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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 

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả 

hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. 

 

Đinh Huỳnh 

Trọng 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Từ dữ liệu, đề tài phân tích 

tác động của đa dạng hóa thu 

nhập đến hiệu quả hoạt động 

của các ngân hàng thương mại. 

Qua đó đưa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của ngân hàng hàng 

thương mại 



2 Đại học 

Phân tích tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ có tài sản đảm bảo tại 

Ngân hàng TM TNHH MTV OceanBank – chi nhánh 

Bình Dương. 

Hồ Thị Hàn Ni 
TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả được thực 

trạng, phân tích điểm mạnh 

điểm yếu, cơ hội thách thức 

của Ngân hàng TM TNHH 

MTV Ocean Bank chi nhánh 

Bình Dương, qua đó đưa ra các 

giải pháp hạn thúc đẩy cho vay 

ngắn hạn của doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

3 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả  tư vấn khách hàng cá 

nhân của phòng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần 

chứng khoán VNDIRECT CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG 

Nguyễn Phạm 

Hữu Thịnh 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài phân tích hoạt động 

tại Công ty cổ phần chứng 

khoán VNDIRECT- chi nhánh 

Bình Dương và đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả tư vấn 

khách hàng. 

4 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua nhà tại ngân hàng thương mại cố phần Sài Gòn 

thương tín Sacombank chi nhánh Củ Chi - phòng 

giao dịch Bình Mỹ 

Nguyễn Thảo 

Nguyên 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài đã mô tả được thực 

trạng, phân tích điểm mạnh 

điểm yếu, cơ hội thách thức tại 

Ngân hàng TMCP Sài gòn 

Thương Tín chi nhánh Củ Chi - 

phòng giao dịch Bình Mỹ, từ 

đó đưa ra các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua nhà. 



5 Đại học 

Giải pháp nâng cao việc huy động vốn vốn tại 

ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - PGD chi 

nhánh Nam Bình Dương 

Trần Thị Bích 
TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao việc huy 

động vốn vốn tại ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân 

Đội - PGD chi nhánh Nam 

Bình Dương 

6 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

mua ô tô đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín 

Sacombank chi nhánh Củ Chi – phòng giao dịch 

Bình Mỹ 

Bùi Lê Thanh 

Dung 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua ô tô đối 

với khách hàng doanh nghiệp 

tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn thương tín 

Sacombank chi nhánh Củ Chi 

– phòng giao dịch Bình Mỹ 

7 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

Phần Quân Đội Chi Nhánh Nam Bình Dương Phòng 

Giao Dịch Sóng Thần 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ Phần Quân Đội Chi 

Nhánh Nam Bình Dương 

Phòng Giao Dịch Sóng Thần 



8 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn thương tín Sacombank chi nhánh Củ 

Chi – phòng giao dịch Bình Mỹ 

Võ Danh Tuyết 

Nhi 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay theo hạn 

mức tín dụng tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn 

thương tín Sacombank chi 

nhánh Củ Chi – phòng giao 

dịch Bình Mỹ 

9 Đại học 

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Phát 

Triển Khách Hàng Mới Ở Phòng KHCN Tại Ngân 

Hàng TMCP Quân Đội (MBBbank) – Chi Nhánh 

Nam Bình Dương 

Tạ Thị Kim 

Oanh 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải Pháp Nâng Cao Hiệu 

Quả Hoạt Động Phát Triển 

Khách Hàng Mới Ở Phòng 

KHCN Tại Ngân Hàng TMCP 

Quân Đội (MBBbank) – Chi 

Nhánh Nam Bình Dương 

10 Đại học 

Phân tích hoạt động cung cấp các sản phẩm thẻ 

của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – Chi 

nhánh Bình Dương  

Lê Thị Kim 

Hường 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cung cấp các sản 

phẩm thẻ của Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Việt Á – 

Chi nhánh Bình Dương  



11 Đại học 
Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam 

Nguyễn Thảo 

Ngân 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

huy động vốn tại Ngân hàng 

TMCP Quốc tế Việt Nam 

12 Đại học 
Yếu tố quyết định tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống 

Ngân hàng Thương mại Việt Nam  

Cao Thị Ngọc 

Bích 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra các yếu tố quyết định tỷ lệ 

an toàn vốn của hệ thống Ngân 

hàng Thương mại Việt Nam. 

13 Đại học 
Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP 

Phát triển Tp.Hồ Chí Minh 
Trần Hồng Thủy 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Phát triển 

Tp.Hồ Chí Minh 

14 Đại học 

Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh 

Bình Dương 

Đặng Thị Huyền 

My 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đông Nam 

Á – Chi nhánh Bình Dương 



15 Đại học 

Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ lệ lợi nhuận 

trên vốn chủ sở hữu - ROE của các Ngân hàng 

Thương mại Việt Nam 

Trần Thị Nhi 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp giảm  rủi ro tín 

dụng đến tỷ lệ lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu - ROE của các 

Ngân hàng Thương mại Việt 

Nam 

16 Đại học 

Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời 

trên tổng tài sản - ROA của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp giảm tác động của 

rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh 

lời trên tổng tài sản - ROA của 

các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

17 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương  

Nguyễn Thị 

Nhung 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương  



18 Đại học 

Nâng cao phát triển hoạt động cho vay Sản xuất 

kinh doanh Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương 

Lê Thị Mỹ 

Quyên 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải giáp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay Sản xuất 

kinh doanh Khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội - Chi nhánh Bình 

