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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 

Công tác bảo vệ quyền 

trẻ em tại Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Như Nguyện PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

pháp lý về công tác bảo vệ quyền trẻ 

em; thông qua nghiên cứu quyền con 

người, vai trò của các chủ thể trong 

việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con 

người, quyền trẻ em ở Việt Nam 

hiện nay; thực trạng công tác bảo vệ 

quyền trẻ em tại Quỹ Bảo trợ trẻ em 

tỉnh Bình Dương; giải pháp hoàn 

thiện công tác bảo vệ quyền trẻ em 

tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình 

Dương. 

2 
Đại học Thực trạng và giải pháp 

về hoạt động chứng thực 
Võ Thúy Trang PGS.TS Bùi Đức Kháng Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

pháp lý về hoạt động chứng thực tại 



tại Ủy ban nhân dân 

phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Ủy ban nhân dân phường; thực trạng 

hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

giải pháp hoàn thiện công tác về 

hoạt động chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Phú Lợi, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

3 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Uyên 

Hưng, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Thái Hoàng Yến PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về 

chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp 

xã; trình bày và phân tích thực trạng 

quản lý nhà nước về chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân phường Uyên 

Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương; đề xuất giải pháp hoàn thiện 

quản lý nhà nước về chứng thực của 

Ủy ban nhân dân phường Uyên 

Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương trên cơ sở lý giải nguyên 

nhân của các hạn chế, bất cập. 

4 
Đại học 

Quản lý nhà nước về trật 

tự xây dựng của Ủy ban 

nhân dân phường Phú 

Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thế Phú PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về trật 

tự xây dựng của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; trình bày và phân tích thực 

trạng quản lý nhà nước về trật tự xây 

dựng của Ủy ban nhân dân phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 



tỉnh Bình Dương; đề xuất giải pháp 

hoàn thiện quản lý nhà nước về trật 

tự xây dựng của Ủy ban nhân dân 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương trên cơ 

sở lý giải nguyên nhân của các hạn 

chế, bất cập. 

5 
Đại học 

Quản lý nhà nước về trật 

tự xây dựng trên địa bàn 

xã Phú Chánh, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Bảo Trọng PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về trật 

tự xây dựng của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; trình bày và phân tích thực 

trạng quản lý nhà nước về trật tự xây 

dựng của Ủy ban nhân dân xã Phú 

Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương; đề xuất giải pháp hoàn thiện 

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 

của Ủy ban nhân dân xã Phú Chánh, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

trên cơ sở lý giải nguyên nhân của 

các hạn chế, bất cập. 

6 
Đại học 

Xử lý vi phạm hành 

chính về trật tự đô thị 

phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Khắc Tấn PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

pháp lý về xử lý vi phạm hành chính 

về trật tự đô thị; thực trạng xử lý vi 

phạm hành chính về trật tự đô thị ở 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; đề xuất 

giải pháp tăng cường công tác xử lý 

vi phạm hành chính về trật tự đô thị 



ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

7 
Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại phường Bình 

Hoà, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Bá Thị Thúy Diễm PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản 

lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân 

phường; thực trang quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. Qua đó, đề xuất 

giải pháp hoàn thiện quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

8 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

hoạt động giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

Huỳnh Thị Thanh Thủy PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về 

hoạt động giám định tư pháp; nghiên 

cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

thực trang quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Qua đó, đề xuất giải pháp 

hoàn thiện quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp ở tỉnh Bình Dương. 

9 
Đại học 

Công tác chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân 

phường An Thạnh, thị 

Nguyễn Ngọc Sơn PGS.TS Bùi Đức Kháng 
Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về công tác chứng thực của 

Ủy ban nhân dân cấp xã; trình bày 



xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

và phân tích thực trạng công tác 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân 

phường An Thạnh, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương; đề xuất giải pháp 

hoàn thiện công tác chứng thực của 

Ủy ban nhân dân phường An Thạnh, 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

trên cơ sở lý giải nguyên nhân của 

các hạn chế, bất cập. 

