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1 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay 

tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình 

Dương - PGD Hoà Lân 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ để từ đó 

đánh giá ưu nhược điểm, cơ hội và 

thách thức của hoạt độngCho vay tiêu 

dùng và phát triển cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng TMCP phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Dương 

- PGD Hoà Lân 



2 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay mua 

bất động sản đối với khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 

Nam - chi nhánh Bình Dương 

Đồng Như Ngọc 
Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Đánh giá hiệu quả hoạt động cho 

vay mua bất động sản đối với khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam - chi nhánh Bình 

Dương 

3 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Đẩy mạnh hoạt động cho vay mua ô tô đối 

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình 

Dương 

Nguyễn Hữu Nghĩa 
Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

Đẩy mạnh hoạt động cho vay mua ô tô 

đối với khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN 

Bình Dương 

4 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Việt Á- 

CN Bình Dương 

Trần Ngọc Phước Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Việt 

Á- CN Bình Dương 



5 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay 

mua nhà tại ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thị Mỹ Huyền 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp mở rộng 

hoạt động cho vay mua nhà tại ngân 

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

- Chi nhánh Bình Dương 

6 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

cho vay mua xe ô tô đối với khách hàng 

cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam 

Quốc tế(VIB)- Chi nhánh Bình Dương 

Phan Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay mua 

xe ô tô đối với khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng TMCP Việt Nam Quốc 

tế(VIB)- Chi nhánh Bình Dương 

7 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao chất lượng trong cho 

vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân 

hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Bình 

Dương 

Trần Thị Ánh Linh 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao chất lượng trong cho vay khách 

hàng doanh nghiệp tại ngân hàng 

TMCP Nam Á - chi nhánh Bình Dương 



8 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Bình 

Dương 

Đặng Phương Loan 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam - chi nhánh Bình Dương 

9 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương 

mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 

VPBank chi nhánh Bình Dương - PGD Dĩ 

An. 

Nguyễn Ngọc 

Phương Loan 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi 

nhánh Bình Dương - PGD Dĩ An. 

10 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Bình 

Dương - PGD Thủ Dầu Một 

Nguyễn Trần 

Phương Loan 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - chi nhánh Bình Dương - 

PGD Thủ Dầu Một 



11 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Hồng 

Lựu 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh Bình Dương 

12 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp đẩy mạnh Hoạt động kinh 

doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

thương tín- Chi nhánh Bình Dương 

Hoàng Vũ Thảo Ly 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp đẩy 

mạnh Hoạt động kinh doanh thẻ tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín- 

Chi nhánh Bình Dương 

13 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp tăng trưởng tín dụng cá nhân 

tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đông 

nam Á chi nhánh Bình Dương_PGD Dĩ 

An 

Nguyễn Thị Lý 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp tăng 

trưởng tín dụng cá nhân tại ngân hàng 

Thương mại cổ phần Đông nam Á chi 

nhánh Bình Dương_PGD Dĩ An 



14 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại 

Sacombank- chi nhánh Bình Dương- 

PGD Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại 

Sacombank- chi nhánh Bình Dương- 

PGD Thủ Dầu Một 

15 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp tăng trưởng dư nợ cho vay mua 

xe ô tô tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Yến 

Nhi 

Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp tăng 

trưởng dư nợ cho vay mua xe ô tô tại 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 

Nam - chi nhánh Bình Dương 

16 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay sản xuất kinh doanh đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Bình 

Dương-PGD Lái Thiêu. 

Nguyễn Thái Ngân 
Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay sản 

xuất kinh doanh đối với khách hàng cá 

nhân tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín-CN Bình Dương-PGD Lái 

Thiêu. 



17 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cai chất lượng tín dụng 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Tiên Phong - Chi nhánh Bình Dương 

Võ Hoàng Phúc 
Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng cai 

chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi 

nhánh Bình Dương 

18 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại ngân hàng 
Trần Thị Yến Thanh 

Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp nâng 

cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng 

19 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam - PGD Thủ Dầu Một 

Nguyễn Hoàng Mai 

Thy 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất một số Giải pháp đẩy 

mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế 

Việt Nam - PGD Thủ Dầu Một 

20 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)- chi 

nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)- 

chi nhánh Bình Dương 



21 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Hiệu quả của cho vay tiêu dùng cá nhân 

tại Ngân hàng Phát Triển Thành Phố Hồ 

Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Bình 

Dương - PGD Lái Thiêu 

Nguyễn Thụy Thúy 

Ái 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Hiệu quả của cho vay tiêu dùng 

cá nhân tại Ngân hàng Phát Triển 

Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) - 

Chi nhánh Bình Dương - PGD Lái 

Thiêu 

22 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Quốc tế-Chi nhánh 

Bình Dương 

Trần Thị Nga Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế-Chi nhánh Bình Dương 

