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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Các ngành đại học chính quy 

1. Ngành Quản lý Công nghiệp 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Nâng cao sự hài lòng 

dịch vụ khách hàng tại 

Công ty TNHH TM & 

DV Hoài Phương 

Trần Thị Diệp Linh ThS. Nguyễn Xuân Thọ 

Đề tài tập trung xác định các vấn đề gây ra 

sự không hài lòng của khách hàng về dịch 

vụ của công ty TNHH TM & DV Hoài 

Phương, từ đó tìm nguyên nhân và đưa ra 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ của công ty. 

2 Đại học 

Áp dụng Lean để xác 

định các lãng phí và 

đề ra giải pháp giảm 

lãng phí tại Công ty 

ABC 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
ThS. Nguyễn Xuân Thọ 

Đề tài tập trung xác định các lãng phí của 

công ty TNHH ABC theo nguyên tắc Lean, 

từ đó tìm nguyên nhân và đưa ra các giải 

pháp nhằm cắt giảm các lãng phí của công 

ty. 

3 Đại học 

Nghiên cứu tính khả 

thi của dự án và nâng 

cao các chỉ tiêu lợi 

nhuận của công ty 

TNHH XD TM trang 

trí nội thất An Phú 

Thành 

Đặng Văn Cường ThS. Nguyễn Xuân Thọ 

Đề tài đánh giá tính khả thi của dự án của 

công ty TNHH XD TM trang trí nội thất An 

Phú Thành và từ đó đưa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận cho 

công ty. 

4 Đại học Xác định các lãng phí Phạm Thị Phương ThS. Nguyễn Xuân Thọ Đề tài tập trung xác định các lãng phí 



trong dây chuyền đóng 

gói nước mắm và dề ra 

giải pháp giảm lãng 

phí tại công ty cổ phần 

công nghiệp Masan 

Linh trong dây chuyền đóng gói nước mắm của 

công ty cổ phần công nghiệp Masan theo 

nguyên tắc Lean, từ đó tìm nguyên nhân và 

đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm các lãng 

phí của công ty. 

5 Đại học 

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh đấu thầu 

của công ty TNHH 

XD TM trang trí nội 

thất An Phú Thành 

Bùi Thị Bích Nữ ThS. Nguyễn Xuân Thọ 

Đề tài đánh giá năng lực cạnh tranh đấu 

thầu của công ty TNHH XD TM trang trí 

nội thất An Phú Thành và từ đó đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao nâng cao năng lực 

cạnh tranh đấu thầu cho công ty. 

6 Đại học 

“Các giải pháp nâng 

cao năng lực cạnh 

tranh của Công ty 

TNHH An Hưng” 

Phạm Thị Thùy 

Dương - D13QC01 

Th.S. Hồ Thị Phương 

Thảo 

Đề tài này thực hiên nhằm phân tích và 

xác định năng lực cạnh tranh của công ty 

TNHH An Hưng theo các tiêu chí của ngành 

giấy. 

Mục tiêu đề tài cần làm rõ: 

- Xác định thực trạng bao gồm mặt mạnh, 

mặt hạn chế của công ty. 

- Phân tích, đánh giá các yếu tố nội bộ, 

yếu tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh 

tranh. 

- Phân tích nguyên nhân và đưa ra một số 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của công ty TNHH An Hưng. 

7 Đại học 

THỰC TRẠNG VÀ 

GIẢI PHÁP NHẰM 

ĐẨY MẠNH SỰ 

PHÁT TRIỂN 

NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP Ô 

TÔ VIỆT NAM 

Võ Văn Khang -  

D13QC01 

Th.S. Hồ Thị Phương 

Thảo 

Nội dung khóa luận nhằm mục tiêu: 

1/ Tìm hiểu thực trạng của ngành công 

nghiệp ô tô Việt Nam và quá trình hình 

thành và phát triển.  

2/ Phân tích và làm rõ những điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành 

công nghiệp ô tô Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập. 

3/ Đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh 



sự phát triển  ngành công nghiệp ô tô ở Việt 

Nam hiện nay. 

  

2. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

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 

Ứng dụng hệ thống 

thông tin địa lý trong 

thành lập bản đồ ô 

nhiễm tiếng ồn do 

hoạt động giao thông 

(Nghiên cứu trường 

hợp tuyến Đại lộ 

Bình Dương đoạn 

thuộc thành phố Thủ 

Dầu Một) 

Phạm Văn Tùng ThS. Bùi Hoàng Việt 

Thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin 

địa lý (GIS), nghiên cứu tiến hành tổng hợp 

các thông số về tiếng ồn từ giao thông tại 

khu vực nghiên cứu. Từ đó xác định mức 

độ ô nhiễm và cách thức ứng phó phù hợp. 

2 Đại học 

Đánh giá hiệu quả áp 

dụng ISO 

14001:2015 tại công 

ty cổ phần Tôn Đông 

Á 

Đỗ Thị Thu Phượng 
ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hạnh 

Đánh giá nội bộ việc thực hiện Iso 

4001:2015 tại công ty bằng các phương 

pháp 3P, và đánh giá hiệu quả áp dụng ISO 

tại công ty trong năm.  

3 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

môi trường tại làng 

gốm Chòm Sao tại 

Thị Xã Thuận An - 

Bình Dương và đề 

xuất giải pháp khắc 

phục 

Trịnh Thị Ngọc 

Huyền 

ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hạnh 

Dùng các thuật toán, công cụ kỹ thuật, 

phương pháp bảng hỏi tiến hành đánh giá 

toàn bộ hiện trạng môi trường nước, không 

khí, chất thải rắn, vi khí hậu tại làng gốm 

Chòm Sao và đề xuất biện pháp khắc phục 



4 Đại học 

Xây dựng mô hình 

thực hiện xã hội hoá 

công tác thu gom, 

vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa 

bàn phường Chánh 

Phú Hoà, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Minh Cường 
ThS. Lê Nguyễn Thùy 

Trang 

Xác định công tác thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt hiện tại trên địa bàn 

phường Chánh Phú Hòa, từ đó đưa ra mô 

hình xã hội hóa công tác thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp cho 

địa bàn 

5 Đại học 

Ứng dụng GIS đánh 

giá biến động sử 

dụng đất giai đoạn 

2005-2016 tại quận 

12, TP. Hồ Chí Minh 

Lưu Thị Mận 

 

ThS. Lê Nguyễn Thùy 

Trang 

Sử dụng công cụ GIS để khoanh vùng các 

khu vực sử dụng đất từ 2005 đến 2016 tại 

quận 12, Tp.HCM để hoạch định đất trong 

tương lai 

6 Đại học 

Mức sẵn lòng chấp 

nhận của các hộ kinh 

doanh ăn uống để 

thu gom, tái chế chất 

thải dầu ăn làm dầu 

Diesel sinh học đầu 

vào ở thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Hương 
ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Ước tính mức sẵn lòng chấp nhận của hộ 

kinh doanh trên địa bàn TP Thủ Dầu Một 

để thu gom tái chế dầu ăn. 

7 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

và đề xuất phương 

án quản lý chất thải 

rắn y tế tại Trung 

tâm y tế thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Thị Phương 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, 

thành phần CTRYT, công tác thu gom, lưu 

trữ, vận chuyển và xử lý CTRYT tại TTYT 

thị xã Dĩ An. Phân tích các thuận lợi và 

khó khăn trong công tác quản lý CTRYT 

tại đây, từ đó đề xuất phương án quản lý tốt 

hơn. 



8 Đại học 

Đánh giá khả năng 

tích lũy kim loại 

nặng (Cd, Cu, Zn) 

trong đất trồng rau 

tại khu vực Nam Tân 

Uyên, Bình Dương 

và đề xuất các giải 

pháp quản lý 

Trần Duy Linh 
TS. Nguyễn Thành 

Hưng 
  

9 Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng hấp thu, tích 

lũy và xử lý chì của 

cây phát tài 

(Dracaena 

sanderiana) trong 

môi trường nước 

nhiễm chì nhân tạo. 

Nguyễn Đỗ Ngọc 

Diễm 
ThS. Hồ Bích Liên 

Khảo sát các giá trị pH ảnh hưởng đến khả 

năng tích lũy chì của cây phát tài. Kết quả 

cho thấy ở giá trị pH 4.5 cây tích lũy chì 

cao nhất. 

Khảo sát các nồng độ chì 0, 1000, 2000, 

3000, 4000ppm ảnh hưởng đến khả năng 

tích lũy và xử lý chì của cây phát tài. Kết 

quả cho thấy cây sống được đến nồng độ 

4000ppm, nồng độ càng cao thì cây tích 

lũy càng nhiều. 

