
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

Biểu mẫu 18E 

THÔNG BÁO 

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

năm học 2019 -2020 

 

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

Chương trình: Công tác xã hội 

STT 
Trình độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Thực tiễn áp dụng 

phương pháp công tác 

xã hội cá nhân trong hỗ 

trợ học sinh tại lớp học 

tình thương phường 

Hiệp Thành, Tp. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Tuyết Ngân ThS. Đỗ Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện sự vận dung 

phương pháp công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ học sinh tại lớp 

học tình thương phường Hiệp 

Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Nội dung tập trung phát 

triển năng lực cho học sinh thông 

qua các hoạt động can thiệp của 

NVXH bằng cách áp dụng PP 

CTXH cá nhân và các lý thuyết về 

hành vi trong can thiệp. Kết quả can 



thiệp cho thấy sự hiệu quả của PP 

CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân chủ 

thích ứng môi trường học tập và cải 

thiện các yếu tố tâm lý cho học sinh. 
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Đại học 

Áp dụng phương pháp 

công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ lao động 

nhập cư sử dụng dịch vụ 

giáo dục tại lớp học tình 

thương chi hội Biển 

Đông, xã Bình Mỹ, 

huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Phạm Trọng Nghĩa ThS. Đỗ Mạnh Tuấn 

Báo cáo áp dụng phương pháp công 

tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ lao 

động nhập cư đang theo học tại lớp 

học tình thương chi hội Biển Đông, 

xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. Nội dung báo cáo 

tập trung trợ giúp cho lao động nhập 

cư có được phương pháp học tập 

hiệu quả và cải thiện các vấn đề tâm 

lý – xã hội bằng các hoạt động can 

thiệp của NVXH bằng cách áp dụng 

PP CTXH cá nhân và các lý thuyết 

về hành vi trong can thiệp. Kết quả 

can thiệp cho thấy sự hiệu quả của 

PP CTXH cá nhân trong hỗ trợ thân 

chủ học hỏi được phương pháp học 

tập hiệu quả và cải thiện các yếu tố 

tâm lý cho lao động nhập cư. 
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Đại học 

Điển cứu công tác xã 

hội cá nhân trong hỗ trợ 

người khuyết tật tại 

Trung tâm Dạy nghề 

Đỗ Thị Yến ThS. Đỗ Mạnh Tuấn 

Báo cáo vận dụng các vấn đề lý 

luận, mô hình, tiến trình công tác xã 

hội cá nhân trong hỗ trợ học sinh 

khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề 



Người khuyết tật tỉnh 

Bình Dương. 

Người khuyết tật tỉnh Bình Dương. 

Nội dung báo cáo thể hiện sự vận 

dụng thực tiễn CTXH cá nhân trong 

việc trợ giúp thân chủ vượt qua khó 

khăn trong mối quan hệ với gia đình 

và cải thiện các vấn đề tâm lý – xã 

hội thông qua các hoạt động can 

thiệp của NVXH. Kết quả can thiệp 

cho thấy sự thay đổi tích cực của 

thân chủ và sự hiệu quả của mô hình 

CTXH cá nhân trong trợ giúp cho 

NKT gặp khó khăn.  
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Đại học 

Vận dụng phương pháp 

công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ người 

khuyết tật tạiTtrung tâm 

dạy nghề Người khuyết 

tật tỉnh Bình Dương  

Nguyễn Thị Thu ThS. Đỗ Mạnh Tuấn 

Báo cáo thể hiện nội dung áp dụng 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

học sinh khuyết tật tại Trung tâm 

Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh 

Bình Dương. Nội dung báo cáo phản 

ánh cách tiếp cận của CTXH trong 

trợ giúp NKT, nội dung trợ giúp tập 

trung vào phát triển kỹ năng thích 

ứng cho NKT trong môi trường học 

tập tại trung tâm. Kết quả can thiệp 

cho thấy sự thay đổi của thân chủ 

trong việc định hình được hành vi 

phù hợp. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ người 

khuyết tật từ thực tiễn 

tại Trung tâm dạy nghề 

Người khuyết tật tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Xuân Quyên ThS. Đỗ Mạnh Tuấn 