23 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số giải pháp phát triển hoạt động 

phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín PGD Dầu Tiếng 

Lê Đình Duy Tân 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số giải pháp phát 

triển hoạt động phát hành thẻ tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGD 

Dầu Tiếng 



24 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt 

động phát hành thẻ tại ngân hàng TMCP 

Quân đội Việt Nam chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Mộng 

Thường 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số giải pháp góp 

phần phát triển hoạt động phát hành thẻ 

tại ngân hàng TMCP Quân đội Việt 

Nam chi nhánh Bình Dương 

25 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín - phòng giao dịch Thủ 

Dầu Một 

Liêu Trúc Phương 
Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số kiến nghị nhằm 

nâng cao hiệu quả huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

- phòng giao dịch Thủ Dầu Một 

26 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số kiến nghị huy động vốn tiền gửi 

tại PGD Bom Bo - CN Agribank Bù Đăng 
Nguyễn Thị Thùy Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số kiến nghị huy 

động vốn tiền gửi tại PGD Bom Bo - 

CN Agribank Bù Đăng 

27 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 

Sacombank - chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số khuyến nghị nhằm 

nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại ngân hàng Sacombank - chi nhánh 

Bình Dương 



28 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

- Chi nhánh Bình Dương 

Hoàng Thị Thanh 

Phương 
Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đề xuất Một số khuyến nghị nhằm 

nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền 

gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

29 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN 

Bình Dương 

La Thị Hồng Ánh 
Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong- 

CN Bình Dương 

30 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi 

nhánh Bình Dương 

Nguyễn Tuấn Cảnh 
Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP An Bình - 

Chi nhánh Bình Dương 



31 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay kinh doanh 

đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình 

Dương - PGD Lái Thiêu 

Phạm Linh Chi 
Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay kinh doanh đối 

với khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình 

Dương - PGD Lái Thiêu 

32 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại 

NH TMCP Nam Á 
Nguyễn Thị Diễm 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại NH 

TMCP Nam Á 

33 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay mua nhà tại 

ngân hàng BIDV chi nhánh Củ Chi-PGD 

Tân Quy 

Trần Thị Hương 

Giang 
Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay mua nhà tại ngân 

hàng BIDV chi nhánh Củ Chi-PGD 

Tân Quy 

34 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà 

Nội - chi nhánh Bình Dương- Phòng giao 

dịch Sở Sao 

Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà 

Nội - chi nhánh Bình Dương- Phòng 

giao dịch Sở Sao 



35 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho 

tại công ty cổ phần Viễn Thông FPT - Chi 

nhánh Bình Dương 

Trịnh Thị Vân Hà Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho tại 

công ty cổ phần Viễn Thông FPT - Chi 

nhánh Bình Dương 

36 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu 

động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chuubu Kougyou Việt Nam 

Nguyễn Thị Hiếu 

Hạnh 
Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 

tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chuubu Kougyou Việt Nam 

37 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn tại ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - chi nhánh Bình Dương 

Cao Thị Thúy Hằng Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động huy động vốn 

tại ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam - chi nhánh Bình Dương 

38 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á 

Huỳnh Thị Hằng Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay trung 



và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nam 

Á 

39 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

- CN Bình Dương 

Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn 

hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - 

CN Bình Dương 

40 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối 

với khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình 

Dương - PGD Tân Phước Khánh 

Trần Thu Hằng Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình 

Dương - PGD Tân Phước Khánh 



41 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - 

chi nhánh Bình Dương 

Hoàng Thị Hiền Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - 

chi nhánh Bình Dương 

42 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua nhà tại ngân hàng TMCP Sài gòn-Hà 

nội-Chi nhánh Bình Dương 

Trần Thị Hoa Mai Văn Luông 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay mua 

nhà tại ngân hàng TMCP Sài gòn-Hà 

nội-Chi nhánh Bình Dương 

43 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối 

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP OCB- CN Bình Dương 

Lượng Đại Hoành 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP OCB- CN Bình Dương 



44 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình 

Dương 

45 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua nhà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình Dương - 

PGD Quốc lộ 1K. 