10 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thanh Quy PGS.TS Bùi Đức Kháng 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân 

phường; thực trạng quản lý nhà 

nước về chứng thực tại Ủy ban nhân 

dân phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; giải 

pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân 

phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

11 

 

 

Đại học 

Hoạt động công chứng 

hồ sơ, hộ tịch thông qua 

phần mềm tin học tại Ủy 

ban nhân dân phường Dĩ 

An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Lê Thị Bích Chi ThS. Lê Văn Gấm 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 

tiễn và pháp lý về hoạt động công 

chứng hồ sơ, hồ tịch thông qua phần 

mềm tin học; thực trạng hoạt động 

công chứng hồ sơ, hộ tịch thông qua 

phần mềm tin học tại Ủy ban nhân 

dân phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương; đề xuất giải pháp 



hoàn thiện hoạt động công chứng hồ 

sơ, hộ tịch thông qua phần mềm tin 

học tại Ủy ban nhân dân cấp xã nói 

chung và Ủy ban nhân dân phường 

Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương. 

12 
Đại học 

Công tác quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường 

Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Dương Nga ThS. Lê Văn Gấm 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản 

lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân 

phường; thực trang quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua đó, 

đề xuất giải pháp hoàn thiện công 

tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

13 
Đại học 

Công tác quản lý nhà 

nước về hộ tịch ở 

phường Lái Thiêu, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Đức Hồng Nhung ThS. Lê Văn Gấm 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

pháp lý của công tác quản lý nhả 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã; nghiên cứu lý luận và thực 

tiễn quản lý nhà nước tại Ủy ban 

nhân dân phường; thực trang công 

tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở Ủy 

ban nhân dân phườngLái Thiêu, thị 



xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua 

đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện 

công tác quản lý nhà nước về hộ tịch 

tại Ủy ban nhân dân phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

14 
Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Lợi, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Văn Tuấn Th.S Lê Văn Gấm 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản 

lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân 

phường; thực trang quản lý nhà 

nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. Qua đó, đề xuất 

giải pháp hoàn thiện công tác quản 

lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy ban 

nhân dân phường Hòa Lợi, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

15 
Đại học 

Quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân 

phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Mai Hương ThS. Lê Văn Gấm 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

pháp lý của quản lý nhà nước về hộ 

tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản 

lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân 

phường; thực trang công tác quản lý 

nhà nước về hộ tịch ở Ủy ban nhân 

dân phường Hiệp Thành, thành phố 

thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua 



đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện 

quản lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy 

ban nhân dân phường Hiệp Thành, 

thành phố thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

16 
Đại học 

Quản lý nhà nước về đất 

đai của Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Triệu Minh Cảnh ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đề tài trình bày các vấn đề lý luận 

cơ bản về công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai; thực trạng 

công tác quản lý đất đai trên địa bàn 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; đề xuất 

các giải pháp để hoàn thiện công tác 

quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn phường Hòa Phú. 

17 
Đại học 

Công tác cải cách hành 

chính của Ủy ban nhân 

dân phường Thái Hòa, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Bảo Châu ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đề tài trình bày tổng quan về công 

tác cải cách hành chính, chủ trương 

và cơ sở pháp lý của cải cách hành 

chính tại Việt Nam; thực trạng công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn 

phường Thái Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; đề xuất 

các giải pháp đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính tại phường Thái 

Hòa 

18 
Đại học 

Công tác thi đua khen 

thưởng của Ủy ban nhân 

dân huyện Phú Giáo, 

Nguyễn Phượng Hoàng 

Nhật Hạ 
ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đề tài gồm các vấn đề tổng quan về 

công tác thi đua khen thưởng; thực 

trạng công tác quản lý nhà nước về 

thi đua khen thưởng tại Ủy ban nhân 



tỉnh Bình Dương dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương và các giải pháp nâng cao 

chất lượng quản lý nhà nước trên địa 

bàn 

19 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác 

quản lý văn bản tại Ủy 

ban nhân dân phường 

Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Phạm Yến Kiều ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đề tài trình bày những vấn đề lý 

luận về công nghệ thông tin, ứng 

dụng công ngệ thông tin trong quản 

lý nhà nước; thực trạng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý 

nhà nước tại Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương và các 

đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng ứng dụng công nghệ thông tin 

tại phường Hòa Phú 

20 
Đại học 

Công tác tiếp nhận và 

trả kết quả tại Ủy ban 

nhân dân phường Tân 

Định, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Mộng Hồng ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Đề tài trình bày tổng quan công tác 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên cơ 

sở quy định của pháp luật tại Việt 

Nam; thực trạng tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

phường Tân Định, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương; đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả trên địa bàn 

21 
Đại học 

Công tác giải quyết 

khiếu nại tại Ủy ban 

nhân dân phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu 

Nguyễn Thị Kim Hoa ThS. Nguyễn Trường Sơn 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về 

công tác giải quyết khiếu nại tại 

UBND cấp xã; 



Một, tỉnh Bình Dương trình bày và phân tích thực trạng giải 

quyết khiếu nại tại UBND phường 

Phú Hòa; trên cơ sở các lý giải 

nguyên nhân của các hạn chế, bất 

cập trong công tác giải quyết khiếu 

nại của UBND phường Phú Hòa đề 

xuất các giải pháp góp phần hoàn 

thiện công tác giải quyết khiếu nại 

tại UBND phường Phú Hòa. 