10 Đại học 

Đánh giá các tiêu 

chuẩn về tài nguyên 

môi trường tại thị xã 

Tân Uyên  theo nghị 

quyết 

1210/2016/UBTVQ

H13 

Phạm Hiếu Thảo 
ThS. Đoàn Ngọc Như 

Tâm 
  

11 Đại học 

Khảo sát chất lượng 

nước hồ sinh thái 

của khu du lịch 

Vườn Xoài và đề 

xuất quy trình xử lý 

Trịnh Hoàng Thái 
PGS. TS. Nguyễn 

Thanh Bình 
  



12 Đại học 

Khảo sát tình hình 

quản lý chất thải rắn 

trồng trọt tại phường 

Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Phương Trang 

ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, 

thành phần CTRTT, công tác thu gom, lưu 

trữ, vận chuyển và xử lý CTRTT tại 

phường Uyên Hưng. Phân tích các thuận 

lợi và khó khăn trong công tác quản lý 

CTRTT tại đây, từ đó đề xuất các giải pháp 

quản lý hiệu quả hơn. 

13 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

quản lý môi trường 

tại Xí nghiệp cơ khí 

chế biến Lộc Hiệp 

và đề xuất giải pháp 

quản lý môi trường 

hoàn thiện. 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Khảo sát quy trình sản xuất tại nhà máy và 

công tác quản lý môi trường hiện tại nhà 

máy. Từ đó đề xuất quy trình quản lý phù 

hợp. 

14 Đại học 

Nghiên cứu hiệu quả 

ủ phân Compost từ 

dây đậu xanh và cỏ 

dại tại địa bàn xã 

Minh Tân, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Minh 

Nguyệt 

ThS. Phạm Thị Mỹ 

Trâm 

Phân bón là yếu tố vô cùng cần thiết trong 

quá trình sản xuất nông nghiệp. Từ lâu, 

việc sử dụng phân bón vô cơ vẫn đem lại 

hiệu quả cao trong trồng trọt, tuy nhiên lại 

không đảm bảo chất lượng sản phẩm, ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người cũng như 

đến môi trường. Từ lý do đó, chúng tôi tiến 

hành nghiên cứu hiệu quả của việc ủ phân 

compost từ cây đậu xanh và cỏ dại (là 

những loại phế phẩm nông nghiệp phổ biến 

tại địa bà xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương) có bổ sung 3 loại chế 

phẩm sinh học Trichoderma, Emuniv và 

BioVAC. 



15 Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng Biogas trong 

xử lý chất thải chăn 

nuôi heo quy mô hộ 

gia đình ở huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Ái Như 
ThS. Bùi Thị Ngọc 

Bích 

Đánh giá hiệu quả sử dụng Biogas trong xử 

lý chất thải chăn nuôi heo quy mô hộ gia 

đình ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

dưới  khía cạnh kinh tế và môi trường, từ 

đó đề xuất một vài giải pháp giúp tăng hiệu 

quả sử dụng biogas 

16 Đại học 

Đánh giá và đề xuất 

giải pháp cho quy 

trình XLNT của các 

nhà máy Dệt Nhuộm 

trong KCN Minh 

Hưng - Hàn Quốc tại 

tỉnh Bình Phước. 

Nguyễn Thị Thu Hà 
ThS. Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Khảo sát quy trình xử lý nước thải tại 4 nhà 

máy dệt nhuôm, sau đó phân tích quy trình 

(công nghệ) và phân tích mẫu cụ thể tại các 

nhà máy dệt nhuộm nhằm đề xuất quy trình 

phù hợp đảm bảo CLN đạt tiêu chuẩn 

40:2011 

17 Đại học 

Đánh giá tiềm năng 

và đề xuất giải pháp 

áp dụng sản xuất 

sạch hơn tại Công ty 

TNHH Việt Phúc 

Hưng 

Nguyễn Triệu 

Hoàng Quyên 

ThS. Nguyễn Thanh 

Quang 

Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại 

các dây chuyền công nghệ sản xuất tại các 

phân xưởng của xí nghiệp từ đó đề xuất các 

giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn tại 

Công ty TNHH Việt Phúc Hưng. 

Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm trong dây 

chuyền chế biến gỗ để thực hiện SXSH tại 

Công ty TNHH Việt Phúc Hưng. 

Đề xuất các giải pháp SXSH của Công ty 

TNHH Việt Phúc Hưng 

18 Đại học 

Khảo sát và đánh giá 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến khối 

lượng và thành phần 

nhựa phát sinh trong 

chất thải rắn sinh 

hoạt hộ gia đình trên 

địa bàn thành phố 

Vũ Thị Hoài 

Phương 

ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khối 

lượng và thành phần rác nhựa phát sinh 

trong CTRSH hộ gia đình trên địa bàn TP 

Thủ Dầu Một Bình Dương. 



Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

19 Đại học 

Kiến thức, thái độ, 

và hành động thực tế 

của các hộ gia đình 

trong việc phân loại 

và tái chế CTRSH 

(trường hợp nghiên 

cứu trên địa bàn TP. 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương) 

Huỳnh Thị Tuyết 

Loan 

ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Khảo sát và đánh giá kiến thức sẵn có, thái 

độ và hành động thực tế của hộ gia đình 

trên địa bàn Thủ Dầu Một trong công tác 

phân loại và tái chế CTRSH 

20 Đại học 

Đề xuất xây dựng hệ 

thống quản lý môi 

trường tại Bênh Viện 

Đa Khoa Vạn Phúc 2 

theo tiêu chuẩn iso 

14001:2015  

Huỳnh Thị Trinh 
ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hạnh 

Khảo sát hiện trạng quản lý môi trường tại 

bệnh viện, tìm ra các khía cạnh môi trường 

ý nghĩa qua đó tiến hành các biện pháp 

khắc phục theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

21 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

và đề xuất biện pháp 

cải thiện quá trình 

hoạt động của đội 

thu gom rác dân lập 

trên địa bàn phường 

Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Môt, Bình 

Dương 

Vương Ngọc Thanh 

Thảo 

ThS. Bùi Thị Ngọc 

Bích 

Tìm hiểu hiện trạng, công tác thu gom, vận 

chuyển của đội thu gom rác dân lập trên 

địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Môt, Bình Dương, từ đó đề xuất các 

biện pháp cải thiện hoạt động của đội thu 

gom rác 



22 Đại học 

Ứng dụng GIS vào 

công tác quản lý thu 

gom – vận chuyển 

chất thải rắn sinh 

hoạt tại thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Hoàng 

Thiện 
ThS. Bùi Hoàng Việt 

Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu 

gom – vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ 

việc cung cấp cơ sở dữ liệu về mặt quản lý 

hiện trạng cũng như vạch tuyến tối ưu cho 

các đội thu gom. 

23 Đại học 

Ứng dụng GIS trong 

việc thành lập bản 

đồ kiểm soát ô 

nhiễm nước ngành 

chế biến gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ trên 

địa bàn thị xã Thuận 

An - tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Như 
ThS. Bùi Hoàng Việt 

Thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin 

địa lý (GIS), nghiên cứu tiến hành tổng hợp 

các thông số về ô nhiễm nguồn nước mặt 

từ hoạt động sản xuất và chế biến gỗ. Đây 

sẽ là cơ sở dữ liệu hữu ích cho các nhà 

quản lý trong việc kiểm tra và cập nhật tình 

hình ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất trong 

đề tại nghiên cứu đã thống kê, từ đó mở 

rộng quy mô ra các khu vực lân cận. 

24 Đại học 

Nghiên cứu công 

nghệ đất ngập nước 

kiến tạo để xử lý 

nước thải khai thác 

cao su tại Nông 

trường Cao su Tân 

Hưng, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Kim Hoàn ThS. Hồ Bích Liên 

Khảo sát hiện trạng quản lý nước thải khai 

thác cao su tại nông trường cao su Tân 

Hưng, BD 

Xây dựng mô hình đất ngập nước kiến tạo 

nền cát xử lý nước thải khai thác cao su 

Kết quả cho thấy mô hình đất ngập nước 

xử lý hiệu quả nươc thải khai thác cao su. 

25 Đại học 

Khảo sát tình hình 

phát sinh và đề xuất 

giải pháp quản lý rác 

thực phẩm từ chất 

thải rắn sinh hoạt hộ 

gia đình tại xã Đất 

Cuốc, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Tống Lê Thùy Linh 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, 

thành phần rác thực phẩm từ mỗi nguồn 

thải, công tác thu gom, rác thực phẩm tại 

xã Đất Cuốc. Phân tích các thuận lợi và 

khó khăn trong công tác quản lý rác thực 

phẩm tại đây, từ đó đề xuất các giải pháp 

quản lý hiệu quả hơn. 



26 Đại học 

Nghiên cứu sản xuất 

giá thể trồng rau từ 

rơm và bã mía 

Võ Hoàng Anh Thy 
ThS. Phạm Thị Mỹ 

Trâm 

Rơm rạ và bã mía là một trong những loại 

phế phẩm được thải bỏ ra ngoài môi trường 

rất nhiều và có thể được sử dụng để tạo giá 

thể trồng cây. Bên cạnh đó còn giải quyết 

vấn nạn ô nhiễm môi trường trên các con 

đường từ đồng quê đến thành thị ở khắp 

Việt Nam. 

Trong bài nghiên cứu này tìm hiểu tỉ lệ 

phối trộn giữa rơm rạ và bã mía để xem xét 

khả năng phân hủy của giá thể với các tỉ lệ 

phối trộn khác nhau. Sau thời gian 8 tuần, 

ở nghiệm thức có tỉ lệ rơm rạ và bã mía là 

7,5 : 2,5  đạt kết quả tốt nhất với tỉ lệ C/N 

đạt 34,8 và hàm lượng cellulose giảm còn 

22,81. 

