thành Hậu 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và làm rõ 

vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tệ 

nạn ở nước ta và tỉnh Bình Dương hiện nay; 

Phân tích thực trạng công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội trên địa bàn 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa 

bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương trong thời gian tới. 

102 Đại học 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức trên địa bàn xã 

Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Huy 

Hoàng 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCC ở cấp xã, làm rõ thực trạng 

về chất lượng đội ngũ CBCC ở xã Minh Tân. Từ 

đó đề ra các quan điểm, định hướng, mục tiêu và 

các đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng 

đội ngũ CBCC xã Minh Tân trong thời gian tới 

103 Đại học 

Công tác giảm nghèo trên địa bàn 

xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Phạm Thảo 

Nguyên 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, về chính 

sách xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa bàn cấp 

xã;  Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

chính sách xóa giảm nghèo tại xã Minh Hòa, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Làm rõ 

những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong 

thực hiện chính sách xóa giảm nghèo tại xã và 

một số quan điểm chính sách của Nhà Nước về 

xóa giảm nghèo, từ đó đề xuất một số giải pháp 

tăng cường thực hiện chính sách giảm nghèo tại 

địa bàn xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 



104 Đại học 

Thực trạng và giải pháp Quản lý 

nhà nước về xây dựng nông thôn 

mới ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Song Bạch 

Thục 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 

Quản lý nhà nước về XD NTM; Phân tích thực 

trạng Quản lý nhà nước về XD NTM tại các xã 

thuộc địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, xác định kết quả đạt được, những thuận 

lợi, khó khăn trong quá trình Quản lý nhà nước 

về XD NTM. Xây dựng phương hướng và mục 

tiêu, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm 

Quản lý nhà nước về XD NTM giai đoạn 2021 – 

2025 

105 Đại học 

Quản lý nhà nước về khai sinh 

trên địa bàn phường Thới Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Uyên 

ThS. Võ Thị 

Cẩm Tú 

Đề tài đã phân tích và làm rõ những vấn đề lý 

luận và thực tiễn trong quản lý khai sinh ở cấp 

xã; Làm rõ thực trạng trong quản lý khai sinh 

trên địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương; Đánh giá ưu điểm, nhược điểm 

cũng như chỉ ra những mặt hạn chế và tìm ra 

nguyên nhân của hạn chế trong thực trạng quản 

lý khai sinh trên địa bàn phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương; từ đó đề xuất các giải 

pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý khai sinh trên địa bàn 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương trong thời gian tới. 



106 Đại học 

Quản lý nhà nước về công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực an ninh 

trật tự xã hội tại thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Phạm Anh 

Vũ 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn 

của công tác quản lý nhà nước về công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực an ninh trật tự xã hội tại 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuy 

nhiên, do có khó khăn trong quá trình thu thập số 

liệu nên đề tài đã tạm ngưng thực hiện. Sinh viên 

chuyển qua nghiên cứu đề tài khác vào đợt báo 

cáo tiếp theo 

107 Đại học 

Hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị 

Kim Hoa 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn 

của công tác quản lý nhà nước về chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân phường. Phân tích, đánh giá 

thực trạng và đề xuất kiến nghị các giải pháp 

trong công tác hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương. 

108 Đại học 

Nâng cao chất lượng quản lý nhà 

nước về an sinh xã hội tại phường 

Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Ngô Thị 

Phương 

Linh 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của 

của công tác quản lý nhà nước về an sinh xã hội. 

Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về an sinh 

xã hội ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. Nêu ra những thành tựu, hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nước 

về an sinh xã hội tại phường Tân Bình, từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về an sinh xã hội tại phường Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

109 Đại học 
Hoạt động quản lý nhà nước về 

kinh tế tại Uỷ ban nhân dân 

Phan Minh 

Hiếu 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của 

quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội 



phường Phú Hoà, thành phốThủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

cấp xã. Phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý 

nhà nước về kinh tế tại Ủy ban nhân dân phường 

Hòa Phú, thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Đánh giá ưu nhược điểm và đưa ra các 

giải pháp khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả của quản lý nhà nước về kinh tế trên địa 

bàn phường Hòa Phú. 

110 Đại học 

Công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân xã Lai Hưng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Trần Minh 

Trí 

ThS. Vũ Thị 

Cúc 

Đề tài làm rõ về cơ sở lý luận và pháp lý về hộ 

tịch, công tác hộ tịch; nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá về công tác hộ tịch. Đề xuất, kiến nghị 

một số giải pháp phù hợp trong công tác hộ tịch 

tại Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương. 

111 Đại học 

Quản lý nhà nước về công tác 

thanh niên trên địa bàn phường 

Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Yến 

Nhi 

ThS. Dương 

Đình Thảo 

Đề tài Báo cáo tốt nghiệp tập trung nghiên cứu 

và làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý 

nhà nước về công tác thanh niên; Đánh giá thực 

trạng  quản lý nhà nước về công tác thanh niên 

trên địa bàn phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương; Xác định những kết quả 

đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

của những tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước 

về công tác thanh niên. Trên cơ sở đó, đề tài đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước 

về công tác thanh niên trên địa bàn phường Hiệp 

Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 



112 Đại học 

Công tác đăng ký hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường Phú Lợi, 

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Thị Hằng 

ThS. Dương 

Đình Thảo 

Đề tài Báo cáo tốt nghiệp tập trung nghiên cứu 

và làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý của công tác 

đăng ký hộ tịch dựa trên hoạt động thực tiễn tại 

Uỷ ban nhân dân phường Phú Lợi, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Đánh giá những 

thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong công 

tác đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân phường 

Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Và từ đó đề ra những giải pháp để có thể 

khắc phục một phần hoặc có thể nhiều hơn 

những hạn chế của công tác đăng ký hộ tịch tại 

UBND Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

113 Đại học 

Công tác đăng kí hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân xã Bến Củi, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

Phạm 

Phương 

Nam 

ThS. Dương 

Đình Thảo 

Đề tài Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên 

cứu và hoàn thành các nhiệm vụ sau: Tìm hiểu và 

làm rõ các khái niệm hộ tịch, công tác đăng ký 

hộ tịch và pháp luật về đăng ký hộ tịch; Tìm hiểu 

về thực trạng công tác đăng ký hộ tịch và quy 

trình công tác đăng hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân 

xã Bến Củi; Phân tích những ưu điểm và, hạn chế 

và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong 

công tác đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã 

Bến Củi; Đề xuất phương hướng, giải pháp và 

kiếm nghị đến cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường 

hiệu quả trong công tác đăng ký hộ tịch tại 

UBND xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 



114 Đại học 

Công tác đăng ký hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân xã Đức Hòa Hạ,  

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương 

ThS. Dương 

Đình Thảo 

Đề tài Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên 

cứu và làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn 

về công tác đăng ký hộ tịch của UBND xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ đó 

đánh giá được thực trạng công tác đăng ký hộ 

tịch của UBND xã Đức Hòa Hạ, nêu ra những 

kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cũng như 

nguyên nhân của chúng. Đồng thời đưa ra một số 

giải pháp hoàn thiện công tác đăng ký hộ tịch tại 

UBND xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An. 

 

 Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 



 