Phạm Duy Khánh 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay mua 

nhà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình Dương - 

PGD Quốc lộ 1K. 

46 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam Á chi nhánh Bình Dương 

Trương Hoàng Mỹ 

Liên 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay kinh 

doanh tại ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam Á chi nhánh Bình Dương 



47 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

mua bất động sản tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam- Chi nhánh Bình 

Dương 

Cao Thị Thùy Linh 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay mua 

bất động sản tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam- Chi nhánh Bình 

Dương 

48 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng cho vay đối với 

Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Quang Trúc 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng cho vay đối với Khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bình 

Dương 

49 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại 

công ty TNHH Ngọc Trâm 
Võ Thị Bích Viện Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả quản lý tài chính tại công 

ty TNHH Ngọc Trâm 



50 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng hoạt động huy động 

vốn của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc 

tế Việt Nam (VIB) ở Bình Dương 

Nguyễn Hữu Hiệp Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng hoạt động huy động vốn 

của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 

Quốc tế Việt Nam (VIB) ở Bình Dương 

51 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng của Chi nhánh Ngân hàng 

Sacombank tại Bình Dương 

Võ Thị Hằng Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng của Chi nhánh Ngân hàng 

Sacombank tại Bình Dương 

52 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân của phòng giao dịch 

Thủ Dầu Một- Chi nhánh ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam ở 

Dĩ An 

Nguyễn Ngọc Bảo 

Trân 
Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân của phòng giao 

dịch Thủ Dầu Một- Chi nhánh ngân 

hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt 

Nam ở Dĩ An 



53 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua xe ô tô đối với khách hàng cá nhân 

tại Phòng giao dịch Tân Phước Khánh - 

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Sài Gòn Thương tín Sacombank ở 

Bình Dương 

Lâm Hương Lan Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay mua xe 

ô tô đối với khách hàng cá nhân tại 

Phòng giao dịch Tân Phước Khánh - 

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Sài Gòn Thương tín Sacombank 

ở Bình Dương 

54 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - chi 

nhánh Bình Dương 

Nguyễn Trà Mi 
Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động huy động vốn 

từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - chi 

nhánh Bình Dương 

55 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN 

DỤNG CHO VAY MUA NHÀ ĐẤT 

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. 

Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 
Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm NÂNG 

CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 

CHO VAY MUA NHÀ ĐẤT TẠI 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. 



56 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại PGD Dĩ An - Chi Nhánh Ngân 

hàng TMCP Đông Nam Á ở Bình Dương. 

Huỳnh Diễm My Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại PGD Dĩ An - Chi Nhánh Ngân 

hàng TMCP Đông Nam Á ở Bình 

Dương. 

57 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản 

xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân 

tại Phòng Giao Dịch Quốc Lộ 1K - Chi 

nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín tại Bình Dương 

Trần Hoàng Kim 

Ngân 
Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay sản 

xuất kinh doanh của khách hàng cá 

nhân tại Phòng Giao Dịch Quốc Lộ 1K 

- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín tại Bình Dương 

58 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả phân tích rủi ro tín 

dụng tại PGD Dĩ An - Chi nhánh Ngân 

hàng TMCP Đông Nam Á ở Bình Dương. 

Trần Thị Kim Ngân Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả phân tích rủi ro tín dụng 

tại PGD Dĩ An - Chi nhánh Ngân hàng 

TMCP Đông Nam Á ở Bình Dương. 



59 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng hoạt động huy động 

vốn của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh 

Ngân Hàng Sacombank ở Bình Dương 

Nguyễn Thị Hải 

Nghi 
Phạm Công Độ 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng hoạt động huy động vốn 

của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh 

Ngân Hàng Sacombank ở Bình Dương 

60 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh 

Bình Dương - phòng giao dịch Tân Uyên 

Trần Huỳnh Nhân 

Nghĩa 

Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi 

nhánh Bình Dương - phòng giao dịch 

Tân Uyên 

61 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng Việt Á CN Bình Dương 
Đặng Hoài Nam 

Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân 

hàng Việt Á CN Bình Dương 



62 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại 

Vietinbank chi nhánh Bình Dương phòng 

giao dịch Lái Thiêu” 

Hà Phi Nhung 
Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại 

Vietinbank chi nhánh Bình Dương 

phòng giao dịch Lái Thiêu” 