27 Đại học 

Ứng dụng GIS quản 

lý cấp nước tại 

phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Tuấn Anh ThS. Bùi Hoàng Việt 

Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

trong việc hỗ trợ thành lập cơ sở dữ liệu 

quản lý công tác cấp nước tại khu vực 

nghiên cứu 

28 Đại học 

Sử dụng nước thải 

chăn nuôi từ hầm ủ 

biogas tại thị xã Bến 

Cát để nuôi tảo 

Spirulina platensis 

Trần Hồng Thấm 
ThS. Võ Thị Thanh 

Nhàn 
  



29 Đại học 

Khảo sát hiệu suất 

thu hồi cho mục đích 

tái chế, tái sử dụng 

chất thải từ cây mía 

tại các điểm kinh 

doanh nước mía trên 

địa bàn phường An 

Thạnh, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Trần Phước An 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định khối lượng chất thải từ cây mía 

(bã mía, vỏ mía, ngọn mía) bao gồm khối 

lượng phát sinh, khối lượng thu hồi với 

mục đích tái chế, tái sử dụng. Từ đó tính 

được khối lượng thất thoát và hiệu suất thu 

hồi loại chất thải này cho mục đích tái chế, 

tái sử dụng. Phân tích nhận thức, ý thức 

của người dân tại khu vực khảo sát về lợi 

ích của loại chất thải này. Từ đó, đề xuất 

các phương án nâng cao hiệu suất thu hồi 

loại chất thải này. 

30 Đại học 

Khảo sát, đánh giá 

nguồn thải lưu vực 

và chất lượng nước 

sông Thị Tính đoạn 

chảy qua thị xã Bến 

Cát tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Kim 

Phượng 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Xác định ranh giới lưu vực, xác định thành 

phần và nguồn thải, xác định các đoạn lấy 

mẫu. Phân tích chất lượng nước, tính toán 

giá trị CLN   WQI. Đề xuất khoanh vùng 

cấp phép xả thải. 

31 Đại học 

Ứng dụng GIS để 

thành lập bản đồ 

biến động hiện trạng 

sử dụng đất giai 

đoạn 2010 - 2015 tại 

phường Bình An, thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương. 

Phạm Thị Yến 
ThS. Đặng Trung 

Thành 
  

32 Đại học 

Phân tích các yếu tố 

rào cản và thành 

công ảnh hưởng đến 

hệ thống quản lý 

chất thải rắn đô thị 

trên địa bàn thành 

phố Thủ Dầu Một, 

Nguyễn Ngọc 

Phượng 

ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Đánh giá một số yếu tố rào cản và thành 

công  ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất 

thải rắn đô thị trên địa bàn Thủ Dầu Một 

Bình Dương 



tỉnh Bình Dương 

33 Đại học 

Đề xuất xây dựng hệ 

thống quản lý môi 

trường theo tiêu 

chuẩn iso 

14001:2015 tại 

trường đại học  Thủ 

Dầu Một 

Nguyễn Thị Như 
ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hạnh 

Khảo sát hiện trạng quản lý môi trường tại 

công ty Trường đại học Thủ Dầu Một, tìm 

ra các khía cạnh môi trường ý nghĩa qua đó 

tiến hành các biện pháp khắc phục theo tiêu 

chuẩn ISO 14001:2015 

34 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

và đề xuất giải pháp 

nâng cao công tác 

quản lý chất thải rắn 

y tế tại Trung tâm y 

tế thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Thu Thảo 
ThS. Nguyễn Thanh 

Quang 

Tìm hiểu hiện trạng phát sinh, công tác thu 

gom, phân loại, vận chuyển, lưu trữ chất 

thải rắn y tế. 

Đánh giá sự hiểu biết của nhân viên và 

người đến khám chữa bệnh trong việc bảo 

vệ môi trường và phân loại chất thải rắn y 

tế tại TTYT thị xã Bến Cát. 

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý chất thải rắn y tế tại TTYT thị xã 

Bến Cát nhằm hạn chế được ảnh hưởng 

xấu của chất thải rắn y tế đến môi trường 

sống và sức khỏe người dân sống xung 

quanh. 

35 Đại học 

Sử dụng phương 

pháp đánh giá ngẫu 

nhiên cho việc cải 

tiến trang thiết bị hệ 

thống quản lý chất 

thải rắn tại thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Châu Phước Thọ 
ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Sử dụng CVM để khảo sát mức sẵn lòng 

chấp nhận của hộ gia đình trong công cuộc 

cải tiến trang thiết bị thu gom và quản lý 

CTRSH 



36 Đại học 

Khảo sát tình hình 

sử dụng túi nilon tại 

chợ Bưng Cầu, 

phường Hiệp An, 

thành phố Thủ Dầu 

Một tỉnh Bình 

Dương. 

Trần Thanh Xuân 
ThS. Lê Nguyễn Thùy 

Trang 

Sử dụng công cụ điều tra xã hội học để xác 

định tình hình sử dụng túi nilon của các 

tiểu thương và người dân tại chợ Bưng 

Cầu, từ đó đưa ra giải pháp giảm thiểu việc 

sử dụng túi nilon. 

37 Đại học 

Nghiên cứu và đề 

xuất các giải pháp 

sản xuất sạch hơn tại 

công ty TNHH MTV 

Đại Phú Sỹ, huyện 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Cảnh Tài 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Tìm hiểu quy trình sản xuất của công ty, 

xác định xác số liệu về khối lượng, thành 

phần nguyên vật liệu đầu vào và khối 

lượng, thành phần, tính chất của các dòng 

thải trong từng công đoạn sản xuất. Tiến 

hành cân bằng vật chất, định giá dòng thải, 

xác định nguyên nhân dòng thải. Phân tích 

và đề xuất các giải pháp SXSH giảm thiểu 

các dòng thải của công ty, góp phần tiết 

kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật 

liệu và tăng cường hiệu quả tái chế, tái sử 

dụng. 

38 Đại học 

Nghiên cứu áp dụng 

kiểm toán chất thải 

rắn và nước thải tại 

trường THCS Chánh 

Phú Hòa - thị xã Bến 

Cát và đề xuất giải 

pháp cải thiện chất 

lượng môi trường 

Lý Thị Thu Diệu ThS. Hồ Bích Liên 

Khảo sát phương pháp quản lý chất thải rắn 

và nước thải tại trường THCS Chánh Phú 

Hòa-Bến Cát-BD.  

Xác định dòng thải, định lượng tổn thất 

Đề xuất các biện pháp giảm phát sinh chất 

thải rắn và nước thải 



39 Đại học 

Đánh giá tình hình 

quản lý chất thải rắn 

y tế tại các trạm y tế 

trên huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

Vũ Thị Thùy Trang 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, 

thành phần CTRYT, công tác thu gom, lưu 

trữ, vận chuyển và xử lý CTRYT tại các 

trạm y tế huyện Bàu Bàng. Phân tích các 

thuận lợi và khó khăn trong công tác quản 

lý CTRYT tại đây, từ đó đề xuất phương án 

quản lý tốt hơn. 

40 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

và đề xuất giải pháp 

phân loại CTRSH tại 

nguồn cho các hộ gia 

đình trên địa bàn 

phường Thới Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương. 

Phan Thị Thu Hà 
ThS. Bùi Thị Ngọc 

Bích 

Sử dụng phương pháp phương pháp xã hội 

học để phỏng vấn và điều tra hộ gia đình, 

nhân viên thu gom về tình hình thu gom, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nhận thức 

của người dân về việc phân loại rác tại 

nguồn cho các hộ gia đình trên địa bàn 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương,từ đó đề xuất mô hình phân 

loại tại nguồn cho các hộ gia đình trên địa 

bàn phường Thới Hòa, đông thời đề xuất 

các biện pháp cải tiến trang thiết bị lưu trữ, 

thu gom, vận chuyển nhằm mang lại hiệu 

quả tốt nhất  

41 Đại học 

Thái độ và mức sẵn 

lòng chi trả của 

người dân cho công 

tác tái chế CTRSH 

trên địa bàn phường 

Chánh Nghĩa, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Hùng 

Vương 

ThS. Phạm Thị Thùy 

Trang 

Phân tích thái độ  và mức sẵn lòng trả của 

các hộ dân trên phường Chánh Nghĩa cho 

công tác tái chế CTRSH 

42 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

phát sinh và tự xử lý 

chai nhựa từ CTRSH 

hộ gia đình trên địa 

Cao Thị Mai 

Phương 

ThS. Lê Nguyễn Thùy 

Trang 

Sử dụng công cụ điều tra xã hội học để xác 

định tình hình sử dụng và thải bỏ các loại 

chai nhựa ở các hộ gia đình trên địa bàn 

phường Phú Hòa, từ đó đưa ra giải pháp 



bàn phường Phú 

Hoà, thành phố Thủ 

Dầu Một 

phù hợp để giảm thiểu. 

43 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

quản lý và đề xuất 

mô hình phân loại 

chất thải rắn tại 

nguồn phù hợp tại 

chợ Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương. 