Dương 

19 Đại học 

Nâng cao thực trạng cung ứng dịch vụ E-Banking 

tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Phòng giao dịch Dĩ 

An 

Vũ Thị Thanh 

Thảo 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao thực 

trạng cung ứng dịch vụ E-

Banking tại Ngân hàng TMCP 

Bản Việt - Phòng giao dịch Dĩ 

An 

20 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính 

tại công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Chailese 

Việt Nam 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển hoạt 

động cho thuê tài chính tại 

công ty cho thuê tài chính 

TNHH MTV Chailese Việt 

Nam 



21 Đại học 
Tác động của các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng 

tín dụng của các Ngân hàng TMCP Việt Nam  

Bùi Thị Lan 

Tiên 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài phân tích tác động 

của các nhân tố vĩ mô đến tăng 

trưởng tín dụng của các Ngân 

hàng TMCP Việt Nam và các 

giải pháp giúp tăng trưởng tín 

dụng bền vững tại Ngân hàng 

TMCP Việt Nam 

22 Đại học 
Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân 

hàng TMCP Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thủy 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài phân tích các nhân tố 

tác động đến nợ xấu tại các 

Ngân hàng TMCP Việt Nam, 

từ đó đưa ra các giải pháp giúp 

giảm nợ xấu. 

23 Đại học 

Tác động của trải nghiệm và cảm xúc khách hàng 

đến tài sản thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng: 

ứng dụng mô hình SOR 

Phạm Phúc 

Nguyên 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài nghiên cứu tác động 

của trải nghiệm và cảm xúc 

khách hàng đến tài sản thương 

hiệu trong lĩnh vực ngân hàng: 

ứng dụng mô hình SOR. Từ đó 

đưa ra các giải pháp cải thiện 

sự hài lòng của khách hàng. 

24 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn 

tại Ngân hàng TPbank - Chi nhánh Bình Dương 
Tạ Yến Nhi 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả huy động vốn tại 

Ngân hàng TPbank - Chi 

nhánh Bình Dương 



25 Đại học 

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bình Dương 

- PGD Thủ Dầu Một: thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị 

Kiều Trinh 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

raPhát triển dịch vụ thẻ thanh 

toán tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Bình Dương - PGD Thủ Dầu 

Một: thực trạng và giải pháp 

26 Đại học 

Nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động cho vay 

mua nhà tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân 

Đội - Chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Thị Ngọc 

Tuyền 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra  giải pháp phát triển hoạt 

động cho vay mua nhà tại 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần Quân Đội - Chi nhánh 

Bình Dương 

27 Đại học 

Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Như Huỳnh 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đông 

Bình Dương 



28 Đại học 
Phân tích dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng 

TMCP Tiên Phong: Thực trạng và giải pháp 
Phạm Thành Đạt 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích dịch vụ ngân hàng số tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong: 

Thực trạng và giải pháp 

29 Đại học 

Phân tích ảnh hưởng của đa dạng hoá thu nhập đến 

tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản - ROA của các Ngân 

hàng Thương mại Việt Nam 

Nguyễn Trung 

Thành 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích ảnh hưởng của đa dạng 

hoá thu nhập đến tỷ suất sinh 

lợi trên tổng tài sản - ROA của 

các Ngân hàng Thương mại 

Việt Nam 

30 Đại học 

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến sự phát triển 

bền vững tại các nền kinh tế mới nổi. Phương pháp 

tiếp cận thông qua lý thuyết đường cong môi trường 

Kuznets 

Nguyễn Đỗ 

Tường Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích tác động của tăng trưởng 

kinh tế đến sự phát triển bền 

vững tại các nền kinh tế mới 

nổi. Phương pháp tiếp cận 

thông qua lý thuyết đường 

cong môi trường Kuznets 

31 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thuận An 

Nguyễn Trần 

Anh Thi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Đông Á - Chi nhánh Thuận An 



32 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Vũ Quốc Hưng 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

raNâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay tiêu dùng khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Đầu Tư Và Phát Triển Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương 

33 Đại học 

Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân 

Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Bình 

Dương - PGD Thủ Dầu Một 

Lê Thị Thùy 

Dung 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn của 

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi Nhánh Bình 

Dương - PGD Thủ Dầu Một 

34 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay kinh doanh dành cho 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An 

Trần Thụy Bích 

Trân 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay kinh doanh 

dành cho khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Quốc 

Dân Chi nhánh Bình Dương - 

PGD Thuận An 



35 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng dành cho 

KHCN tại Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Thanh 

Nhựt Quỳnh 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

dành cho KHCN tại Ngân hàng 

Á Châu - Chi nhánh Bình 

Dương 

36 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay mua bất động sản 

dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Dân Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An 

Bùi Nguyễn 

Kim Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua bất 

động sản dành cho khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Quốc Dân Chi nhánh Bình 

Dương - PGD Thuận An 

37 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An 

Nguyễn Ngọc 

Kim Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

Chi nhánh Bình Dương - PGD 

Thuận An 



38 Đại học 
Thực trạng cho vay khách hàng tại Ngân hàng 

TMCP Phát triển Tp.HCM 

Nguyễn Thanh 

Tân 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

tại Ngân hàng TMCP Phát 

triển Tp.HCM 

39 Đại học 

Mở rộng hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân 

hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương - Phòng giao dịch Thủ Dầu Một   

Bùi Thị Thanh 

Châu 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương - Phòng giao dịch Thủ 

Dầu Một   

40 Đại học 

Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động 

cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội chi nhánh Bình Dương 

Võ Ngọc Diễm 
TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra một số giải pháp góp phần 

phát triển hoạt động cho vay 

sản xuất kinh doanh tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội chi 

nhánh Bình Dương 



41 Đại học 
Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thanh 

Nhàn 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Dương 

42 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Nam Bình Dương - PGD An Phú 