Báo cáo là một nổ lực trong việc vận 

dụng phương pháp CTXH cá nhân 

trong trợ giúp học sinh khuyết tật tại 

Trung tâm Dạy nghề Người khuyết 

tật tỉnh Bình Dương. Nội dung báo 

cáo thể hiện một điển cứu can thiệp 

trợ giúp thân chủ đang gặp khó khăn 

trong học tập tại Trung tâm, nội 

dung can thiệp xoay quanh việc cải 

thiện kỹ năng chăm sóc bản thân 

cho thân chủ. Phương pháp CTXH 

cá nhân được cho là phù hợp với đối 

tượng NKT cần sự trợ giúp.  
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Đại học 

Ứng dụng phương pháp 

Công tác xã hội cá nhân 

trong can thiệp đối với 

người khiếm thị tại 

phường Phú Hòa, tỉnh 

Bình Dương 

Lê Huỳnh Ngọc Phượng ThS. Lê Thị Phương Hải 

Báo cáo là nỗ lực của sinh viên 

trong việc vận dụng phương pháp 

CTXH cá nhân trong trợ giúp người 

khiếm thị tại phường Phú Hòa.Nội 

dung báo cáo là một trường hợp điển 

cứu can thiệp trợ giúp thân chủ là 

người khiếm thị xoay quanh các vấn 

đề như hỗ trơ thân chủ có thẻ bảo 

hiểm y tế và hướng dẫn thân chủ 

cách thức để di chuyên an toàn khi 

tham gia giao thông. Phương pháp 

CTXH cá nhân vận dụng trong 

trường hợp này được xem là phù 



hợp quá trình can thiệp. 
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Đại học 

Vận dụng phương pháp 

công tác xã hội cá nhân 

trong can thiệp đối với 

trẻ em mồ côi tại 

phường Thuận Giao, Tx. 

Thuận Giao, tỉnh Bình 

Dương 

Danh Mai Hoa ThS. Lê Thị Phương Hải 

Báo cáo là quá nỗ lực của sinh viên 

trong việc vận dụng phương pháp 

CTXH cá nhân trong trợ giúp trẻ 

nhập cư tại TX Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. Nội dung báo cáo là một 

trường hợp điển cứu can thiệp trợ 

giúp thân chủ là trẻ em nhập cư hạn 

chế tình trạng chơi game, cụ thể 

xoay quanh các vấn đề như hỗ trơ 

thân chủ có kie61nt hức về tác hại 

cảu game và biết cách sắp xếp thời 

gian chơi game hợp lí để tập trugn 

vào các hoạt động khác. Phương 

pháp CTXH cá nhân vận dụng trong 

trường hợp này được xem là phù 

hợp quá trình can thiệp. 
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Đại học 

Vận dụng phương pháp 

công tác xã hội cá nhân 

trong can thiệp đối với 

người cao tuổi tại 

phường Phú Lợi, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Lê Thị Phương Hải 

Báo cáo là quá trình làm việc 

nghiêm túc của sinh viên trong việc 

vận dụng phương pháp CTXH cá 

nhân trong trợ giúp người khuyết tật 

tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương. Nội dung báo cáo 

là một trường hợp điển cứu can 

thiệp trợ giúp thân chủ là người cao 



tuổi cải thiện tình trạng sức khỏe, cụ 

thể xoay quanh các vấn đề như hỗ 

trơ thân chủ kiến thức về chế độ 

dinh dưỡng phù hợp với người có 

nguy cơ bị bệnh tiểu đường và 

hướng dẫn thân chủ tập luyện cho 

tay phài có thể cầm nắm vật một 

cách linh hoạt. Phương pháp CTXH 

cá nhân vận dụng trong trường hợp 

này được xem là phù hợp quá trình 

can thiệp. 
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Đại học 

Vận dụng phương pháp 

công tác xã hội cá nhân 

trong can thiệp đối với 

thanh niên nhập cư tại 

phường Thuận Giao, Tx. 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Trịnh Trúc Vy ThS. Lê Thị Phương Hải 