Lương Kim Tuyến 
ThS. Bùi Phạm 

Phương Thanh 

Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, 

thành phần CTR tại chợ, công tác thu gom, 

lưu trữ, vận chuyển và xử lý CTR tại chợ 

Tân Phước Khánh. Phân tích các thuận lợi 

và khó khăn trong công tác quản lý CTR 

tại đây, từ đó đề xuất mô hình phân loại 

CTR tại nguồn phù hợp cho chợ. 

44 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

phát thải túi nilon từ 

chất thải rắn sinh 

hoạt hộ gia đình và 

đề xuất giải pháp 

quản lý trên địa bàn 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đỗ Thị Lan 
ThS. Lê Nguyễn Thùy 

Trang 

Sử dụng kỹ thuật hình côn để xác định 

lượng túi nilon phát thải từ chất thải rắn 

sinh hoạt gia đình và khảo sát tình hình sử 

dụng túi nilon đưa ra giải pháp để giảm 

thiểu lượng phát thải loại chất thải này tại 

phường Trảng Dài 

45 Đại học 

Đề xuất xây dựng hệ 

thống quản lý môi 

trường tại công ty 

TNHH sản xuất và 

thương mai thiết bị 

điện Kim Sang theo 

tiêu chuẩn iso 

14001:2015. 

Trần Thị Ngọc 
ThS. Nguyễn Thị 

Xuân Hạnh 

Khảo sát hiện trạng quản lý môi trường tại 

công ty TNHH Kim Sang, tìm ra các khía 

cạnh môi trường ý nghĩa qua đó tiến hành 

các biện pháp khắc phục theo tiêu chuẩn 

ISO 14001:2015 



46 Đại học 

Khảo sát hiện trạng 

và đề xuất biện pháp 

quản lý CTRSH tại 

phường Đồng Sơn, 

thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình. 

Trần Thị Quỳnh 

Trang 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Xác định thành phần, khối lượng tại Đồng 

Hới , Quảng Bình, Vạch tuyến thu gom 

CTR, tính toán khối lượng và đề xuất 

phương án xử lý. 

47 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

và đề xuất các giải 

pháp quản lý chất 

thải rắn công nghiệp 

tại khu công nghiệp 

Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Yến 

Nhi 

ThS. Nguyễn Thanh 

Quang 

Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn 

công nghiệp ở KCN Đất Cuốc 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn 

công nghiệp ở KCN Đất Cuốc 

Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn 

công nghiệp ở KCN Đất Cuốc 

48 Đại học 

Ứng dụng GIS đánh 

giá thích nghi đất đai 

cho cây cao su tại 

huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Ngọc Hà 

ThS. Ngô Minh Thụy 

- ThS. Nguyễn Thanh 

Quang 

Ứng dụng GIS và PP luận đánh giá đất đai 

theo FAO 

Đánh giá đất, xác định vùng thích nghi 

Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng 

Cao su tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

49 Đại học 

Nghiên cứu hiệu quả 

xử lý màu nước thải 

dệt nhuộm Reactive 

Blue 19 và Reactive 

Red 3BS của vật liệu 

Nano-Gum kết hợp 

với PAC 

Đào Văn Hải ThS. Đào Minh Trung   



50 Đại học 

Nghiên cứu tạo giá 

thể bám dính sử 

dụng xử lý nước thải 

ở ao nuôi cá trê 

Lê Thị Hiếu ThS. Hồ Bích Liên 

Nghiên cứu sử dụng khoáng Bentonite 

cùng Axit Acrylic để tạo ra giá thể bám 

dính vi sinh vật bằng phương pháp chiếu xạ 

Gamma. Giá thể Bentonite – Axit Acrylic 

tỷ lệ phối trộn 10:1 (g/ml) chiếu xạ liều 

25kGy được chọn làm giá thể bám dính vi 

khuẩn tối ưu nhất. Ứng dụng giá thể bám 

dính vi khuẩn xử lý nước thải ao nuôi cá 

Trê Vàng cho kết quả xử lý rất cao: hiệu 

quả xử lý đạt 99,48% ở chỉ tiêu COD; 

99,44% ở chỉ tiêu BOD5; 85,68% ở chỉ 

tiêu photpho tổng; 96,66% ở chỉ tiêu 

amoni; 93,21% ở chỉ tiêu SS, 92,54% ở chỉ 

tiêu độ đục. 

51 Đại học 

Nghiên cứu sản xuất 

giá thể trồng hoa từ 

một số phụ phẩm 

nông nghiệp 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thạnh 

ThS. Phạm Thị Mỹ 

Trâm 

Xơ dừa, bã mía và vỏ trấu là một trong 

những loại phụ phẩm nông nghiệp chưa 

được tận dụng triệt để, đang có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường từ việc đốt bỏ bừa 

bãi. Hiện nay, các loại phụ phẩm này 

thường bị bỏ phí, hầu hết chưa được thu 

gom và xử lý triệt để. Để tận thu hiệu quả 

nguồn nguyên liệu dư thừa trong sản xuất 

nông nghiệp, một giải pháp hiệu quả được 

đề ra là sử dụng chúng tạo giá thể trồng 

cây. 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi tìm 

hiểu tỉ lệ phối trộn giữa xơ dừa, bã mía và 

vỏ trấu để xem xét khả năng phân hủy của 

giá thể với các tỉ lệ phối trộn khác nhau. 

Sau quá trình ủ với thời gian 8 tuần, ở 

nghiệm thức có tỉ lệ bã mía và vỏ trấu là 

8,0 : 2,0  đạt kết quả tốt nhất với tỉ lệ C/N 



đạt 39,58 và hàm lượng cellulose giảm còn 

35,04%. 

52 Đại học 

Khảo sát hàm lượng 

kim loại nặng (Zn, 

Cu, Cd) trong đất tại 

Bãi tập kết rác 

phường Tân Bình, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. 

Phan Trung Hải ThS. Đào Minh Trung   

53 Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

xử lý bã thải nấm và 

lục bình bằng túi ủ 

biogas 

Trương Hoàng 

Phúc 

TS. Nguyễn Thành 

Hưng 
  

 

3. Ngành Sư phạm Lịch sử 

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 

Mối quan hệ Anh - EU 

xoay quanh vấn đề 

Brexit và những tác 

động của nó 

Trần Thị Yến ThS. Lý Văn Ngoan 

Mối quan hệ Anh – Eu xoay quanh vấn đề 

Brexit và tác động của nó làm rõ mối quan 

hệ “không ngọt ngào” giữa Anh và liên 

minh Châu Âu trước và sau Brexit, những 

nhân tố thúc đẩy quá trình Anh rời liên 

minh châu Âu và tác động của quá trình 

này đối với bản thân nước Anh, liên minh 

châu Âu. Từ đó, rút ra những nhận xét, bài 

học đối với liên minh châu Âu cũng như 



các tổ chức khác trên thế giới trong đó có 

ASEAN 

2 
Đại học 

Chính sách của Mỹ 

đối với Đông  Nam Á 

dưới thời tổng thống 

Barack Obama (2009-

2016) 

Lê Thị Hường ThS. Lê Thị Bích Ngọc 

Nội dung khóa luận bao gồm các vấn đề 

sau: một là các cơ sở hoạch định chính 

sách cảu Mỹ đối với Đông Nam Á thời kì 

Tổng thống Barack Obama trong giai đoạn 

2009- 2016. Trong đó có cơ sở khách quan 

như nhân tố quốc tế, thể kỷ Châu Á – Thái 

Bình Dương, vị thế gia tăng cảu khu vực 

Đông Nam Á và cơ sở chủ quan như tình 

hình nước Mỹ, tầm quan trọng cảu Dông 

Nam Á, lợi ích của nước Mỹ, chính sách 

đồi ngoại cảu chính quyền B. Obama. Hia 

là quá trình triển khai chính sách của Mỹ 

đối với Đông Nam Á trong giai đoạn 2009 

– 2016 gồm những mục tiểu, thuận lới, khó 

khăn của quá trình triển khai trên các lĩnh 

vực Chính trị - ngoại giao, an ninh – quân 

sự, kinh tế, vấn đề khác. Ba là tác động của 

chính sách Đông Nam Á của Mỹ và dự báo 

triển vọng. 

3 
Đại học 

Quan hệ hợp tác Ấn 

Độ - Việt Nam giai 

đoạn từ năm 2014 đến 

nay 

Lê Thị Hằng 
TS. Nguyễn Phương 

Lan 

Đề tài trình bày một cách hệ thống quan 

hệ Ấn Độ và Việt Nam, phân tích các yếu 

tố tác dộng đến quan hệ của 2 nước. Đồng 

thời, khái quát thực trạng quan hệ hợp tác 

của Ấn Độ và Việt Nam từ năm 2014 – 

nay,. Từ đó rút ra nhận định,. Đánh giá về 



những thành tựu và hạn chế của quan hệ 

hợp tác Ấn Độ - Việt Nam và rút ra một số 

dự báo về triển vọng hợp tác giữa 2 nước 

trong thời gian tới. 