Hà Thị Yến Nhi 
TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Bình Dương - 

PGD An Phú 

43 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay mua nhà ở 

cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình 

Dương - PGD An Phú 

Trần Ngọc Thảo 
TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua nhà ở 

cho khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Bình Dương - 

PGD An Phú 



44 Đại học 
Đánh giá của khách hàng về hoạt động phát hành 

thẻ tín dụng tại HDbank – Bình Dương 
Phạm Thị Tuyết 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động  phát hành thẻ tín 

dụng tại HDbank – Bình 

Dương 

45 Đại học 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của hệ 

thống ngân hàng thương mại Việt Nam  
Vũ Phi Hùng 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ 

an toàn vốn của hệ thống ngân 

hàng thương mại Việt Nam  

46 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh 

Bình Dương 

47 Đại học 

Mở rộng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh 

đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TM 

TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Tâm 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả  

hoạt động cho vay sản xuất 

kinh doanh đối với khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TM 

TNHH MTV Đại Dương - Chi 

nhánh Bình Dương 



48 Đại học 

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Anh 

Thi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp đẩy mạnh hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Nam Á - 

Chi nhánh Bình Dương 

49 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại 

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 

Phan Nhật 

Trường 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài sản ngắn hạn tại 

Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương 

50 Đại học 

Phát triển sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Á Châu - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Cam 

Phương Uyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển sản 

phẩm cho vay bổ sung vốn lưu 

động khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Á Châu - Chi nhánh Bình 

Dương 

51 Đại học 

Giải pháp góp phần phát triển hoạt động phát hành 

thẻ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình 

Dương  

Trần Thị Hương 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp góp phần phát 

triển hoạt động phát hành thẻ 

tại Ngân hàng TMCP Quân đội 

- Chi nhánh Bình Dương  



52 Đại học 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG 

Kiều Thị Hồng 

Nhung 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng tại ngân 

hàng TMCP đầu tư và phát 

triển VN chi nhánh Bình 

Dương 

53 Đại học 
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Phương Đông CN Bình Dương 

Lê Thị Hồng 

Thắm 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Phương 

Đông CN Bình Dương 

54 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng BIDV chi nhánh Thủ Dầu Một - PGD Thành 

Phố Mới 

Nguyễn Văn 

Quang 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng BIDV chi nhánh 

Thủ Dầu Một - PGD Thành 

Phố Mới 



55 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân có tài sản đảm bảo tại Agribank - Chi nhánh 

Sở Sao Bình Dương 

Lê Thị Kim 

Sương 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân có tài sản đảm bảo tại 

Agribank - Chi nhánh Sở Sao 

Bình Dương 

56 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU 

DÙNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN 

HÀNG BIDV CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Trần Ngọc Diễm 

Thy 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tieêu dùng 

khách hàng cá nhân tại BIDV 

chi nhánh Bình Dương 

57 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - 

Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Kim Tiền 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua ô tô tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam BIDV - 

Chi nhánh Bình Dương 



58 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH 

HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

BIDV - CN BÌNH DƯƠNG 

Nguyễn Yến Vy 
TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại BIDV chi 

nhánh Bình Dương. 

59 Đại học 

Phân tích quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Đại Dương - Chi nhánh Bình Dương 

Phạm Thị Thảo 
TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Thương Mại Trách 

Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Đại Dương - Chi nhánh 

Bình Dương 

60 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

quả hoạt động tín dụng khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương 



61 Đại học 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO 

VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG 

AGRIBANK – CHI NHÁNH HUYỆN NINH 

PHƯỚC 

Dương Thị Bích 

Thùy 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tín 

chấp tại Agribank chi nhánh 

huyện Ninh Phước. 

62 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 

Đinh Thị Hảo 

Thư 

TS. Nguyễn 

Văn Chiến 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao khả năng 

sinh lời tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Quân đội 

63 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH 

HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Võ Trần Lâm 
ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển 

VN- chi nhánh Bình Dương. 

64 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN 

HÀNG  ĐIỆN TỬ ( E - BANKING ) TẠI NGÂN 

HÀNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI 

NHÁNH SÓNG THẦN 

Nguyễn Thúy 

Nhàn 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động dịch vụ E banking  tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội 

chi nhánh Sóng thần. 



65 Đại học 

PHÂN TÍCH 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 

Phạm Thị Hồng 

Trang 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần đầu tư và phát triển VN 

(BIDV) chi nhánh Bình 

Dương. 

66 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 

tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương 

Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương 

(VIETINBANK). 

Trịnh Huỳnh 

Thu Thảo 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Công Thương 

Việt Nam – Chi nhánh Bình 

Dương (VIETINBANK). 

67 Đại học 

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH GIA VỊ LIÊN HIỆP 

Nguyễn Thị 

Hương 

TS. Nguyễn 

Hồng Thu 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại CTY 

TNHH gia vị Liên Hiệp. 