Báo cáo là quá trình nỗ lực của sinh 

viên trong việc vận dụng phương 

pháp CTXH cá nhân trong trợ giúp 

nữ công nhân nhập cư tại phường 

Thuận Giao, TX, Thuận An, Bình 

Dương.Nội dung báo cáo là một 

trường hợp điển cứu can thiệp trợ 

giúp thân chủ là nữ công nhân nhập 

cư cải thiện tình trạng sức khỏe, cụ 

thể xoay quanh các vấn đề như hỗ 

trơ thân chủ có kiến thức về chế độ 

dinh dưỡng phù hợp với người hồi 

phục sau chấn thương khớp vai và 

cải thiện tinh thần cho thân chủ 



trong quá trình hồi phục sau chấn 

thương. Phương pháp CTXH cá 

nhân vận dụng trong trường hợp này 

được xem là phù hợp quá trình can 

thiệp. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

với trẻ em nhập cư tại 

lớp học tình thương 

phường Hiệp Thành, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Quỳnh Như ThS. Lê Thị Phương Hải 

Báo cáo là quá trình làm việc 

nghiêm túc của sinh viên trong việc 

vận dụng phương pháp CTXH cá 

nhân trong trợ giúp trẻ khuyết tật tại 

phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương. Nội dung báo cáo 

là một trường hợp điển cứu can 

thiệp trợ giúp thân chủ là trẻ khuyết 

tật biết cách chủ động từ chối trong 

những tình huống nguy hiểm và 

cách ứng phó với hành vi xâm hại 

tình dục. Phương pháp CTXH cá 

nhân vận dụng trong trường hợp này 

được xem là phù hợp quá trình can 

thiệp. 
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Đại học 

Ứng dụng công tác xã 

hội cá nhân trong trường 

hợp thân chủ là người 

khuyết tật tại phường 

Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu 

Nguyễn Thị Hải Yến ThS. Trần Thanh Hồng Lan 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá 

nhân trong trường hợp thân chủ là 

người khuyết tật tại phường Phú 

Lợi. Báo cáo nhằm mục đích hệ 

thống hóa những vẫn đề lý luận về 



Một, tỉnh Bình Dương CTXH cá nhân, NKT vận động 

đồng thời phân tích đánh giá thực 

trạng của NKT, vận dụng CTXH cá 

nhân trong hỗ trợ người NTK tiếp 

cận dịch vụ xã hội. Trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp để đảm bảo thực 

hiện công tác xã hội cá nhân với 

NKT. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong việc hỗ trợ phụ nữ 

nghèo tại phường Hưng 

Định, Tx. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Tường Vy ThS. Trần Thanh Hồng Lan 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ phụ nữ nghèo tại 

địa phường Hưng Định. Báo cáo áp 

dụng những phương pháp nghiên 

cứu CTXH cá nhân  nhằm mục đích 

tìm hiểu đời sống của phụ nữ nghèo 

tại phường Hưng Định, phân tích 

đánh giá nhu cầu, hỗ trợ họ tiếp cận 

với những dich vụ xã hội. Trên cơ 

sở đó đề xuất các giải pháp để đảm 

bảo thực hiện công tác xã hội cá 

nhân đối với phụ nữ nghèo. 
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Đại học 

Ứng dụng công tác xã 

hội cá nhân trong việc 

hỗ trợ người cao tuổi 

neo đơn tiếp cận chính 

sách xã hội tại phường 

Hưng Định, Tx. Thuận 

Nguyễn Thị Kim Ngân ThS. Trần Thanh Hồng Lan 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ người cao tuổi neo 