22 
Đại học 

Công tác giải quyết 

khiếu nại tại Ủy ban 

nhân dân thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Quang Hưng ThS. Nguyễn Trường Sơn 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về công tác giải quyết khiếu 

nại tại UBND cấp huyện; trình bày 

và phân tích thực trạng giải quyết 

khiếu nại tại UBND thành phố Thủ 

Dầu Một; đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện công tác giải quyết khiếu nại 

tại UBND thành phố Thủ Dầu Một 

trên cơ sở lý giải các nguyên nhân 

của những hạn chế, bất cập trong 

công tác giải quyết khiếu nại của 

UBND thành phố Thủ Dầu Một. 

23 
Đại học 

Hoạt động tiếp công dân 

tại Tòa án nhân dân 

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hoàng Xuân Lộc ThS. Nguyễn Trường Sơn 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về công tác tiếp công dân tại 

Tòa án nhân dân cấp huyện; trình 

bày và phân tích thực trạng tiếp 

công dân tại Toàn án nhân dân Quận 

3; đề xuất một số giải pháp hoàn 

thiện công tác tiếp công dân tại Tòa 



án nhân dân Quận 3 trên cơ sở 

những lý giải và phân tích về 

nguyên nhân của các hạn chế, bất 

cập. 

24 
Đại học 

Cơ chế "Một cửa - Một 

cửa liên thông" từ thực 

tiễn Ủy ban nhân dân thị 

trấn Dầu Tiếng, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Ngô Minh Trí ThS. Nguyễn Trường Sơn 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về cơ chế một cửa - một cửa 

liên thông tại UBND cấp huyện xã; 

trình bày và phân tích thực trạng cơ 

chế một cửa - một cửa liên thông tại 

UBND thị trấn Dầu Tiếng; đề xuất 

giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa 

- một cửa liên thông tại UBND thị 

trấn Dầu Tiếng trên cơ sở phân tích 

lý giải nguyên nhân của những hạn 

chế, bấ cập. 

25 
Đại học 

Quản lý nhà nước về đất 

đai trên địa bàn phường 

Phú Hoà, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Phan Thị Hằng ThS. Nguyễn Trường Sơn 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và 

pháp lý về công tác quản lý nhà 

nước về đất đai của UBND cấp xã; 

trình bày và phân tích thực trạng 

quản lý nhà nước về đất đai của 

UBND phường Phú Hòa; đề xuất 

giải pháp hoàn thiện công tác quản 

lý nhà nước về đất đai của UBND 

phường Phú Hòa trên cơ sở lý giải 

nguyên nhân của các hạn chế, bất 

cập. 

26 
Đại học Công tác văn thư, lưu 

trữ tại Uỷ ban nhân dân 
Trần Thị Thu Hương ThS. Vũ Thị Cúc Đề tài đánh giá về thực trạng công 

tác văn thư-lưu trữ tại Ủy ban nhân 



phường Tân Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

dân phường Tân Định, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. Đề tài nghiên 

cứu một cách có hệ thống những vấn 

đề lý luận về công tác văn thư, lưu 

trữ; tính chất và mối quan hệ giữa 

công tác văn thư, lưu trữ. Phân tích 

thực trạng công tác văn thư, lưu trữ 

và đề xuất một số các giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác văn thư, 

lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường 

Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

27 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

công tác văn thư, lưu trữ 

tại Ủy ban nhân dân xã 

An Long, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương 

Võ Thị Mỵ ThS. Vũ Thị Cúc 

Đề tài đánh giá về thực trạng công 

tác văn thư-lưu trữ tại phường Ủy 

ban nhân dân xã An Long, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đề tài 

nghiên cứu một cách có hệ thống 

những vấn đề lý luận về công tác 

văn thư, lưu trữ; tính chất và mối 

quan hệ giữa công tác văn thư, lưu 

trữ. Phân tích thực trạng công tác 

văn thư, lưu trữ và đề xuất một số 

các giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân 

dân xã An Long, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

28 
Đại học Công tác xây dựng mô 

hình chính quyền thân 
Nguyễn Trần Hiền Nhân ThS. Vũ Thị Cúc Đề tài đánh giá thực trạng công tác 