63 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi 

nhánh Bình Dương 

Bùi Thị Kiều Oanh 
Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi 

nhánh Bình Dương 

64 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Tiên 

Phong chi nhánh Bình Dương 

Trịnh Thị Mai 

Phương 

Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động huy động vốn 

tiền gửi tại ngân hàng TMCP Tiên 

Phong chi nhánh Bình Dương 



65 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam (VIB)-chi nhánh Bình Dương 

Võ Thị Ngọc 

Phượng 

Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam (VIB)-chi nhánh Bình 

Dương 

66 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

dành cho Cán bộ- Công nhân viên Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam tại Ngân hàng 

TMCP An Bình - Chi nhánh Bình Dương 

Phạm Minh Quang Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay dành 

cho Cán bộ- Công nhân viên Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam tại Ngân hàng 

TMCP An Bình - Chi nhánh Bình 

Dương 

67 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Nguyễn Như 

Phương 
Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO 

VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 



68 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng 

tiền gửi tại ngân hàng TMCP Quốc Tế 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - PGD 

Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thanh Trà Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả huy động vốn bằng tiền 

gửi tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương - PGD 

Thủ Dầu Một 

69 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh 

Bình Dương 

Đinh Quang Vũ Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi 

nhánh Bình Dương 

70 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Tân 

Phước Khánh 

Ngô Thị Thanh 

Xuân 
Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng tín dụng đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Tân 

Phước Khánh 



71 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch 

Tân Phước Khánh 

Nguyễn Hoàng 

Phúc 
Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng tín dụng đối với khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch 

Tân Phước Khánh 

72 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi 

nhánh Bình Dương 

Nguyễn Văn Phong Võ Hoàng Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi 

nhánh Bình Dương 

73 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 

ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại cổ 

phần Quốc tế- Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Ánh Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn 

hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế- Chi nhánh Bình Dương 



74 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Nam Á chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Văn Sĩ 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam Á chi nhánh Bình Dương 

75 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Tiên 

Phong chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Minh Toàn 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động huy động vốn 

tiền gửi tại ngân hàng TMCP Tiên 

Phong chi nhánh Bình Dương 

76 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á - Chi nhánh Bình Dương giai 

đoạn 2016 - 2018 

Trần Phương Thảo 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á - Chi nhánh Bình Dương giai 

đoạn 2016 - 2018 



77 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quân ĐỘI - 

Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quân ĐỘI 

- Chi nhánh Bình Dương 

78 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam chi nhánh Thuận An 

Nguyễn Minh 

Thuận 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam chi nhánh Thuận An 

79 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP quốc tế VIB 

chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP quốc tế VIB 

chi nhánh Bình Dương 



80 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt 

Nam - chi nhánh Bình Dương. 

Nguyễn Thị Mỹ 

Trinh 
Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế 

Việt Nam - chi nhánh Bình Dương. 

81 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quân đội- chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Nhựt Anh Thư Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Quân đội- chi nhánh Bình 

Dương 

82 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu- 

Phòng giao dịch Bến Cát 

Nguyễn Trần Hoàng Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu- 

Phòng giao dịch Bến Cát 



83 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay bất 

động sản khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(SACOMBANK) – CN Bình Dương – 

PGD Quốc lộ 1K 

Nguyễn Tuyết Nhi Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay bất 

động sản khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(SACOMBANK) – CN Bình Dương – 

PGD Quốc lộ 1K 

84 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á - chi nhánh Bình Dương 

Phạm Thị Yến Nhi Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á - chi nhánh Bình Dương 

85 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Bình 

Dương 

Võ Huỳnh Nhi Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Bình 

Dương 



86 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả cho vay mua ô tô đối 

với khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

Thương mại Cổ Phần Quốc Tế (VIB) - 

chi nhánh Bình Dương 

Phạm Thanh Tuyền Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả cho vay mua ô tô đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

Thương mại Cổ Phần Quốc Tế (VIB) - 

chi nhánh Bình Dương 

87 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay bất 

động sản đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh 

Lái Thiêu 

Nguyễn Phương Vy Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay bất 

động sản đối với khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – chi 

nhánh Lái Thiêu 

88 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quân đội-chi nhánh Bình Dương 

Lê Thị Khánh Linh Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Quân đội-chi nhánh Bình Dương 



89 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

mua bất động sản tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam- Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thị Linh Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm Nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay mua 

bất động sản tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam- Chi nhánh Bình 

Dương 

90 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích khả năng sinh lời của Công ty 