68 Đại học 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Nguyễn Lâm 

Minh Nhật 

TS. Nguyễn 

Hồng Thu 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng tại NHTM 

CP Đầu tư và phát triển VN- 

chi nhánh Bình Dương 

69 Đại học 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Tiến 

Thuận 

TS. Nguyễn 

Hồng Thu 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam chi nhánh Bình 

Dương 

70 Đại học 
Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Bình Dương 

Trương Phước 

Tấn 

TS. Nguyễn 

Hồng Thu 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - 

Chi nhánh Bình Dương 



71 Đại học 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY MUA Ô TÔ 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - PGD TÂN UYÊN 

Tống Ngọc 

Thanh Như 

TS. Nguyễn 

Hồng Thu 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải  pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua ô tô đối 

với khách hàng cá nhân tại NH 

TMCP Quân đội - PGD Tân 

Uyên 

72 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế 

Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức 

Vũ Hải Long 
ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động tín dụng khách hàng 

cá nhân tại ngân hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh 

Thủ Đức 

73 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Trung 

Nguyên 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương 



74 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng điện tử 

qua ứng dụng Mbbank tại ngân hàng TMCP Quân 

Đội- Chi nhánh Nam Bình Dương 

Lê Thị Châm 

Oanh 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động ngân hàng điện tử 

qua ứng dụng Mbbank tại ngân 

hàng TMCP Quân Đội- Chi 

nhánh Nam Bình Dương 

75 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

mua bất động sản đối với khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Phòng giao dịch Phú Giáo 

Nguyễn Thị 

Kim Thảo 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay mua 

bất động sản đối với khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Phòng giao dịch 

Phú Giáo 

76 Đại học 

Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 

CPDV Cà Phê Cao Nguyên trước tác động của đại 

dịch COVID-19 

Võ Nguyễn Bảo 

Hương 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp cải thiện tình hình 

tài chính của công ty CPDV Cà 

Phê Cao Nguyên trước tác 

động của đại dịch COVID-19 



77 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tình hình cho vay 

ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công 

Thương- PGD quận 1  

Phạm Thị Hiên 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

tình hình cho vay ngắn hạn tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Công Thương- PGD quận 1  

78 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ 

kinh doanh tại Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí 

Toàn Cầu Bình Dương 

Hồ Thị Minh 

Thy 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay hộ kinh 

doanh tại Ngân hàng TM 

TNHH MTV Dầu Khí Toàn 

Cầu Bình Dương 

79 Đại học 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng có TSBĐ đối 

với KHCN tại NH TMCP Á Châu - PGD Thủ Dầu 

Một 

Võ Ngọc Hân 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng có TSBĐ đối 

với KHCN tại NH TMCP Á 

Châu - PGD Thủ Dầu Một 

80 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp 

cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 

APPAREL FAR EASTERN Việt Nam 

Nguyễn Hà Anh 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp  cải thiện tình hình 

tài chính của công ty TNHH 

APPAREL FAR EASTERN 

Việt Nam 



81 Đại học 

Phân tích hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết 

kiêm tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ 

Chí Minh - Chi nhánh Bình Dương  

Nguyễn Thị 

Trúc Đào 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn tiền 

gửi tiết kiêm tại Ngân hàng 

TMCP Phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Dương  

82 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. 

Nguyễn Trần 

Phương Uyên 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động tín dụng tại ngân hàng 

TMCP phát triển TPHCM chi 

nhánh Bình Dương 

83 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện quy trình cho vay mua ô tô 

tại ngân hàng VIB - Chi nhánh Gò Vấp 
Lê Thị Cẩm Thu 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp hoàn thiện quy 

trình cho vay mua ô tô tại ngân 

hàng VIB - Chi nhánh Gò Vấp 

84 Đại học 
Nâng cao chất lượng cho vay mua ô tô tại Ngân 

Hàng TMCP quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Sông Bé 
Trần Tú Quyên 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng cho vay mua ô tô tại 

Ngân Hàng TMCP quốc tế 

Việt Nam – Chi nhánh Sông 

Bé 



85 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại 

ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh 

Sông Bé 

Nguyễn Thị Anh 

Trí 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn tại 

ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam - Chi nhánh Sông Bé 

86 Đại học 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tại 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương 

Việt Nam (Vietcombank) - Chi Nhánh Bình Dương 

Trần Thị Nhật 

Quyên 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng cá nhân đối với 

chất lượng dịch vụ tiền gửi tại 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần Ngoại Thương Việt Nam 

(Vietcombank) - Chi Nhánh 

Bình Dương, từ đó tìm ra các 

biện pháp giúp gia tăng sự hài 

lòng của khách hàng. 

87 Đại học 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -  CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG 

Trần Thị Mỹ 

Linh 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại 

NH TMCP đầu tư và phát triển 

VN - chi nhánh Bình Dương. 



88 Đại học 

Phân tích thực trạng cho vay khách hàng Doanh 

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Đặng Thị Thanh 

Huyền 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

Doanh nghiệp tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương 

89 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bình Dương 
Trần Bảo Châu 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

huy động vốn tại Ngân hàng 

TMCP Đông Á - Chi nhánh 

Bình Dương 

90 Đại học 

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thanh 

Phương 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân Đội - Chi nhánh 

Bình Dương 

91 Đại học 
Tác động của các nhân tố vi mô đến nợ xấu tại các 

ngân hàng thương mại Việt Nam 
Bùi Thị An 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài phân tích tác động 

của các nhân tố vi mô đến nợ 

xấu tại các ngân hàng thương 

mại Việt Nam, từ đó nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Ngân 

hàng thương mại VN. 