xây dựng mô hình chính quyền thân 



thiện, công sở thân thiện 

tại Ủy ban nhân dân xã 

An Điền, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

thiện, công sở thân thiện tại Ủy ban 

nhân dân xã An Điền, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu 

các vấn đề về lý luận và thực tiễn, từ 

đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác triển khai thực 

hiện mô hình chính quyền thân thiện 

công sở thân thiện tại Ủy ban nhân 

dẫn xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

29 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

văn thư, lưu trữ của Ủy 

ban nhân dân phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. 

Nguyễn Văn Hải ThS. Vũ Thị Cúc 

Đề tài đánh giá về thực trạng công 

tác văn thư-lưu trữ trên địa bàn 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một. Đề tài nghiên cứu một 

cách có hệ thống những vấn đề lý 

luận về công tác văn thư, lưu trữ; 

tính chất và mối quan hệ giữa công 

tác văn thư, lưu trữ. Phân tích thực 

trạng công tác văn thư, lưu trữ và đề 

xuất một số các giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ 

tại Ủy ban nhân dân phường Tân 

Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

30 
Đại học 

Công tác văn thư, lưu 

trữ tại Ủy ban nhân dân 

phường Lái Thiêu, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình 

Vương Linh Trang ThS. Vũ Thị Cúc 

Đề tài đánh giá về thực trạng công 

tác văn thư-lưu trữ tại Ủy ban nhân 

dân phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương Đề tài nghiên 



Dương cứu một cách có hệ thống những vấn 

đề lý luận về công tác văn thư, lưu 

trữ; tính chất và mối quan hệ giữa 

công tác văn thư, lưu trữ. Phân tích 

thực trạng công tác văn thư, lưu trữ 

và đề xuất một số các giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác văn thư, 

lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường 

Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

31 
Đại học 

Hoàn thiện công tác 

quản lý nhân sự tại 

Công ty TNHH Lumens 

Vina, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Bùi Thị Ngọc Diễm ThS. Vũ Thị Ngọc Bích 

Đề tài hệ thống hóa được cơ sở pháp 

lý về quản lý nhân sự đang sử dụng 

tại đơn vị theo pháp luật Việt Nam; 

sơ đồ hóa quy trình quản lý nhân sự; 

sử dụng bảng biểu để khái quát thực 

trạng công tác; đánh giá ưu khuyết 

điểm sâu sát để tìm ra nguyên nhân 

và đề xuất các giải pháp có tính khả 

dụng với công tác quản lý nhân sự 

tại Công ty TNHH Lumens Vina, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

32 
Đại học 

Quy trình tuyển dụng và 

sử dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH SX-TM-

DV MTV Quỳnh Khánh 

Nguyễn Thị Ngọc Dung ThS. Vũ Thị Ngọc Bích 

Đề tài Quy trình tuyển dụng và sử 

dụng nhân sự tại Công ty TNHH 

SX-TM-DV MTV Quỳnh Khánh 

bấm sát thực tế tại đơn vị. Đề tài hệ 

thống hóa được cơ sở pháp lý về 

tuyển dụng và sử dụng nhân sự đang 

sử dụng tại đơn vị theo pháp luật 



Việt Nam; sơ đồ hóa quy trình; sử 

dụng bảng biểu để khái quát thực 

trạng công tác; đánh giá ưu khuyết 

điểm sâu sát để tìm ra nguyên nhân 

và đề xuất các giải pháp cho đơn vị. 

Tuy nhiên, vì đề tài quá rộng nên kết 

quả nghiên cứu còn hạn chế. 

33 
Đại học 

Công tác đào tạo nhân 

sự tại Công ty TNHH 

Đầu tư Thương mại 

Khách sạn Hoàng Yến 

Phan Thanh Đông ThS. Vũ Thị Ngọc Bích 

Đề tài Công tác đào tạo nhân sự tại 

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 

Khách sạn Hoàng Yến đã hệ thống 

hóa được cơ sở pháp lý về công tác 

đào tạo nhân sự đang sử dụng tại 

đơn vị theo pháp luật Việt Nam; sử 

dụng bảng biểu để khái quát thực 

trạng công tác; đánh giá ưu khuyết 

điểm để tìm ra nguyên nhân và đề 

xuất các giải pháp có tính khả dụng 

với đơn vị. 