Cổ phần Viễn thông FPT - CN Bình 

Dương 

Trần Thị Như Anh Mai Văn Luông 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích khả năng sinh lời của 

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - CN 

Bình Dương 

91 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hiệu quả kinh doanh Công ty 

Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thị Thu Chi 
Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hiệu quả kinh doanh 

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi 

nhánh Bình Dương 

92 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hiệu quả Quản trị hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH Sumitec Việt Nam 

Trần Thị Phương 

Diệu 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hiệu quả Quản trị hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH Sumitec 

Việt Nam 



93 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích khả năng sinh lời tại Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Chuubu Kougyou 

Việt Nam 

Chu Thị Thùy 

Dương 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích khả năng sinh lời tại 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuubu 

Kougyou Việt Nam 

94 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích khả năng thanh toán của Công 

ty cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích khả năng thanh toán của 

Công ty cổ phần Viễn thông FPT - Chi 

nhánh Bình Dương 

95 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á 
Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Ngọc Mai 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á 

96 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hiệu quả cho vay bất động sản 

đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Phát Triển TPHCM - CN Bình 

Dương - PGD Lái Thiêu 

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 
Mai Văn Luông 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hiệu quả cho vay bất 

động sản đối với khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Phát Triển 

TPHCM - CN Bình Dương - PGD Lái 

Thiêu 



97 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích Tình Hình cho vay trung và dài 

hạn của Ngân hàng TMCP TPBank - Chi 

Nhánh Bình Dương 

Phan Trung Hiếu Mai Văn Luông 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích Tình Hình cho vay 

trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP 

TPBank - Chi Nhánh Bình Dương 

98 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam 

Á - Chi nhánh Bình Dương 

Lê Thị Huệ 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân 

hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bình 

Dương 

99 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay 

kinh doanh đối với khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng Sacombank-CN Bình 

Dương- PGD Lái Thiêu 

Hoàng Thị Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích thực trạng hoạt động 

cho vay kinh doanh đối với khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng Sacombank-CN 

Bình Dương- PGD Lái Thiêu 

100 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Agribank chi nhánh Thạnh phú 

Phan Nhật Hưng 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích thực trạng cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Agribank chi 

nhánh Thạnh phú 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) - chi nhánh Bình Dương - 

Phòng Giao Dịch Tân Uyên 

Ngô Thị Quỳnh 

Hương 

Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh 

Bình Dương - Phòng Giao Dịch Tân 

Uyên 

102 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Nam Á Bank chi 

nhánh Bình Dương 

Vũ Thị Ngọc Hương 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Nam Á 

Bank chi nhánh Bình Dương 

103 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi 

nhánh Bình Dương 

Thái Anh Kiệt 
Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích thực trạng cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội chi nhánh Bình Dương 

104 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín-Chi nhánh Bến Cát 

Nguyễn Quốc 

Khánh 

Nguyễn Thanh 

Nguyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích thực trạng cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần 



Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Bến 

Cát 

105 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Á Châu - Chi nhánh Bình Dương 

Ngô Vũ Anh Khoa 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích tình hình cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình 

Dương 

106 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô đối 

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Bình Dương 

Phan Anh Khoa 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay mua 

ô tô đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

- Chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thúy 

Liễu 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí 

Minh - Chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng đối 

với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Phương 

Trường 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

phân tích hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á- chi nhánh Bình Dương 

Hà Thị Ánh Nguyệt 
Lâm Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó phân tích hiệu quả hoạt động cho 

vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Nam Á- chi nhánh 

Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Thanh Phú 
Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại 

TP Bank-CN Bình Dương 

Nguyễn Hồng 

Phương 

Nguyễn Hoàng 

Chung 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay ngắn 

hạn tại TP Bank-CN Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân bằng hình thức thế chấp tài sản 

tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 

- Chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Thùy Dương Lê Quỳnh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân bằng hình thức thế 

chấp tài sản tại ngân hàng thương mại 

cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bình 

Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay mua bất 

động sản tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Nam Á - chi nhánh Bình Dương 

Đỗ Huỳnh Cẩm 

Tiên 

Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay mua 

bất động sản tại Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Nam Á - chi nhánh Bình 

Dương 

114 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động huy động vốn tiền 

gửi tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Bình 

Dương giai đoạn 2016-2018 

Phạm Công Tiến 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động huy động vốn 

tiền gửi tại ngân hàng Đông Á chi 

nhánh Bình Dương giai đoạn 2016-

2018 

115 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh 

Bình Dương 

Phạm Ngọc Công 

Thành 

Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay KHCN tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