92 Đại học 

Phân tích thực trạng cho vay có tài sản đảm bảo 

đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam  

Trần Tuyết 

Dương 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay có tài sản 

đảm bảo đối với khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Quốc Tế Việt Nam  

93 Đại học 

Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn 

huy động tại ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Tân 

Uyên  

Nguyễn Thanh 

Hoàn Mỹ 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động huy động vốn và sử dụng 

vốn huy động tại ngân hàng 

TMCP Quân Đội - PGD Tân 

Uyên  

94 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có 

tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - 

PGD Tân Uyên 

Hà Phương Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng có 

tài sản đảm bảo tại Ngân hàng 

TMCP Quân Đội - PGD Tân 

Uyên 



95 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản 

đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Văn 

Anh Tài 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng có 

tài sản đảm bảo tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh 

Bình Dương 

96 Đại học 
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi khách 

hàng tại Ngân hàng Kiên Long, PGD Lái Thiêu 

Trương Lê Kim 

Cương 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

huy động vốn tiền gửi khách 

hàng tại Ngân hàng Kiên Long, 

PGD Lái Thiêu 

97 Đại học 

Phân tích tình hình hoạt động cho vay xây sửa nhà 

đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TP.HCM 

Bắc Á chi nhánh Bình Dương 

Trương Quang 

Minh 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

raPhân tích tình hình hoạt động 

cho vay xây sửa nhà đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân 

hàng TP.HCM Bắc Á chi 

nhánh Bình Dương 

98 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hành 

cá nhân tại Sacombank-phòng giao dịch Thủ Dầu 

Một 

Trần Thị Thu 

Hiền 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay khách hành cá nhân tại 

Sacombank - phòng giao dịch 

Thủ Dầu Một 



99 Đại học 
Phân tích tài chính công ty TNHH Sơn Seamaster 

Việt Nam 
Trần Yến Nhung 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tà phân tích tài chính 

công ty TNHH Sơn Seamaster 

Việt Nam, từ đó đưa ra các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty 

100 Đại học 

Giải Pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn 

tại ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM - CN BÌNH DƯƠNG 

Trần Huỳnh 

Thủy Tiên 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải Pháp nâng cao chất 

lượng cho vay ngắn hạn tại 

ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

- CN BÌNH DƯƠNG 

101 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2016 - 2020 
Đỗ Hữu Thắng 

TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài phân tích tình hình tài 

chính ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng giai đoạn 

2016 - 2020, từ đó đưa ra các 

giải pháp tăng trưởng bền vững 

đối với ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng. 

102 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thị Vi 
TS. Đoàn 

Việt Hùng 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội 

chi nhánh Bình Dương 



103 Đại học 
Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh 

doanh tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 

Võ Trương 

Hoàng Yến 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp giảm thiểu rủi ro 

tín dụng đến hiệu quả kinh 

doanh tại các Ngân hàng 

Thương mại Việt Nam 

104 Đại học 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Việt Á - Chi 

nhánh Bình Dương 

Phan Thị Quỳnh 

Phương 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay tiêu dùng đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Việt Á - Chi nhánh Bình 

Dương 

105 Đại học 
Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Hồ Thái Thanh 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 



106 Đại học 

Phát triển sản phẩm thẻ thanh toán tại ngân hàng 

TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Dương 

Bounmy 

Chammala 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động đối với sản phẩm thẻ 

thanh toán tại ngân hàng 

TMCP Phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Dương 

107 Đại học 
Thực trạng cho vay khách hàng tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn 

Keosombath 

Sysa Nga 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay khách hàng 

tại ngân hàng TMCP Sài Gòn 

108 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay mua nhà tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Thị Kim 

Dung 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua nhà tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội 

chi nhánh Bình Dương 



109 Đại học 
Tác dụng của các nhân tố vi mô đến tăng trưởng 

tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 

Trần Thị Quỳnh 

Trúc 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài phân tích dụng của 

các nhân tố vi mô đến tăng 

trưởng tín dụng của các Ngân 

hàng Thương mại Việt Nam, từ 

đó đưa ra các giải pháp giúp 

tăng trưởng tín dụng tăng bền 

vững 

110 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương 

Đào Thị Uyển 

Nhi 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Hàng hải 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương 

111 Đại học 

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng khách 

hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội - 

Phòng giao dịch Thủ Dầu Một 

Tô Ngọc Trinh 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

khách hàng cá nhân của Ngân 

hàng TMCP Sài gòn Hà Nội - 

Phòng giao dịch Thủ Dầu Một 

112 Đại học 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 

của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 

Hồ Thị Minh 

Trúc 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Trúc 

Đề tài phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến tăng trưởng tín 

dụng của các Ngân hàng 

Thương mại Việt Nam, từ đó 

đưa ra các đề xuất giúp nâng 

cao tăng trưởng tín dụng đối 

với các NH thương mại VN 



113 Đại học 
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Nguyễn Minh 

Ngọc 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản trị rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội 

114 Đại học 
Giải pháp phát triển cho vay ngắn hạn tại Ngân 

hàng Agribank - Chi nhánh Thuận An 
Hồ Chánh Tín 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển cho vay 

ngắn hạn tại Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh Thuận 

An 

115 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Thị Lan Anh 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh thẻ tại 

Ngân hàng TMCP Phương 

Đông - Chi nhánh Bình Dương 

116 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Trung Hà 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương 



117 Đại học 

Đánh giá thực trạng quy trình thẩm định năng lực 

tài chính đối với doanh nghiệp siêu nhỏ tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương – 

PGD Tân Uyên 

Trần Thị Kiều 

ThS. Lâm 

Nguyễn Hoài 

Diễm 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

thẩm định năng lực tài chính 

đối với doanh nghiệp siêu nhỏ 

tại Ngân hàng TMCP Quân đội 

– Chi nhánh Bình Dương – 

PGD Tân Uyên 

118 Đại học 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ thanh 

toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – 

Chi nhánh Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một 

Đinh Thị H'tuyết 
ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

kinh doanh dịch vụ thẻ thanh 

toán tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín – Chi nhánh 

Bình Dương - PGD Thủ Dầu 

Một 

119 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi 

nhánh Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một 

Bùi Thái Hòa 
ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Dương - PGD Thủ Dầu Một 



120 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn 

KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 

nhánh Bình Dương 

Lại Ngọc Linh 
ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn 

KHCN tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông – Chi nhánh 

Bình Dương 

121 Đại học 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đầu 

tư chứng khoán của sinh viên Đại học Thủ Dầu Một 

Nguyễn Thị Yến 

Nhi 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài thu thập và xử lý dữ 

liệu nhằm phân tích  yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi đầu tư 

chứng khoán của sinh viên Đại 

học Thủ Dầu Một. 