34 
Đại học 

Hoàn thiện quy trình 

tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH công 

nghiệp King Jade Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Bích Hạnh ThS. Vũ Thị Ngọc Bích 

Đề tài Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng nhân sự tại Công ty TNHH 

công nghiệp King Jade Việt Nam đã 

hệ thống hóa được cơ sở pháp lý về 

quản lý nhân sự đang sử dụng tại 

đơn vị theo pháp luật Việt Nam; sơ 

đồ hóa quy trình quản lý nhân sự; sử 

dụng bảng biểu để khái quát thực 

trạng công tác; đánh giá ưu khuyết 

điểm để tìm ra nguyên nhân và đề 



xuất các giải pháp với đơn vị. 

35 
Đại học 

Công tác chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em của 

ỦY ban nhân dân 

phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Hường ThS. Vũ Thị Ngọc Bích 

Đề tài Công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em của Ủy ban nhân 

dân phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã 

hệ thống hóa được cơ sở pháp lý về 

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em tại đơn vị theo pháp luật 

Việt Nam; sử dụng bảng biểu để 

khái quát thực trạng công tác; đánh 

giá ưu khuyết điểm sâu sát để tìm ra 

nguyên nhân và đề xuất các giải 

pháp có tính khả dụng với đơn vị. 

36 
Đại học 

Công tác văn thư, lưu 

trữ tại Ủy ban nhân dân 

phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Võ Thị Bích Vân TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ 

tại UBND phường Chánh Nghĩa, 

TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng đề 

xuất những giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác văn thư lưu trữ hiện 

nay tại UBND phường Chánh 

Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương nói riêng và công tác văn thư 

lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức nói 

chung. 

37 
Đại học 

Công tác quản lý nhà 

nước hoạt động chứng 

thực trên địa bàn 

Nguyễn Thị Kim Ngân TS. Nguyễn Thị Hoa 
Đề tài nghiên cứu hoạt động chứng 

thực trên địa bàn phường Hòa Phú, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề 

lý luận và thực tiễn về hoạt động 

chứng thực. Đề tài kết hợp đánh giá 

thực trạng thông qua các số liệu 

khảo sát để đề xuất các giải pháp 

phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

chứng thực hiện nay. 

38 
Đại học 

Công tác văn thư, lưu 

trữ tại Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương 

Đặng Thị Thúy Nhi TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn công tác văn thư, 

lưu trữ tại UBND huyện Phú Giaó, 

tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở nghiên 

cứu đó, đề tài đề xuất một số giải 

pháp nâng cao công tác văn thư, lưu 

trữ hiện nay tại các tổ chức, cơ quan. 

39 
Đại học 

Hoàn thiện công tác 

quản lý nhân sự tại 

Công ty cổ phần Phát 

triển Quốc tế Anh Việt 

Úc 

Lê Thanh Thúy Vy TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý 

luận về công tác quản lý nhân sự tại 

các tổ chức hiện nay. Trên cơ sở vận 

dụng các học thuyết về quản lý nhân 

sự, đề tài đánh giá thực trạng hoạt 

động công tác quản lý nhân sự tại 

Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế 

Anh Việt Úc thông qua các bảng 

biểu và đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác nhân sự 

hiện nay tại các tổ chức, cơ quan. 

40 
Đại học 

Chính sách phát triển 

các loại hình dịch vụ ở 

Trung tâm Dịch vụ sinh 

Lê Nhật Tiến TS. Nguyễn Thị Hoa 
Đề tài nghiên cứu các lý thuyết về 

chính sách công nói chung và chính 

sách phát triển các loại hình dịch vụ 



viên tại Trường Đại học 

Thủ Dầu Một 

sinh viên tại các trường Đại học nói 

riêng, trên cơ sở đó, đề tài nghiên 

cứu thực trạng chính sách phát triển 

các loại hình dịch vụ sinh viên tại 

Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương và đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao việc thực hiện 

hiệu quả các chính sách này tại 

rường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương nói riêng và các trường 

đại học khác nói chung. 

41 
Đại học 

Cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

tại Ủy ban nhân dân 

phường Thới Hoà, thị xã 

Bến Cát, Bình Dương 

Phan Thị Tường Vi TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài trên cơ sở nghiên cứu những 

vấn đề lý luận về công tác cải cách 

thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, đánh giá 

thực trạng công tác này tại tại Ủy 

ban nhân dân phường Thới Hoà, thị 

xã Bến Cát, Bình Dương. Thông qua 

các số liệu đánh giá, đề tài đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác cải cách thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông hiện nay. 