PGD Thủ Dầu một 

Đinh Thị Thắm 
Nguyễn Thuỵ Bảo 

Khuyên 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín PGD Thủ Dầu một 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay thấu chi 

không tài sản đảm bảo dành cho Cán bộ - 

Công nhân viên EVN tại Ngân hàng 

TMCP An Bình - PGD Phú Giáo 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay thấu 

chi không tài sản đảm bảo dành cho 

Cán bộ - Công nhân viên EVN tại Ngân 

hàng TMCP An Bình - PGD Phú Giáo 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân tại ngân hàng MB - Bình Dương 

Nguyễn Thị Thu 

Thúy 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng MB 

- Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

phân tích hoạt động huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - 

Phòng giao dịch Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thị Thúy 
Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó phân tích hoạt động huy động vốn 

tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín - Phòng giao dịch Thủ Dầu Một 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay mua bất 

động sản phục vụ nhu cầu đời sống cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD 

KCN Sóng Thần 

Trần Huỳnh Thanh 

Thư 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay mua 

bất động sản phục vụ nhu cầu đời sống 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu 

- PGD KCN Sóng Thần 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay KHCN tại 

Ngân hàng Quốc Tế - PGD Nhiêu Lộc 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay 

KHCN tại Ngân hàng Quốc Tế - PGD 

Nhiêu Lộc 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại 

ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Trâm 
Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích tình hình cho vay ngắn 

hạn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong 

chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

QUỐC TẾ- VIB VIỆT NAM CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Namfon Sodachan Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP QUỐC TẾ- VIB VIỆT 

NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 



124 

Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - 

Hà Nội chi nhánh Bình Dương 

Đỗ Minh Hoàng Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần 

Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Bình 

Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích đánh giá hoạt động cho vay hộ 

sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank)- PGD 

Thủ Dầu Một 

Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh 
Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích đánh giá hoạt động cho 

vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( 

Sacombank)- PGD Thủ Dầu Một 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phân tích hoạt động huy động vốn tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 

chi nhánh Bình Dương 

Lê Sơn Tuấn Hà Lâm Oanh 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phân tích hoạt động huy động vốn 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Đông Á chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh 

Bình Dương 

Lê Hoài Nhật Vi 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài giới thiệu về hoạt động, cơ cấu 

tổ chức, quy trình nghiệp vụ, đánh giá 

ưu nhược điểm, cơ hội và thách thức để 

từ đó Phát triển hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng Thương mại cổ 

phần đầu tư và phát triển Việt Nam 

(BIDV) chi nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Rủi ro tín dụng và một số biện pháp 

phòng ngừa rủi ro tại ngân hàng thương 

mại cổ phần Nam á chi nhánh Bình 

Dương 

Bành Gia Lạc 
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đề tài áp dụng các lý thuyết đã học để 

phân tích Rủi ro tín dụng và một số 

biện pháp phòng ngừa rủi ro tại ngân 

hàng thương mại cổ phần Nam á chi 

nhánh Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế 

rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP 

Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

Nguyễn Quang 

Minh 

Đề tài áp dụng các lý thuyết đã học để 

phân tích Rủi ro tín dụng và các giải 

pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân 

Hàng TMCP Quốc Tế - Chi Nhánh 

Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Thực tranh kinh doanh thẻ tín dụng tại 

ngân hàng Sacombank-CN Bình Dương 
Huỳnh Thanh Xuân Võ Hoàng Oanh 

Đề tài áp dụng các lý thuyết đã học để 

phân tích Thực tranh kinh doanh thẻ tín 

dụng tại ngân hàng Sacombank-CN 

Bình Dương 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty cổ phần viễn thông FPT 
Chu Thụy Lan Anh 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Đề tài áp dụng các lý thuyết đã học để 

phân tích Thực trạng và hiệu quả sử 

dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần 

viễn thông FPT 
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Đại học 

TCNH - 

D16TC 

Thực trạng và giải pháp về cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Nam Á-chi 

nhánh Bình Dương 

Trương Thị Diệu 

Hiền 
Mai Văn Luông 

Đề tài áp dụng các lý thuyết đã học để 

phân tích Thực trạng và giải pháp về 

cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP 

Nam Á-chi nhánh Bình Dương 

 