122 Đại học 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho 

vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Bình Dương 

Chu Thị Diễm 

Quỳnh 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Phương 

Đông - Chi nhánh Bình Dương 

123 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Phòng giao dịch Bàu Bàng 

Phạm Ánh 

Tuyết 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín - Phòng giao dịch Bàu 

Bàng 



124 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền 

gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín - Chi nhánh Bến Cát 

Nguyễn Thị 

Kim Tiền 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn từ tiền 

gửi tiết kiệm tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - 

Chi nhánh Bến Cát 

125 Đại học 

Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản 

đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Nhã 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng có 

tài sản đảm bảo đối với khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TM TNHH MTV Đại Dương - 

Chi nhánh Bình Dương 

126 Đại học 
Thực trạng về hoạt động quỹ VNDAF của Công ty 

Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Ngô Mã Thúy 

Vi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài phân tích thực trạng 

về hoạt động quỹ VNDAF của 

Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT, từ đó giúp nâng 

cao hiệu quả hoạt động của 

công ty 



127 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền 

gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình Dương 

Lê Thị Hồng 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn từ tiền 

gửi tiết kiệm khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP 

Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

128 Đại học 
Phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản 

tại bảo hiểm Vietinbank - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Bảo 

Sơn 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

tài sản tại bảo hiểm Vietinbank 

- Chi nhánh Bình Dương 

129 Đại học 
Tác động của các nhân tố vĩ mô đến nợ xấu tại các 

Ngân hàng Thương mại Việt Nam 
Mai Ngọc Hạnh 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài phân tích tác động 

của các nhân tố vĩ mô đến nợ 

xấu tại các Ngân hàng Thương 

mại Việt Nam, từ đó tìm ra các 

giải pháp giúp ngân hàng có 

thể linh hoạt trước sự thay đổi 

của chính sách và thị trường 



130 Đại học 
Phân tích kết quả kinh doanh của Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn 
Hồ Hảo Hảo 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài phân tích kết quả kinh 

doanh của Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn, từ đó đưa ra các đề 

xuất giúp Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn ngày càng phát triển 

mạnh, đa dạng dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của khách 

hàng 

131 Đại học 

Phân tích dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

Trần Thị Thảo 

Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp đẩy mạnh dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần 

Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

132 Đại học 

Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tại ngân 

hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bình Dương - PGD 

Bến Cát  

Nguyễn Thị 

Thanh Liên 

ThS. Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động huy động tiền gửi tại 

ngân hàng TMCP Nam Á - Chi 

nhánh Bình Dương - PGD Bến 

Cát  

133 Đại học 

Phân tích các hình thức tiết kiệm và lãi suất tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Phạm 

Nguyệt Huế 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài phân tích các hình 

thức tiết kiệm và lãi suất tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

- Chi nhánh Bình Dương, từ đó 

đưa ra các sản phẩm mới thu 

hút khách hàng  



134 Đại học 
Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại 

AgriBank - Chi nhánh Bù Nho 

Bùi Thị Như 

Quỳnh 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài phânn tích thực trạng 

quản lý rủi ro tín dụng tại 

AgriBank - Chi nhánh Bù Nho, 

từ đó đưa ra giải pháp giúp 

nâng cao hiệu quả quản lý rủi 

ro tín dụng tại AgraBank 

135 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay 

tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

BIDV chi nhánh Bình Dương 

Huỳnh Đăng 

Khoa 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng sản phẩm cho vay tín 

chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển BIDV chi 

nhánh Bình Dương 

136 Đại học 

Giải pháp đẩy mạnh cho vay trung - dài hạn tại 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương 

Lê Ngọc Nhân 
TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp đẩy mạnh cho vay 

trung - dài hạn tại Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Chi nhánh Bình Dương 

137 Đại học 
Đánh giá của khách hàng về hoạt động cho vay 

mua nhà tại SCB – Bình Dương 
Bùi Thị Yến 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài phân tích đánh giá 

của khách hàng về hoạt động 

cho vay mua nhà tại SCB – 

Bình Dương, từ đó đề xuất các 

giải pháp giúp nâng cao hoạt 

động cho vay mua nhà tại SCB 



138 Đại học 

Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh 

Bình Dương 

Phạm Thị Ngọc 

Lan 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay tiêu dùng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP 

Nam Á – Chi nhánh Bình 

Dương 

139 Đại học 

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tín chấp 

tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

- Chi nhánh Bến Cát 

Trần Ngọc Thu 

Uyên 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tín chấp tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Bến Cát 

140 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng 

tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Quỳnh 

Trúc Vy 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

huy động vốn bằng tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội – 

Chi nhánh Bình Dương 

141 Đại học 
Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng KHCN tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương 
Đỗ Khải Hoàn 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển cho vay 

tiêu dùng KHCN tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội - Chi 

nhánh Bình Dương 



142 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành 

thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng giao dịch 

Nam Tân Uyên 

Nguyễn Trung 

Tín 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động phát hành thẻ ghi nợ 