đơn tiếp cận chính sách xã hội. Báo 

cáo nhằm tìm hiểu về thực trạng đời 

sống của người cao tuổi neo đơn, 

tìm hiểu về những chính sách hỗ trợ 



An, tỉnh Bình Dương để họ tiếp cận được với những chính 

sách xã hội. Báo cáo cũng đề  cập 

đến vai trò của nhân viên công tác 

xã hội tại cơ sở trong việc hỗ trợ 

người cao tuổi neo đơn tiếp cận 

chính sách xã hội để giải quyết 

những khó khăn. Trên cơ sở đó sử 

dụng phương pháp công tác xã hội 

cá nhân để can thiệp, hỗ trợ thân 

chủ. 
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Đại học 

Ứng dụng công tác xã 

hội cá nhân trong việc 

hỗ trợ người cao tuổi  

tiếp cận chính sách xã 

hội tại phường Hưng 

Định, Tx. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Mai Thị Ngọc Quỳnh ThS. Trần Thanh Hồng Lan 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ người cao tuổi tiếp 

cận chính sách xã hội tại phường 

Hưng Định, Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. Báo cáo áp dụng những 

phương pháp CTXH cá nhân nhằm 

tìm hiểu về đời sống của người cao 

tuổi, phân tích đánh giá thực trạng, 

hỗ trợ người cao tuổi tiệp cận chính 

sách xã hội tại phường Hưng Định. 

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp 

để đảm bảo thực hiện CTXH cá 

nhân với người cao tuổi. 
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Đại học 

Ứng dụng công tác xã 

hội cá nhân với người 

cao tuổi gặp khó khăn 

trong vấn đề tâm sinh lý 

tại phường Hưng Định 

Đinh Thị Thu Hương ThS. Trần Thanh Hồng Lan 

Báo cáo áp dụng công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ người cao tuổi gặp 

khó khăn trong vấn đề tâm sinh lý 

tại phường Hưng Định. Báo cáo áp 

dụng những phương pháp CTXH cá 

nhân gặp khó khăn trong vấn đề tâm 

sinh lý, làm sáng tỏ những vấn đề về 

lý luận, phân tích đánh giá vấn đề 

của người cao tuổi và tìm hiểu các 

nhu cầu cần được hỗ trợ cho người 

cao tuổi. Trên sơ sở đó đề xuấ các 

giải pháp giải quyết vấn đề người 

cao tuổi đang gặp phải. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong hỗ trợ sinh viên 

ngành Luật kinh tế có 

phương pháp học tập đạt 

kết quả cao trong môn 

luật dân sự, can thiệp 

trường hợp sinh viên 

đang theo học tại trường 

Đại học Nguyễn Tất 

Thành năm 2019 

Huỳnh Châu Tâm ThS. Nguyễn Hoàng Dũng 

 Báo cáo áp dụng phương pháp 

CTXH cá nhân trong hỗ trợ sinh 

viên có phương pháp học tập đạt kết  

kết quả cao trong môn luật dân sựu. 

Nội dung báo cáo nhằm chỉ ra các lỗ 

hổng của các bạn sinh viên hiện nay 

trong việc sử dụng các phương pháp 

học tập cá nhân với suy nghĩ là đã 

hiệu quả để đưa ra phân tích những 

điểm sai trong cách học truyền 

thông. Từ đó, có thể chỉ ra những 

phương pháp khoa học vừa tiết kiệm 

được thời gian học tập vừa có thể 



giúp cho các bạn sinh viên có thể 

tăng sự tiếp thu kiến thức một cách 

hiệu quả và chất lượng và đó cũng là 

điều mà giáo dục muốn hướng đến. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong việc giảm nghèo, 

can thiệp trường hợp 

phụ nữ thuộc hộ nghèo 

tại phường Hưng Định, 

Tx. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Hương ThS. Nguyễn Hoàng Dũng 

Báo cáo áp dụng Công tác xã hội cá 

nhân trong việc giảm nghèo, can 

thiệp trường hợp phụ nữ thuộc hộ 

nghèo tại phường Hưng Định, Tx. 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua 

báo cáo thấy được những đặc điểm 

thực trạng, nguyên nhân dẫn đến cái 

nghèo đói, những vấn đề về nhu cầu 

người nghèo đang gặp phải, vai trò 

của nhân viên công tác xã hội trong 

việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận 

những dịch vụ xã hội  
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong việc hỗ trợ trẻ tăng 

cường khả năng giao 

tiếp qua hoạt động thể 

thao, can thiệp trường 

hợp học sinh tại Trung 

tâm Ngoại ngữ Khai 

Minh, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Văn Hùng ThS. Nguyễn Hoàng Dũng 