42 
Đại học 

Công tác văn phòng tại 

Uỷ ban nhân dân 

phường Uyên Hưng, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Đoàn Huỳnh Như TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn về công tác văn phòng tại 

UBND phường Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên 

cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài đưa 



ra một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác văn phòng hiện 

nay. 

43 
Đại học 

Công tác văn thư, lưu 

trữ tại Hội đồng nhân 

dân - Uỷ ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận 

Trần Thị Hồng Như TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về công tác văn thư 

lưu trữ hiện nay tại UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 

Đề tài thông qua các số liệu thực tế, 

các bảng biểu đối chiếu nhằm đánh 

giá vấn đề nghiên cứu một cách sát 

thực, phù hợp để đưa ra những giải 

pháp khả thi đối với công tác văn 

phòng hiện nay. 

44 
Đại học 

Cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Ủy 

ban nhân dân phường 

Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Huỳnh Tấn Trung TS. Nguyễn Thị Hoa 

Đề tài nghiên cứu lý thuyết về cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông nói 

chung và đánh giá thực trạng thực 

hiện công tác này tại UBND phường 

Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. Đề tài đã đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại UBND 

phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương nói riêng và 

tại các tổ chức, cơ quan nói chung. 

45 
Đại học 

Chính sách chăm sóc 

sức khỏe người có công 

với cách mạng tại Ủy 

Hoàng Thị Bình TS. Nguyễn Thị Hoa 
Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và 

khoa học về chính sách chăm sóc 

sức khỏe người có công với cách 



ban nhân dân phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

mạng tại Ủy ban nhân dân phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. Thông qua việc đánh 

giá thực trạng đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện chính sách chăm sóc sức 

khỏe người có công với cách mạng 

tại Ủy ban nhân dân phường Bình 

Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương nói riêng và tại các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

chính sách này nói chung. 

46 
Đại học 

Công tác "Một cửa" ở 

Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Lợi, thị xã 

Bến cát, tỉnh Bình 

Dương 

Võ Thị Kim Anh TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài hệ thống hóa được cơ sở lí 

luận về công tác “Một cửa” ở cấp 

xã; Đánh giá được thực trạng về 

công tác “Một cửa” ở Ủy ban nhân 

dân phường Hòa Lợi, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương; Trên cơ sở 

nghiên cứu công tác “một cửa” ở Ủy 

ban nhân dân phường Hòa Lợi, đề 

tài đề xuất kiến nghị và đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

về công tác “Một cửa” ở Uỷ ban 

nhân dân phường Hòa Lợi trong thời 

gian tới. 

47 
Đại học 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh với hệ thống chính 

trị từ thực tiễn phường 

Châu Nguyễn Hồng Cẩm TS. Nguyễn Văn Linh 
Đề tài tìm hiểu chung về mối quan 

hệ giữa Đàn TNCS Hồ Chí Minh với 

Hệ thống chính trị cấp cơ sở. Trong 



Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

đó, tìm hiểu về các mối quan hệ 

công tác cơ bản nhằm làm sáng tỏ 

mối quan hệ công tác của đối tượng 

chính là “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Hiệp Thành”; Tìm hiểu về 

thực trạng mối quan hệ công tác của 

Đoàn phường Hiệp Thành với 

Thành Đoàn Thủ Dầu Một và Hệ 

thống chính trị tại địa phương cùng 

cấp với Đoàn phường; Đưa ra các đề 

xuất giải pháp nhằm tăng cường 

hiệu quả trong mối quan hệ công tác 

của Đoàn phường Hiệp Thành với tư 

cách là thành viên trong UBMTTQ 

Việt Nam cùng cấp. 

48 
Đại học 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trong hoạt động 

phòng chống ma túy đối 

với thanh thiếu niên tại 

phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Lương Đức Hạnh TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài làm rõ vai trò của Đoàn thanh 

niên trong lĩnh vực phòng chống ma 

tuý trên địa bàn Phường Hiệp 

Thành; Thực trạng và mức độ nguy 

hại của tệ nạn ma tuý trong thanh 

niên; Phân tích những nội dung, 

hình thức, biện pháp tổ chức các mô 

hình hoạt động của Đoàn thanh niên 

nhằm: tuyên truyền, giáo dục, thanh 

niên hiểu về tác hại của ma tuý từ đó 

có cái nhìn tích cực, đúng đắn phòng 

ngừa và ngăn chặn; Kiến nghị một 

số giải pháp nhằm nâng cao vai trò 

của Đoàn thanh niên trong việc tham 



gia phòng chống tệ nạn ma tuý trên 

địa bàn phường Hiệp Thành. 