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương - Phòng 

giao dịch Nam Tân Uyên 

143 Đại học 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO 

VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TRẢ GÓP TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG 

Võ Thị Thanh 

Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của sản phẩm cho 

vay bổ sung vốn lưu động trả 

góp tại NH TMCP Quân Đội- 

chi nhánh Bình Dương 

144 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay mua ô tô tại 

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

Bình Dương 

Lưu Thảo Tâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua ô tô tại 

ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển chi nhánh Bình 

Dương 



145 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI 

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE) 

Lê Yến Nhi 
ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao  hiệu quả 

hoạt động huy động vốn của 

CT CP Nước- Môi trường Bình 

Dương  (BIWASE) 

146 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU TIỀN NƯỚC 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN 

(GIWACO) 

Nguyễn Thị Y 

Nu 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả  

hoạt động thu tiền nước của 

công ty CP cấp nước Gia 

Tân(GIWACO) 

147 Đại học 

Phân tích hoạt động thẩm định tín dụng đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ 

phần đầu tư và phát triển Việt nam- Chi nhánh Bình 

Dương 

Nguyễn Vũ 

Lương 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp hiệu quả trong việc 

rút ngắn thời gian hẩm định tín 

dụng đối với khách hàng cá 

nhân tại ngân hàng thương mại 

cổ phần đầu tư và phát triển 

Việt nam- Chi nhánh Bình 

Dương 



148 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO 

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP  ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG  

Nguyễn Đỗ 

Quyên 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp hiệu quả để quản 

lý rủi ro tính dụng tại 

NHTMCP Đầu tư và Phát triển 

VN chi nhánh Bình Dương 

149 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay bất động sản đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - 

Chi nhánh Bình Dương - PGD Dĩ An 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

ThS. Phạm 

Công Độ 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay bất động sản đối 

với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Bản Việt - 

Chi nhánh Bình Dương - PGD 

Dĩ An 

150 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay mua ô tô 

đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TM 

TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra các giải pháp cao chất lượng 

hoạt động cho vay mua ô tô đối 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tại Ngân hàng TM TNHH 

MTV Đại Dương - Chi nhánh 

Bình Dương 



151 Đại học 

Phân tích và đánh giá triển vọng tình hình tài 

chính công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam giai 

đoạn năm 2018-2020 

Huỳnh Thu 

Thanh 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài phân tích tình hình tài 

chính công ty TNHH Sơn 

Seamaster Việt Nam giai đoạn 

năm 2018-2020, từ đó đưa ra 

kết luận về triển vọng tình hình 

tài chính của công ty 

152 Đại học 

Phân tích tình hình hình tài chính của công ty 

TNHH may mặc Premier Global Việt Nam giai đoạn 

2018-2020 

Nguyễn Thị Út 

Hạnh 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài phân tích tình hình 

hình tài chính của công ty 

TNHH may mặc Premier 

Global Việt Nam giai đoạn 

2018-2020, từ đó đưa ra các 

giải pháp  giúp công ty sử dụng 

hiệu quả các nguồn vốn. 

153 Đại học 
 Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Chanthabandith 

Alisa 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

154 Đại học 

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương - 

PGD Tân Uyên 

Quảng Nữ Hiếu 

Thuận 

ThS. Võ 

Hoàng Oanh 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp mở rộng hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Á Châu - Chi 

nhánh Bình Dương - PGD Tân 

Uyên 



155 Đại học 

Phân tích hiệu quả huy động tiền gửi tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Chi 

nhánh Sông Bé 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

huy động tiền gửi tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần 

Quốc Tế Việt Nam – Chi 

nhánh Sông Bé 

156 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần 

Viễn thông FPT - Chi nhánh Bình Dương 

Phan Thanh 

Sang 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài phân tích tình hình tài 

chính Công ty Cổ phần Viễn 

thông FPT - Chi nhánh Bình 

Dương, từ đó đưa ra các giải 

pháp giúp công ty sử dụng vốn 

hiệu quả và phát triển các dịch 

vụ. 

157 Đại học 
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân 

hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Bình Dương 

Trần Thị Thùy 

Dung 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

của ngân hàng TMCP Quân 

Đội - chi nhánh Bình Dương 



158 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng 

tín chấp hộ kinh doanh tại Công ty tài chính TNHH 

một thành viên SHINHAN VIỆT NAM chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Hòa 

Thuận 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay tiêu 

dùng tín chấp hộ kinh doanh tại 

Công ty tài chính TNHH một 

thành viên SHINHAN VIỆT 

NAM chi nhánh Bình Dương 

159 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng phát hành 

thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP HDbank CN BÌNH 

DƯƠNG 

Outhaivong 

Meksavanh 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chung 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

phát hành thẻ tín dụng tại ngân 

hàng TMCP HD bank CN 

BÌNH DƯƠNG 

160 Đại học 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA 

NHÀ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN 

ĐỘI CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

Phạm Thị Lệ 

Trinh 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho vay 

mua nhà đối với khách hàng cá 

nhân tại NHTMCP Quân Đội 

chi nhánh Bình Dương 



161 Đại học 

PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY 

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG 

THÔN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHƠN THÀNH, 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Trần Hoàng 

Thúy Liên 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài thu thập và xử lý dữ 

liệu  từ chương trình cho vay 

nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn tại phòng 

giao dịch ngân hàng chính sách 

xã hội huyện chơn thành, bình 

phước. Từ đó, đưa ra kế hoạch 

nâng cao hiệu quả chương trình 

trong những năm tiếp theo 

162 Đại học 

Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Đỗ Thị Thủy 

Tiên 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

thẩm định tín dụng khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Chi nhánh Bình Dương 