4 
Đại học 

Chiến lược “một vành 

đai một con đường” 

thời cơ và thách thức 

đối với Trung Quốc 

Trương Thị Phương 

Thảo 
ThS. Bùi Đức Anh 

Đề tài khái quát về đất nước Trung Quốc 

về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

xã hội của Trung Quốc. Cơ sở hình thành 

chiến lược dựa trên bối ảnh quốc tế,khu 

vực, tình hình Trung Quốc sau cải cách 

1978 đến nay, ảnh hưởng của con đường tơ 

lụa. Từ đó, đưa ra nội dung chính cảu 

chiến lược ”Một vành đai, một con 

đường”, biện pháp thực hiện, một số quan 

điểm về chiến lược của một số nước như 

Philiptin, Nhật Bản, Việt Nam và những 

thành tựu và thách thức cảu chiến lược. 

5 Đại học 

Quan hệ hợp tác chiển 

lược Liên Bang Nga – 

Việt Nam trong những 

năm đầu thế kỉ XXI 

Nguyễn Thị Nhị TS. Nguyễn Hoàng Huế 

Đề tài dựa trên một số lý l;uận về nhân tố 

khách quan, chủ quan để luận giải các cơ 

sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ hợp 

tác Liên Bang Nga – Việt Nam lên tầm cao 

moiwsi đồi tác chiến lược, đối tác chiến 

lược toàn diện. Từ phân tích quá trình phát 

triển mối quan hệ hợp tác chiến lược Liên 

Bang Nga- Việt Nam giai đoạn 2000 đến 

năm 2016 trên các lĩnh vực chính trị - 

ngoại giao, kinh tế, văn hóa – giáo dục, 

khoa học – kĩ thuật, an ninh – quốc phòng 



đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ 

Liên Bang Nga và Việt Nam trong những 

năm đầu thế kỉ XXI. 

6 Đại học 

Giáo dục Bình Dương 

dưới thời Việt Nam 

Cộng Hòa (1967-

1973) 

Nguyễn Thị Tiền 
PGS. TS Nguyễn Văn 

Hiệp 

Đề tài bước đầu phụ dựng lại đời sống 

kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương trước năm 

1967. Đông thời tái hiện bức tranh giáo 

dục của Bình Dương trong giai đoạn 1967 

– 1973, tập trung nghiên cứu về nền giáo 

dục tiểu học cộng đồng, trung học phổ 

thông, trung đẳng phổ thông, từ đó rút ra 

những nhận xét về hoạt động của các 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ 

năm 1967 - 1973. 

7 Đại học 

Cần Lao Nhân Vị 

Cách Mạng Đảng 

trong chính thể Đệ 

Nhất Việt Nam Cộng 

Hòa 

Chế Thị Kim Hằng ThS. Bùi Anh Thư 

Đề tài làm rõ quá trình Mỹ dẫn thay thế 

chân Pháp tại chiến trường Đông DƯơng, 

hậu thuận cho Ngô Đình Diệm từng bước 

thực hiện các biện pháp thành lập một 

chính phủ Việt Nam Cộng hòa tại miền 

Nam Việt Nam. Quá trình thành lập, cương 

lĩnh, cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động, 

vai trò của Đảng Cần lao Nhân Vị. Từ đó, 

rút ra một số đánh  giá chung về Đảng Cần 

Lao Nhân Vị đối với sự tồn vong của chính 

quyền Đệ nhất Việt Nam cộng hòa và bài 

học lịch sử 

8 Đại học 
Phong trào cách mạng 

Quốc gia trong chính 
Huỳnh Toàn ThS. Phạm Thúc Sơn Phong trào cách mạng quốc gia trong 

chính thể đẹ nhất Việt Nam cộng hòa 1955 



thể Đệ Nhất Việt Nam 

Cộng Hòa (1955-

1963) 

– 1963, tác giả tập trung làm rõ các hoạt 

động, vai trò, tác động mà phong tròa cách 

mạng quốc gia đem lại cho chính quyền 

trong quá trình tạo dựng cơ sở chính trị - 

xã hội, chế độ Việt Nam Cộng hòa. Đề tài 

gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chế 

độ đề nhất Việt Nam công hòa ở miền nam 

Việt Nma (1955 – 1963). Chương 2: 

Phong trào cách mạng quốc gia trog chính 

thể đệ nhất Việt Nam Cộng hòa 1955- 

1963. Chương 3: Đánh giá vai trò của 

phong trào cách mạng quốc gia trong chính 

thể đẹ nhất Việt Nam Công hòa 1955 -

1963 

 

4. Sư phạm Ngữ văn 

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 
Tính nữ trong truyện 

ngắn của Võ Thị Hảo 
Trịnh Thị Yến 

TS. Nguyễn Thị Kim 

Tiến 

Đề tài gồm ba chương. Chương 1 là những 

vấn đề lý thuyết có liên quan đến phê bình 

nữ quyền, từ đó, cho thấy sự ảnh hưởng 

yếu tố nữ quyền biểu hiện qua tính nữ 

trong Văn học Việt Nam đương đại cũng 

như qua những sáng tác của Võ Thị Hảo. 

Chương hai và ba, đề tài khảo sát những 

phương diện biểu hiện của tính nữ ở mặt 



nội dung và hình thức nghệ thuật nổi bật. 

qua truyện ngắn của Võ Thị Hảo   

2 Đại học 

Thiên nhiên và con 

người Nam Bộ trong 

"Đất rừng phương 

Nam" của Đoàn Giỏi 

Ngô Ngọc Yên 
TS. Hà Thanh Vân 

Đề tài gồm 3 chương, chương 1 mang tính 

lý thuyết, giới thiệu về mảnh đất nam Bộ 

và tiểu sử, văn nghiệp của nhà văn Đoàn 

Giỏi. Chương 2 và 3 nghiên cứu về những 

đặc điểm nổi bật trong khía cạnh thiên 

nhiên và con người trong văn Đoàn Giỏi. 

3 Đại học 

Hình tượng nhân vật 

"con người nhỏ bé" 

trong một số truyện 

ngắn của nhà văn 

Nikolai Vasilievich 

Gogol 

Nguyễn Thị Hồng 

Sen 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Kha 

Khóa luận  tìm hiểu về hình tượng “con 

người  nhỏ bé” để thấy được: 1/ Đóng góp 

của nhà văn Nikolai Vasilievich Gogol 

trong việc phản ánh hiện thực xã hội Nga 

thế kỷ XIX;2/ Cái nhìn nhân đạo của nhà 

văn đối với  con người “thấp cổ bé họng” 

trong xã hội Nga   đấu thế kỷ XIX 

4 
Đại học 

Đặc điểm ngôn ngữ 

báo chí qua khảo sát 

Báo Binh Dương 
Lê Thị Linh Linh 

PGS.TS. Hoàng Quốc 

Khóa luận tìm hiểu đặc điểm sử dụng ngôn 

ngữ báo chí qua khảo sát Báo in Bình 

Dương nhằm đánh giá thực trạng và hiệu 

quả sử dụng ngôn ngữ của báo in Bình 

Dương. Từ đó, khóa luận đề xuất hướng 

khai thác sử dụng ngôn ngữ báo chí giúp 

cho người làm báo vận dụng ngôn ngữ một 

cách chuẩn xác hơn, góp phần nâng cao 

hiệu quả của ngôn ngữ báo chí của báo 

Bình Dương. 

5 
Đại học Yếu tố kì ảo trong bộ 

tiểu thuyết Chạng 
Hồ Thị Xuân Ngọc 

ThS. Phạm Phương Mai Khóa luận tìm hiểu yếu tố kì ảo như một 

thủ pháp nghệ thuật trong bộ tiểu thuyết 



Vạng của S. Meyer Chạng vạng của S. Meyer từ thế giới nhân 

vật (ma cà rồng, người sói, nhân vật lai), 

không gian (rừng, lâu đài, giấc mộng, tiên 

tri), thời gian nghệ thuật (thời gian đêm, 

thời gian vĩnh hằng, thời gian mơ hồ). 

6 
Đại học 

Hình tượng nhân vật 

nữ trong tập 

truyện Mối tình 

đầu của I.S Turgenev 

Trần Thị Tuyết 

Sương 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Kha 

Khóa luận trình bày sự thành công của nhà 

văn I.S Turgenev qua hình tượng nhân vật 

nữ trong tập truyện Mối tình đầu. Mục tiêu 

nghiên cứu đề tài nhằm khẳng định cái 

nhìn nhân văn của nhà văn về người phụ nữ 

với tình yêu, hạnh phúc, cá tính của họ 

trong đời sống xã hội Nga đương thời. 