Báo cáo nghiên cứu thực trạng kỹ 

năng giao tiếp của trẻ tại Trung tâm 

ngoại ngữ Khai Minh đặc biệt là 

trong hoạt động thể thao, trên cơ sở 

đó nhằm đề xuất một số giải pháp 

với mục đích tạo điều kiệm học tập 

tốt, tăng cường và hỗ trợ kỹ năng 

giao tiếp cho trẻ trong cuộc sống 

thường ngày nói chung và trong hoạt 

động thể thao nói riêng. 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong việc nâng cao 

năng lực dự phòng lây 

nhiễm HIV với người có 

quan hệ tình dục đồng 

giới nam, can thiệp 

trường hợp tại phường 

Phú Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Mai Minh Thiện ThS. Nguyễn Hoàng Dũng 

Báo cáo  áp dụng những kiến thức 

và kỹ năng vào việc hỗ trợ người có 

quan hệ đồng giới nam (thuộc nhóm 

đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm 

HV) giảm nguy cơ lây nhiễm HIV 

nhằm nâng cao chất lượn cuộc sống 

đảm bảo an toàn sức khỏe cộng 

đồng và hơn hết là góp phần thực 

hiện chiến dịch chấm dứt HIV vào 

năm 2030 
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Đại học 

Công tác xã hội cá nhân 

trong việc can thiệp, hỗ 

trợ vấn đề sức khỏe thể 

chất cho người cao tuổi, 

can thiệp trường hợp 

người cao tuổi tại 

phường Phú Hòa, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Anh Trúc ThS. Nguyễn Hoàng Dũng 

Báo cáo thể hiện nội dung áp dụng 

công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ 

người cao tuổi tại phường Phú Hòa, 

Tp. TDM, Tỉnh Bình Bương. Qua 

nghiên cứu  thấy được vấn đề mà 

thân chủ là NCT đang gặp, phải cần 

sự hỗ trợ từ NVXH nhằm hướng dẫn 

thân chủ cùng với gia đình thân chủ 

những kiến thức về dinh dưỡng, các 

hoạt động thể dục dưỡng sinh cho 

người mắc bệnh đái tháo đường... 

Từ đó cho thấy phương pháp hoạt 

động của công tác xã hội cá nhân 



với người cao tuổi là thiết thực, bên 

cạnh đó công tác xã hội cá nhân còn 

tham vấn tâm lý, sử dụng các kỹ 

năng nhằm hỗ trợ đối tương người 

cao tuổi tự giải quyết các vấn dề của 

bản thân họ, từ đó phát huy tiềm 

năng của bản thân để cân bằng cuộc 

sống.  
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Đại học 

CTXH Cá nhân đối với 

trẻ em lao động sớm 

trong việc hỗ trợ nâng 

cao nhận thức về quyền 

trẻ em tại lớp học tình 

thương phường Chánh 

Mỹ - Tp Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, năm 

2009 

Bùi Thanh Ân ThS. Lê Anh Vũ 

Báo cáo áp dụng CTXH cá nhân đối 

với trẻ lao động sớm trong việc hỗ 

trợ nâng cao nhận thức về quyền trẻ 

em tại lớp học tình thương phường 

Chánh Nghĩa.Báo cáo cho thấy các 

các nguyên nhân ảnh hưởng đến 

việc học tiếng Việt của trẻ, từ đó có 

kế hoạch hỗ trợ để khắc phục vấn đề 

và nâng cao năng lực cho trẻ trong 

việc tự học tiếng Việt, bên cạnh sự 

hỗ trợ từ các thành viên trong gia 

đình. Bàn luận thêm về công tác Xã 

hội học đường. Mong có nhiều công 

trình nghiên cứu thêm về vấn đề 

Việc học tiếng Việt của trẻ. Với các 

phương pháp trong công tác xã hội 



cá nhân như vãng gia, vấn đề.  
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Đại học 