49 
Đại học 

Công tác giải quyết thủ 

tục hành chính tại bộ 

phận "một cửa" ở Sở Y 

tế Bình Dương 

Nguyễn Hoàng Hiệp TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài tìm hiểu về các thủ tục hành 

chính được thực hiện ở bộ phận một 

cửa ở Sở y tế Bình Dương, những 

thủ tục này liên quan đến giải quyết 

các vấn đề của người dân và doanh 

nghiệp; Những thủ tục hành chính, 

công tác quản lý và lưu trữ các loại 

văn bản liên quan đến thủ tục hành 

chính ở bộ phận một của tại Sở y tế 

tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở nghiên 

cứu, đề tài đánh giá những thuận lợi 

và khó khăn trong công tác giải 

quyết các thủ tục ở bộ phận một cửa. 

Đồng thời, đưa ra các kiến nghị và 

đề xuất giải pháp giải nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác giải quyết thủ 

tục hành chính tại bộ phận một cửa 

ở Sở Y tế Bình Dương trong thời 

gian tới. 

50 
Đại học 

Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức của Phòng Nội vụ, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Dương Minh Khang TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài tìm hiểu công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức thuộc 

Phòng Nội vụ thành Phố Thủ Dầu 

Một; Đánh giá những thành tựu và 

hạn chế của công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức. Trên cơ sở 

nghiên cứu, đề tài đề xuất các giải 



pháp để thực hiện tốt công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

của Phòng Nội vụ thành phố Thủ 

Dầu Một trong thời gian sắp tới. 

51 
Đại học 

Công tác giải quyết thủ 

tục hành chính tại Ủy 

ban nhân dân phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Ngọc Mai TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài góp phần làm rõ những vấn 

đề lý luận về quy trình xử lý thủ tục 

hành chính; Phân tích thực trạng giải 

quyết thủ tục hành chính ở phường 

Mỹ Phước, chỉ ra định hướng mục 

tiêu của Ủy ban nhân dân trong 

những năm tới. Trên cơ sở đó, đề 

xuất một số giải pháp phù hợp với 

tình hình thực tế nhằm giải quyết 

một số hạn chế trong việc xử lý một 

số thủ tục ở nước ta nói chung và 

phường Mỹ Phước nói riêng trong 

thời gian tới. 

52 
Đại học 

Công tác quản lý cư trú 

trên địa bàn phường 

Uyên Hưng, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Phương Thành TS. Nguyễn Văn Linh 

Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận 

thực tiễn, những quy định của pháp 

luật về công tác quản lý cư trú trên 

địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua 

đó, giúp cho chúng ta thấy được việc 

quản lý dân cư ở cấp xã, phường là 

rất cần thiết, có ý nghĩa rất quan 

trọng. Bên cạnh đó, đề tài cũng nêu 

lên mặt hạn chế của công tác quản lý 

dân cư để từ đó đưa ra một số giải 



pháp nhằm hoàn thiện công tác quản 

lý dân cư trên điệ bàn phương Uyên 

Hưng, Thị xã Tân Uyên trong thời 

gian tới. 

53 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Trần Thanh Hải TS. Bùi Thanh Xuân 

Đề tài nghiên cứu về mặt lý luận và 

thực tiễn những quy định của quản 

lý nhà nước  về hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. Từ thực tiễn 

QLNN đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác QLNN về 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

54 
Đại học 

Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức tại Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Triệu Phú TS. Bùi Thanh Xuân 

Đề tài trình bày những điểm cơ bản 

về hệ thống lý luận thực tiễn Công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức tại Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ 

đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

55 
Đại học 

Thực trạng công tác 

quản lý về an toàn giao 

thông trên địa bàn 

phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Đoàn Minh Nhân TS. Bùi Thanh Xuân 

Đề tài khái quát hóa về mặt lý luận 

và thực tiễn công tác quản lý về an 

toàn giao thông trên địa bàn phường 

Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương. Đề xuất một số 



Bình Dương giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý về an toàn giao thông trên 