7 
Đại học 

Đặc điểm hội thoại 

trong "Tôi thấy hoa 

vàng trên cỏ xanh" và 

"Cho tôi xin một vé đi 

tuổi thơ" của Nguyễn 

Nhật Ánh 

Nguyễn Dương 

Thanh Trúc 
ThS. Hoàng Thị Thắm 

Luận văn trên cơ sở khái quát các quan 

điểm về chiến lược lịch sự đã tiến hành 

khảo sát việc sử dụng các phương tiện 

ngôn ngữ để thực hiện chiến lược lịch sự 

trong hoạt động giao tiếp của các nhân vật 

trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Từ 

các kết quả khảo sát, người viết phân tích 

các giá trị của việc sử dụng đa dạng các 

phương thức thể hiện chiến lược lịch sự đối 

với nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 

8 Đại học 

Nội dung hiện thực và 

trữ tình trong thơ Tản 

Đà 
Lê Thị Bích Phượng 

ThS. Lê Sỹ Đồng 

Đề tài Nội dung hiện thực và trữ tình trong 

thơ Tản Đà được trình bày cụ thể như 

sau: Chương 1: Những vấn đề chung với 

các vấn đề   Cuộc đời và sự nghiệp của Tản 



Đà; 1.2. Ảnh hưởng của thời đại đến sáng 

tác của Tản Đà; Chương 2: Nội dung hiện 

thực trong thơ Tản Đà, với 3 nội dung 

chính:  Khái niệm hiện thực;  Bức tranh xã 

hội buổi giao thời với 2 khía cạnh:  Hình 

ảnh những người muôn năm cũ,  Hình ảnh 

xã hội nhố nhăng buổi Tây Tàu;  Hiện thực 

về thân phận người nghệ sĩ với 2 khía cạnh 

: . Hiện thực tinh thần kẻ sĩ,  Hiện thực 

cuộc sống người nghệ sĩ ;  Chương 3: Nội 

dung trữ tình trong thơ Tản Đà  với 3 

nội dung :  Khái niệm trữ tình;  Mảnh tình 

trong “cơn lốc” giao thời;  Một cõi tiên 

trong chốn hồng trần . 

9 Đại học 

Nghệ thuật xây dựng 

nhân vật trong truyện 

ngắn Nguyễn Thị Thu 

Huệ 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

 

        1. Đề tài tập trung nghiên cứu hệ 

thống về những đóng góp của truyện ngắn 

Nguyễn Thị Thu Huệ trên một số phương 

diện nội dung và nghệ thuật. Qua việc 

nghiên cứu cũng góp phần khẳng định tài 

năng của Nguyễn Thị Thu Huệ và những 

đóng góp của chị cho tiến trình văn xuôi 



Việt Nam đương đại. 

      2. Cấu trúc khóa luận: 

Chương 1: Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu 

Huệ trong bối cảnh của truyện ngắn Việt 

Nam đương đại 

Chương 2: Đóng góp của truyện ngắn 

Nguyễn Thị Thu Huệ cho truyện ngắn Việt 

Nam đương đại trên các phương diện nội 

dung 

Chương 3: Đóng góp của truyện ngắn 

Nguyễn Thị Thu Huệ cho truyện ngắn Việt 

Nam đương đại trên một số phương diện 

nghệ thuật. 

10 Đại học 

Đóng góp của Phan 

Thị Vàng Anh qua 3 

tập truyện ngắn Khi 

người ta trẻ, Ở nhà, 

Hội chợ 

Kiều Thị Hoa 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

1. Khóa luận tập trung nghiên cứu hệ thống 

những đóng góp về mặt nội dung và nghệ 

thuật của truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh. 

Góp phần khẳng định tài năng của Phan 

Thị Vàng Anh và những đóng góp của chị 

cho tiến trình văn xuôi Việt Nam đương 

đại. 

 



2. Cấu trúc khóa luận: 

Chương 1: Truyện ngắn Phan Thị Vàng 

Anh trong dòng chảy của truyện ngắn Việt 

Nam đương đại 

Chương 2: Đóng góp của ba tập truyện 

ngắn Khi người ta trẻ; Ở nhà; Hội chợ 

trên các phương diện nội dung 

Chương 3: Đóng góp của ba tập truyện 

ngắn Khi người ta trẻ; Ở nhà; Hội chợ 

trên một số phương diện nghệ thuật 

11 
Đại học 

Thi pháp truyện ngắn 

Nguyễn Huy Thiệp Nguyễn Phúc Hậu 
TS. Hà Thanh Vân 

Đề tài gồm 3 chương. Chương 1 mang tính 

giới thiệu những vấn đề chung, gồm thi 

pháp, thi pháp truyện ngắn, cuộc đời, văn 

nghiệp của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. 

Chương 2 và 3 khảo sát những đặc điểm 

của thi pháp truyện ngắn Nguyễn Huy 

Thiệp trên các phương diện: nhân vật, thời 

gian, không gian nghệ thuật, ngôn ngữ… 

12 
Đại học 

Con người Nam Bộ 

qua ca dao Đặng Hồ Thùy Linh 
ThS. Lê Thị Kim Út 

Đề tài nghiên cứu ca dao Nam Bộ về cả nội 

dung lẫn nghệ thuật để thấy được hình 

tượng con người Nam Bộ cùng những nét 

đẹp đặc trưng của người Nam Bộ gửi gắm 

qua ca dao.  



Qua khóa luận góp phần để chúng ta nhìn 

nhận lại những bản chất tốt đẹp của con 

người Nam Bộ, từ đó góp phần khơi gợi 

tính nhân văn đậm đà trong truyền thống 

vốn có của người Việt nói chung, người 

Nam Bộ nói riêng. 

13 
Đại học 

Phương ngữ Nam Bộ 

trong tiểu thuyết “Vì 

nghĩa vì tình” của Hồ 

Biểu Chánh 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
TS. Hồ Văn Tuyên 

KL gồm 3 chương: - Chương một: Cơ sở lí 

luận.  

- Chương hai: Đặc điểm phương ngữ Nam 

Bộ trong tiểu thuyết Vì nghĩa vì tình của 

Hồ Biểu Chánh. 

- Chương ba: Giá trị của phương ngữ Nam 

Bộ trong tiểu thuyết “Vì nghĩa vì tình”  của 

Hồ Biểu Chánh. 

Đề tài tiến hành khảo sát, miêu tả đặc điểm 

về từ vựng, đặc điểm về cú pháp của 

PNNB trong tác phẩm VNVT, nêu giá trị 

tiêu biểu của việc sử dụng phương ngữ 

trong tác phẩm này. 

14 
Đại học 

Đóng góp của Võ 

Quảng trong văn xuôi 

dành cho thiếu nhi 
Nguyễn Thị Cẩm Na 

ThS. Lê Sỹ Đồng 

Đề tài Đóng góp của Võ Quảng trong văn 

xuôi dành cho thiếu nhi được trình bày 

thành ba chương. Chương 1: NHỮNG 

VẤN ĐỀ CHUNG với các nội dung như 

Tình hình văn học , Võ Quảng và sự 



nghiệp sáng tác; Chương 2: ĐÓNG GÓP 

VỀ MẶT NỘI DUNG TRONG VĂN 

XUÔI VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA VÕ 

QUẢNG với các nội dung : Hiện thực đời 

sống của thiếu nhi với 2 khía cạnh (Tuổi 

thơ trong quan hệ với thiên nhiên,  và  Tuổi 

thơ trong mối quan hệ cộng đồng),  Thế 

giới tâm hồn của thiếu nhi với hai khía 

cạnh (Những cung bậc cảm xúc thơ ngây, 

và Những ước mơ trong sáng); Chương 3: 

ĐÓNG GÓP VỀ MẶT NGHỆ THUẬT 

TRONG VĂN XUÔI VIẾT CHO THIẾU 

NHI CỦA VÕ QUẢNG với các nội dung 

như:  Nghệ thuật dựng truyện;  Nghệ thuật 

kể truyện  

15 Đại học 

Phương ngữ Nam Bộ 

trong tập 

truyện Hương rừng Cà 

Mau của Sơn Nam 

Trần Thị Hường 
TS. Hồ Văn Tuyên 

KL gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lí luận 

- Chương 2: Đặc điểm phương ngữ Nam 

Bộ trong tập truyện “Hương rừng Cà 

Mau” của Sơn Nam 

 - Chương 3: Giá trị của phương ngữ Nam 



Bộ trong tập truyện “Hương rừng Cà 

Mau” 

Đề tài khẳng định thêm việc vận dụng 

phương ngữ Nam Bộ trong sáng tác văn 

chương của các nhà văn Nam Bộ, khẳng 

định giá trị của ngôn ngữ địa phương trong 

tác phẩm Hương rừng Cà Mau của Sơn 

Nam trong việc xây dụng hình tượng nghệ 

thuật, miêu tả cuộc sống và con người Nam 

Bộ.  

Đề tài chỉ ra được cái hay cái đẹp ở việc sử 

dụng phương ngữ Nam Bộ trong tác phẩm 

văn chương, cụ thể là các truyện ngắn 

trong tập truyện “Hương rừng Cà Mau” của 

Sơn Nam. 

16 
Đại học 

Phương ngữ Nam Bộ 

trong truyện ngắn của 

Nguyễn Quang Sáng 
Lê Thị Nga 

TS. Hồ Văn Tuyên 

KL gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cở sở lí luận 

- Chương 2: Từ địa phương Nam Bộ trong 

truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng. 

- Chương 3: Ngữ pháp và phong cách diễn 

đạt Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn 

Quang Sáng.  

Đề tài tìm hiểu về phương ngữ Nam Bộ 

trong các truyện ngắn của Nguyễn Quang 

Sáng. Từ đó, phát hiện ra giá trị nội dung 

và nghệ thuật của tác phẩm do việc sử dụng 



phương ngữ của tác giả mang lại. 