CTXH Cá nhân đối với 

trẻ lao động sớm trong 

hỗ trợ phòng chống xâm 

hại tình dục (nghiên cứu 

trường hợp lớp học tình 

thương phường Chánh 

Mỹ, tỉnh Bình Dương) 

Võ Thị Thùy Dương ThS. Lê Anh Vũ 

Báo cáo áp dụng  CTXH cá nhân đối 

với trẻ lao động sớm  trong hỗ trợ 

phòng chống xâm hại tình dục. Báo 

cáo nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận 

và thực tiễn về Công tác xã hội cá 

nhân trong hỗ trợ trẻ em phòng ngừa 

trước vấn đề xâm hại tình dục. Từ 

đó vận dụng Công tác xã hội cá 

nhân để tổ chức các hoạt động cung 

cấp kiến thức và kỹ năng nhằm nâng 

cao hành vi trong việc phòng ngừa 

cho trẻ em trước vấn đề Xâm hại 

tình dục.  
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Đại học 

CTXH Cá nhân trong 

việc hỗ trợ nâng cao kĩ 

năng sống cho trẻ nhập 

cư (7- 15 tuổi) đang học 

tại lớp tình thương 

phường Chánh Mỹ, Tp 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Hoàng Thị Hiền ThS. Lê Anh Vũ 

Báo cáo tìm hiểu và nghiên cứu về 

cơ sở lý luận và thực tiễn của CTXH 

cá nhân trong việc hỗ trợ nâng cao 

kỹ năng sống cho trẻ nhập cư (5-7 

tuổi) tại lớp học tình thương phường 

Chánh Mỹ, Tp. TDM. Vận dụng 

CTXH cá nhân để đề ra các hoạt 

động nhằm cung cấp các kiến thức, 

kỹ năng để nâng cao các hoạt động 

trong hỗ trợ kỹ năng sống 
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Đại học 

CTXH Cá nhân đối với 

trẻ em nhập cư trong 

giải quyết nhu cầu học 

tập tại phường Phú 

Cường, Tp Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Dương Văn Trọng ThS. Lê Anh Vũ 

Báo cáo nghiên cứu tình hình trẻ em 

nhập cư bỏ học, lao động sớm tại 

phường Phú Cường, thành phố Thủ 

Dầu Một qua một trường hợp điển 

hình tại lớp học tình thương phường 

Phú Cường. Qua đó, giải quyết vấn 

đề trong học tập của trường hợp điển 

hình này và đưa ra một số giải pháp, 

khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu 

học tập của đối tượng nói riêng và 

trẻ em nhập cư bỏ học, lao động 

sớm nói chung.  

Nội dung nghiên cứu 

- Tìm hiểu những vấn đề lý luận về 

trẻ em nhập cư bỏ học, lao động 

sớm.  

- Phân tích, đánh giá nhu cầu học 

tập của trường hợp điển hình, từ đó 

xác định vấn đề và giải quyết vấn 

đề. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của đối tượng 



nói riêng và trẻ em nhập cư bỏ học, 

lao động sớm nói chung. 
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Đại học 

CTXH Cá nhân đối với 

trẻ em đang theo học tại 

lớp học tình thương Hòa 

Lân 1, phường Thuận 

Giao trong việc cung 

cấp kiến thức phòng 

chống HIV 

Phan Lê Thảo Vy ThS. Lê Anh Vũ 

Báo cáo áp dụng CTXH các nhân 

với trẻ em đang theo học tại lớp học 

tình thương Hòa Lân 1. Báo cáo 

nhằm tìm hiểu những hiểu biết của 

trẻ em nhập cư về chăm sóc bản 

thân, đặc biệt là vệ sinh cá nhân 

đúng cách. Từ đó sẽ có những hoạt 

động hỗ trợ mang tính khả thi để 

giúp trẻ khắc phục được những vấn 

đề đang gặp phải và có thể học tập 

hiệu quả và chăm sóc bản thân tốt 

hơn 

 



 