163 Đại học 

Nâng cao chất lượng quản trị tín dụng đối với 

khách hàng cá nhân tại SACOMBANK - Phòng giao 

dịch Thủ Dầu Một 

Đinh Thị Kim 

Ngân 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng quản trị tín dụng đối với 

khách hàng cá nhân tại 

SACOMBANK - Phòng giao 

dịch Thủ Dầu Một 



164 Đại học 

Đánh giá Chất lượng dịch vụ Ngân hàng di động 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Bình Dương 

Vương Gia Huy 
ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ Ngân hàng di 

động tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Bình Dương 

165 Đại học 

Phân tích hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết 

kiệm tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả  

huy động vốn tiền gửi tiết kiệm 

tại Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong - CN Bình Dương 

166 Đại học 

Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh thẻ tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) - PGD Dầu Tiếng 

Trần Thị Cẩm 

Như 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động kinh doanh thẻ tín dụng 

tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank) - 

PGD Dầu Tiếng 



167 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động thẻ thanh toán tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bến 

Cát, PGD Dầu Tiếng 

Nguyễn Thị 

Ngọc Trúc 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển hoạt 

động thẻ thanh toán tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín - CN Bến Cát, PGD Dầu 

Tiếng 

168 Đại học 
Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TMCP Nam Á 

169 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 

thẻ tại Ngân hàng Agribank 

Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh thẻ tại 

Ngân hàng Agribank 

170 Đại học 

Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán và 

chuyển tiền điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín 

Bùi Thị Hậu 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển dịch vụ 

thanh toán và chuyển tiền điện 

tử tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín 



171 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Văn Thị Thanh 

Tuyền 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập 

Khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Dương 

172 Đại học 
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 

TNHH Kim Sanh 

Phan Thị Bé 

Trinh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp sử dụng vốn có 

hiệu quả tại Công ty TNHH 

Kim Sanh 

173 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay mua ô tô tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

Trương Thị Hạ 

Vi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay mua ô tô tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

- Chi nhánh Bình Dương 



174 Đại học 

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan 

Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một 

Vũ Thị Hằng 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Công ty Tài chính 

TNHH Một thành viên Shinhan 

Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu 

Một 

175 Đại học 
Phân tích hoạt động cho vay của Ngân hàng 

Vietcombank - Chi nhánh Đông Bình Dương 
Hồ Thanh Dũng 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

giải pháp nâng cao hoạt động 

cho vay của Ngân hàng 

Vietcombank - Chi nhánh 

Đông Bình Dương 

176 Đại học 
Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH 

Sơn Seamaster (VN) 

Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài phân tích báo cáo tài 

chính của Công ty TNHH Sơn 

Seamaster (VN), từ đó giúp 

công ty nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn tại doanh nghiệp 

177 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê 

tài chính tại công ty CTTC TNHH MTV Chailease 

Cao Thị Thúy 

Hằng 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho thuê tài chính tại 

công ty CTTC TNHH MTV 

Chailease 



178 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay mua nhà của KHCN 

tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD KCN Sóng 

Thần 

Nguyễn Thị 

Huyền Thương 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay mua nhà của 

KHCN tại Ngân hàng TMCP Á 

Châu – PGD KCN Sóng Thần 

179 Đại học 

Phát triển hoạt động cho vay mua nhà ở khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Dương 

Trần Thị Thu Hà 
TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp phát triển hoạt 

động cho vay mua nhà ở khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Dương 

180 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH 

MTV XNK Khang Nguyên Đạt 

Nguyễn Ngọc 

Tú 

TS. Nguyễn 

Thế Mẫn 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích tình hình tài chính của 

công ty TNHH MTV XNK 

Khang Nguyên Đạt 

181 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương 

Lê Văn Tâm 
ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Dương 



182 Đại học 

Phân Tích Tình Hình Tín Dụng Tại PGD 

NHTMCP Á Châu - ACB Huyện Lộc Ninh,Tỉnh 

Bình Phước 

Vũ Thanh Tú 
ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó phân 

tích tình hình tín dụng Tại 

PGD NHTMCP Á Châu - ACB 

Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Bình 

Phước 

183 Đại học 
Phân tích hoạt động mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng 

TPbank 
Hồ Thế Duy 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động mở sổ tiết kiệm tại 

ngân hàng TPbank 

184 Đại học 
Hoàn thiện hiệu quả gử tiết kiệm tại Ngân hàng 

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bình Dương 
Nguyễn Tấn Đạt 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp thu hút gửi tiết 

kiệm tại Ngân hàng TMCP 

Tiên Phong - Chi nhánh Bình 

Dương 

185 Đại học 

Phân tích hoạt động cho vay cá nhân có tài sản thế 

chấp tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Trần Võ Huy 

Hoàng 

ThS. Phạm 

Minh Quyên 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay cá nhân có tài 

sản thế chấp tại Ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Dương 



186 Đại học 

Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lộc Ninh, PGD Lộc 

Thái 

Phan Thị Thanh 

Tâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hoạt 

động cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam, chi nhánh Lộc Ninh, 

PGD Lộc Thái 

187 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp tại 

Shinhan Finance 

Phạm Minh 

Quang 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Đề tài mô tả thực trạng, 

phân tích điểm mạnh điểm yếu, 

cơ hội thách thức, qua đó đưa 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho vay tín chấp tại 

Shinhan Finance 

 

  

 

Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 



 