17 
Đại học 

Hình tượng người phụ 

trong truyện  Võ Thị 

Xuân Hà 
Đặng Thị Chi 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

1. Đề tài tập trung nghiên cứu về hình 

tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của 

Võ Thị Xuân Hà. Giúp người đọc có cái 

nhìn toàn diện hơn về hình tượng người 

phụ nữ, thấy được phong cách riêng trong 

cách xây dựng hình tượng người phụ nữ 

trong truyện ngắn của tác giả,  một lần nữa 

khẳng định tài năng của Võ Thị Xuân Hà 

và những đóng góp của chị vào tiến trình 

văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

      2. Cấu trúc khóa luận. 

Chương 1: Hình tượng người phụ nữ trong 

văn học Việt Nam hiện đại và trong sáng 

tác của Võ Thị Xuân Hà 

Chương 2: Các kiểu nhân vật nữ trong 

truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà 

Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình 

tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Võ 

Thị Xuân Hà 

18 Đại học 

Đóng góp của Nguyễn 

Nhật Ánh qua một số 

tác phẩm dành cho 

tuổi mới lớn 

Lê Thị Quỳnh Anh 

ThS. Lê Sỹ Đồng 

 

Đóng góp của Nguyễn Nhật Ánh qua một 

số tác phẩm dành cho tuổi mới lớn được 

trình bày thành chương, cụ thể: 

 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

với các nội dung như:  Khái quát chung về 

văn học tuổi mới lớn  ở hai k hía cạnh  

Quan niệm về văn học tuổi mới lớn,  Tiến 

trình văn học tuổi mới lớn ; Nguyễn Nhật 

Ánh và tác phẩm tiêu biểu ở ba khía cạnh:  

Đôi nét về Nguyễn Nhật Ánh,.  Các tác 

phẩm tiêu biểu, Giới thiệu các tác phẩm 

nghiên cứu ; 



 Chương 2: ĐÓNG GÓP VỀ MẶT NỘI 

DUNG CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH CHO 

VĂN HỌC VIẾT VỀ TUỔI MỚI LỚN với 

các nội dung như:  Đời sống tuổi mới lớn 

với 2 khía cạnh Kí ức về mái trường Kỉ 

niệm trong đời thường; Tình cảm tuổi 

thơvới ba khía cạnh  Tình cảm gia đình 

làng xóm, Tình yêu học trò trong sáng , 

Tình cảm bạn bè ;  

Chương 3: ĐÓNG GÓP VỀ MẶT NGHỆ 

THUẬT CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH 

CHO VĂN  HỌC VIẾT VỀ TUỔI MỚI 

LỚN với các nội dung như: Nghệ thuật kể 

chuyện; Nghệ thuật dựng truyện  

19 
Đại học 

Đặc điểm văn học 

thiếu nhi Hàn Quốc 

hiện đại 

Nguyễn Lưu Hoàng 

Hữu Duyên ThS. Mai Thế Mạnh 

- Khóa luận khảo sát qua 9 tác phẩm văn 

xuôi thiếu nhi  đã được dịch và xuất bản ở 

Việt Nam từ năm 2013 đến nay. 

- Khóa luận khái quát và lí giải những đặc 

điểm về nội dung và nghệ thuật của văn 

học thiếu nhi Hàn Quốc hiện đại nhằm tái 

hiện bức tranh toàn cảnh về văn học Hàn 

Quốc. Từ đó đi đến khẳng định những giá 

trị thẩm mĩ có ở nội dung và nghệ thuật của 

văn học thiếu nhi Hàn Quốc. 

20 
Đại học 

Cảm quan sinh thái 

trong tác phẩm Phế đô 

của Giả Bình Ao 

Lê Thúy An ThS. Phan Thị Trà 

Giả Bình Ao là một nhà văn có ý thức trách 

nhiệm về ngòi bút của mình. Trên con 

đường sáng tạo nghệ thuật, ông không dẫm 

lên lối mòn của những người đi trước mà 

luôn luôn tìm tòi, sáng tạo. Giả Bình Ao có 

một vị trí đặc biệt trong văn học Trung 

Quốc thời kỳ cải cách mở cửa. Những tác 

phẩm của ông đã phản ánh một cách chân 



thực cuộc sống ngột ngạt của xã hội đương 

thời, và thể hiện sinh động biết bao thân 

phận người bế tắc, không tìm được lối đi 

cho chính mình. Từ những năm 80 và sang 

những năm 90, các tác phẩm của Giả Bình 

Ao thường được dư luận đánh giá cao so 

với mặt bằng sáng tác trong giai đoạn này. 

Ông được công nhận là nhà văn đương đại 

có nhiều đóng góp xuất sắc và có khối 

lượng sáng tác lớn nhất trong thập kỷ cuối 

cùng của thế kỷ XX. 

Đọc Phế đô, người đọc dễ dàng thấy rõ 

những tác động tiêu cực của đô thị hóa đến 

môi trường tự nhiên. Càng hô hào, cổ vũ 

việc thay đổi cách nhìn, mở thoáng cho 

cánh cửa văn minh, hiện đại, thì những thói 

hư, tật xấu, sự biến chất của con người 

ngày càng bộc lộ rõ. Người ta thấy rõ ma 

lực của đồng tiền, sự cám dỗ của danh lợi 

đối với người trí thức. Điều này dẫn đến sự 

mất cân bằng trong cuộc sống của con 

người. Từ góc nhìn sinh thái, người viết soi 

chiếu đến vấn đề hiện đại hóa đã tác động 

như thế nào đến môi trường tự nhiên, môi 

trường xã hội. Với đề tài “Cảm quan sinh 

thái trong tác phẩm Phế đô của Giả Bình 

Ao”, người viết hướng đến mục đích tìm 

hiểu và lý giải môi trường sinh thái tinh 

thần trong tác phẩm một cách tương đối 

trọn vẹn từ nhiều góc độ. Đây không phải 

là một vấn đề nhỏ mà chứa đựng trong nó 

rất nhiều điều phức tạp có liên quan mật 



thiết đến kết cấu tiểu thuyết, diễn biến cốt 

truyện, tính cách, số phận nhân vật... Cho 

nên, đặt tác phẩm từ nhiều góc độ khác 

nhau, đặc biệt là cách đọc sinh thái trong 

văn học, góp phần làm sáng tỏ các khía 

cạnh được đề cập trong tiểu thuyết.  

Thông qua đề tài, chúng ta có thể thấy con 

đường tìm kiếm sự đột phá trong cách nhìn 

nhận các vấn đề về con người và xã hội của 

Giả Bình Ao vẫn còn chưa có điểm dừng. 

Những sáng tạo hình tượng đầy tính nghệ 

thuật trên văn đàn của nhà văn đã cho 

chúng ta thấy sự kiên trì bền bỉ, sự nỗ lực 

tôi luyện kỹ thuật viết trên từng trang giấy, 

nó ấp ủ biết bao giá trị hiện thực dù cay 

đắng nhưng rất đúng đắn và chân thật. Với 

những điều mà Giả Bình Ao đã cống hiến 

cho văn học đương đại Trung quốc nói 

riêng và văn học hậu hiện đại thế giới nói 

chung, ông xứng đáng nhận được sự trân 

trọng và yêu quý của người đọc, xứng đáng 

được xướng tên một cách hãnh diện trong 

lịch sử văn học đương đại của Trung Quốc 

– một nền văn học giàu tiềm năng đang 

từng bước khẳng định vị trí của mình trong 

nền văn học thế giới. 

21 Đại học 

Khảo sát khả năng 

hiểu và sử dụng từ 

Hán Việt của học sinh 

khối lớp 10, trường 

THPT chuyên Hùng 

Nguyễn Thụy Mỹ An 
PGS. TS Hoàng Quốc 

(1) Khóa luận đã hệ thống hoá các vấn đề lí 

thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

(2) Dựa vào các dữ liệu thu thập được từ 

phiếu khảo sát thực trạng hiểu và sử dụng 

từ Hán Việt của học sinh khóai lớp 10 và 



Vương, tỉnh Bình 

Dương 

lớp 12 trường THPT chuyên Hùng Vương 

(cả 2 ban: chuyên tự nhiên và chuyên xã 

hội) kết hợp với dự giờ và quan sát giờ học 

của học sinh, tác giả khoá luận đã tiến hành 

thống kê, phân tích khả năng hiểu và sử 

dụng từ Hán Việt của học sinh để từ đó chỉ 

ra thực trạng hiểu và sử dụng từ Hán Việt 

của học sinh THPT một cách khách quan. 

Đó là, học sinh chưa nhận diện được từ 

Hán Việt chiếm tỉ lệ khá cao và đa số học 

sinh chưa phân biệt được đâu là từ Hán 

Việt và đâu là từ thuần Việt, khả năng hiểu 

và sử dụng từ Hán Việt của các em còn 

nhiều hạn chế, cần phải được sự quan tâm 

từ phía ngành giáo dục, từ phía giáo viên. 