địa bàn phường Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

56 
Đại học 

Công tác quản lý ngân 

sách nhà nước của Ủy 

ban nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Phùng Bội Nguyệt Tinh 

Tú 
ThS. Nguyễn Lê Hải Hà 

Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý luận và 

quản lý ngân sách nhà nước cấp 

huyện, Phân tích thực trạng và đưa 

ra giải pháp nhằm nâng cao công tác 

quản lý ngân sách của Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương 

57 
Đại học 

Thực trạng quản lý nhà 

nước về bảo hiểm xã hội 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Thị Vui Tính ThS. Nguyễn Lê Hải Hà 

Đề tài tổng hợp cơ sở lý thuyết về 

công tác quản lý bảo hiểm xã hội, 

trên cơ sở đó tiến hành phân tích 

thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm 

nâng cao quản lý nhà nước về bảo 

hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

58 
Đại học 

Giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực của 

Công ty TNHH Saigon 

Technology Glass 

Ngô Anh Thy ThS. Nguyễn Lê Hải Hà 

Đề tài đã tổng hợp lý thuyết về quản 

trị nguồn nhân lực, sử dụng số liệu 

thực tế của công ty để phân tích thực 

trạng từ đó đưa ra giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực của Công ty 

TNHH Saigon Technology Glass 

59 
Đại học 

Giải pháp hoàn thiện 

công tác đào tạo và phát 

triển nhân sự Công ty 

Bùi Thị Bích Phương ThS. Nguyễn Lê Hải Hà 
Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý thuyết về 

đào tạo và phát triển nhân sự, sử 

dụng số liệu thực tế kết hợp khảo sát 



TNHH APM Springs 

(Việt Nam) 

để phân tích thực trạng và đưa ra 

giải pháp hoàn thiện công tác đào 

tạo và phát triển nhân sự Công ty 

TNHH APM Springs (Việt Nam) 

60 
Đại học 

Thực trạng công tác 

tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH King 

Jade Việt Nam 

Nguyễn Thị Thúy Liễu ThS. Nguyễn Lê Hải Hà 

Đề tài hệ thống hóa lý thuyết về 

tuyển dụng nhân lực, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng 

cao công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH King Jade Việt Nam 

61 
Đại học 

Hoàn thiện công tác tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết 

quả tại Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Hữu Đức ThS. Phan Nhân Trung 

Đề tài trình bày những điểm cơ bản 

về hệ thống lý luận và cơ sở pháp lý 

trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại ủy ban nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh, qua đó phân tích 

thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn 

thiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

62 
Đại học 

Quản lý nhà nước về 

hoạt động chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân 

phường Tân Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Thái Quốc Tuấn ThS. Phan Nhân Trung 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận của 

công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động chứng thực, thực trạng công 

tác quản lý nhà nước về hoạt động 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân 

phường Tân Định, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương và giải pháp hoàn 

thiện 



63 
Đại học 

Cơ chế "Một cửa, một 

cửa liên thông" từ thực 

tiễn Ủy ban nhân dân 

phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Minh Trung ThS. Phan Nhân Trung 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận và 

pháp lý về cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế “Một cửa – Một 

cửa liên thông”, từ đó phân tích thực 

trạng cải cách thủ tục hành chính 

theo cơ chế “Một cửa – Một cửa liên 

thông” tại Ủy ban nhân dân huyện 

Dầu Tiếng giai đoạn 2016 -2018 và 

kiến nghị phương hướng hoàn thiện. 

64 
Đại học 

Thực trạng hoạt động 

chăm sóc sức khỏe 

người có công với cách 

mạng của phường Phú 

Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Dương Ngọc 

Trâm 
ThS. Phan Nhân Trung 

Đề tài trình bày một số vấn đề lý 

luận về chăm sóc sức khỏe người có 

công với cách mạng như các khái 

niệm về người có công với cách 

mạng, chăm sóc sức khỏe người có 

công với cách mạng, từ đó nêu lên 

những mặt đạt được cũng như những 

tồn tại, hạn chế, vướng mắc, đồng 

thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn 

đến những khó khăn trong việc thực 

hiện công tác chăm sóc sức khỏe 

người có công với cách mạng trên 

địa bàn phường Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

65 
Đại học 

Quản lý nhà nước về đất 

đai trên địa bàn phường 

Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị Mỹ Xuyên ThS. Phan Nhân Trung 

Đề tài trình bày những điểm cơ bản 

về hệ thống lý luận và cơ sở pháp lý 

trong công tác quản lý đất đai, từ đó 

phân tích thực trạng công tác quản 

lý đất đai của UBND phường Hiệp 



Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương và kiến nghị phương 

hướng hoàn thiện. 



 