Khả năng hiểu và vận dụng từ Hán Việt 

của học sinh giữa hai bang tự nhiên, xã hội 

cũng có sự chệnh lệch đáng kể. 

(3) Nghiên cứu đã chỉ ra những nguyên 

nhân (chủ quan và khách quan) khiến học 

sinh dùng từ không đúng nghĩa, dùng từ 

trùng lặp, lạm dụng từ Hán Việt do học 

sinh không hiểu nghĩa của từ Hán Việt do 

không hiểu nghĩa của từ Hán Việt và khả 

năng mở rộng vốn từ của học sinh cũng 

khá hạn chế. Để khắc phục tình trạng này 

cần phải có sự quan tâm từ các nhà quản lí 

giáo dục, từ phía giáo viên đứng lớp và cả 



ý thức, thái độ học tập của học sinh. 

Phần kết luận đã hệ thống lại được những 

nội dung cơ bản về kết quả nghiên cứu của 

khóa luận. Đồng thời, tác giả khóa luận 

cũng đề xuất những hướng nghiên cứu tiếp 

theo của đề tài này.  

Các biện pháp đề xuất có tính khả thi, có 

thể áp dụng vào đánh giá kết quả học tập 

của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực. 

Kết quả nghiên cứu của khoá luận cũng là 

tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên 

chuyên ngành Ngữ văn, giáo viên THPT 

tham khảo. 

22 Đại học 

Chủ đề gia đình trong 

sáng tác của  Tự Lực 

văn đoàn 

Đặng Thị Hà Phương 
ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Vy 

Đầu thế kỷ (tk) XX, xã hội Việt Nam do có 

sự tiếp xúc mạnh mẽ với nền văn hóa 

phương Tây nên có nhiều thay đổi xuất 

hiện mâu thuẫn gay gắt giữa giá trị con 

người cá nhân với hệ tư tưởng Nho gia vốn 

đã ngự trị hàng ngàn năm qua trong xã hội 

Việt Nam. Những mâu thuẫn ấy bộc lộ 

trước hết trong mỗi gia đình, được biểu 

hiện thông qua sự đấu tranh giữa chế độ đại 

gia đình mang hệ tư tưởng phong kiến xưa 

cũ với những con người mang tư tưởng 

mới mong muốn có được một cuộc sống cá 



nhân tự do và hạnh phúc. Tất cả những 

xung đột giữa hai quan niệm cũ- mới đã 

được tái hiện rất chân thực qua các sáng tác 

văn học thời kì này, đặc biệt là trong các 

tác phẩm của nhóm Tự Lực văn đoàn. 

Nội dung chính của khóa luận được chia 

thành 3 chương: Chương 1 tập trung tìm 

hiểu bối cảnh xã hội Việt Nam đầu tk XX 

và thực tiễn văn học Việt Nam trong giai 

đoạn này. Đồng thời phục dựng lại quá 

trình hình thành, phát triển và những đóng 

góp của Tự Lực văn đoàn với tư cách là 

văn đoàn đầu tiên của văn học Việt Nam; 

Chương 2 và chương 3 tập trung làm rõ sự 

biến đổi trong nhận thức của người Việt 

đầu tk XX về sự rạn nứt của mô hình gia 

đình truyền thống, về vai trò của các thành 

viên trong gia đình… và những hành động, 

những cách ứng xử của họ trong việc bảo 

vệ quyền lợi và hạnh phúc cá nhân của 

mình trước chế độ đại gia đình phong kiến 

thông qua các nhân vật trong tác phẩm của 

Tự Lực văn đoàn 

23 Đại học 

Tác phẩm của Jack 

London dưới góc nhìn 

phê bình sinh thái 

(trường hợp tiểu 

Nguyễn Vũ Hồng 

Ngọc ThS. Phạm Phương Mai 

Khóa luận hướng đến một cách tiếp cận 

mới đối với tác phẩm của Jack London 

thông qua việc tìm hiểu biểu tượng sinh 



thuyết Nanh trắng và 

Tiếng gọi nơi hoang 

dã) 

thái (rừng, tuyết, chó sói, bóng đêm) và 

điểm nhìn trần thuật (điểm nhìn từ tự 

nhiên, điểm nhìn con người), đối thoại sinh 

thái. 

  

5. Ngành Hệ thống thông tin 

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 

Xây dựng ứng dụng 

đặt phòng karaoke, 

khách sạn trên di động 

Nguyễn Thái Sơn ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh 

Xây dựng ứng dụng đặt phòng karaoke, 

khách sạn trên di động với các chức năng: 

quản lý tài khoản của người dùng (thêm, 

xóa, quản lý tài khoản,...) 

 - Ứng dụng hoạt động "Realtime", có thể 

sử dụng cho thiết bị có cấu hình thấp. 

2 
Đại học 

Nhận dạng bất thường 

dựa trên Oneclass 

Support Vector 

Machine 

Phạm Tiến Thành ThS. Bùi Thanh Khiết 

 - Khái quát một số vấn đề về học máy, học 

máy có giám sát bao gồm ứng dụng và một 

số thuật toán học máy áp dụng vào bài toán 

phân loại, trong đó chú trọng các phương 

pháp học máy không giám sát. 

 - Nghiên cứu hai thuật toán phân loại học 

máy không giám sát là One-Class SVM và 

K-Means clustering, từ đó áp dụng vào bài 

toán phát hiện bất thường. 

- Xây dựng mô hình, cài đặt thực nghiệm, 

đáng giá kết quả phát hiện tấn công mạng 

DDoS. 

3 
Đại học 

Xây dựng hướng dẫn 

viên du lịch ảo tại khu 

vực Bình Dương 

Nguyễn Văn Trọng ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh 

- Nghiên cứu ngôn ngữ AIML 

- Nghiên cứu lập trình ứng dụng di độn 

- Nghiên cứu các API tích hợp vào ứng 

dụng. 



- Xây dựng ứng dụng trợ lý ảo về du lịch 

tỉnh Bình Dương, ứng dụng có thể phản hồi 

lại câu hỏi, yêu cầu du khác đặt ra. Du 

khách có thể xem những địa điểm du lịch 

gần vị trí mình nhất thông qua định vị GPS. 

4 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng di 

động có tích hợp GIS 

để hỗ trợ tìm kiếm địa 

điểm ăn uống trong 

khu vực Thành Phố 

Thủ Dầu Một 

Đoàn Hoàng Huy ThS. Cao Thanh Xuân 

Xây dựng ứng dụng có các chức năng: 

 - Tìm kiếm các địa điểm ăn uống xung 

quanh vị trí chọn. 

- Cho phép xem thông tin về địa điểm. 

- Cho phép xem đường đi từ vị trí được 

chọn đến địa điểm cần đến. 

- Cho phép xem thời tiết hiện tại và những 

ngày kế tiếp. 

- Cho phép định vị vị trí hiện tại của người 

dùng. 
 

6. Ngành Hóa học 

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 

Phân tích và đánh giá hàm lượng 

foocmon trong phở, bún, hủ tiếu đang 

lưu hành ở Thành phố Thủ Dầu Một 

Trần Minh Đức 
Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện: pH, thời gian 

bền màu, tỉ lệ nồng độ thuốc thử (formol / 

phenylhidrazin). 

- Xây dựng qui trình phân tích formol 

trong mẫu thực phẩm (phở bún và hủ tiếu) 

bằng phương pháp UV – Vis 

- Áp dụng qui trình phân tích hàm lượng 

formol trong 100 mẫu thực phẩm đang lưu 

hành Thành phố Thủ Dầu Một. 

2.  Đại học Nghiên cứu xác định đồng thời Ngô Thị Yến Thủy Châu Tờ + Khảo sát một số đặc tính của 



paracetamol và cafein trong một số 

loại thuốc hai thành phần bằng 

phương quang phổ đạo hàm. 

Như paracetamol, cafein và hỗn hợp của chúng: 

Phổ hấp thụ, tính cộng tính hấp thụ quang 

và phổ đạo hàm của paracetamol, cafein 

và hỗn hợp 

+ Đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

phân tích qua độ lặp lại, độ đúng, giới hạn 

phát hiện, giới hạn định lượng. 

+ Áp dụng xác định đồng thời 

paracetamol và cafein trong thuốc Panadol 

Extra và Hapacol Extra. 

3.  Đại học 

Phân tích và đánh giá hàm lượng 

nitrat, nitrit trong một số loại rau quả 

đang lưu hành ở Thành phố Thủ Dầu 

Một 

Nguyễn Văn 

Hân 

Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện: pH, thời gian 

bền màu, tỉ lệ nồng độ thuốc thử (axit 

sunfanilic/NEDD); điều kiện để khử nitrat 

về nitrit (pH; tốc độ chảy mẫu qua cột 

khử) 

- Khảo sát lựa chọn kỹ thuật chiết mẫu 

phù hợp. 

- Xây dựng qui trình phân tích nitrat, 

nitrit trong rau bằng phương pháp UV – 

Vis 

- Áp dụng qui trình phân tích hàm lượng 

formol trong 81 mẫu rau đang lưu hành 

Thành phố Thủ Dầu Một. 

4.  Đại học 

Phân tích và đánh giá hàm lượng 

nitrat, nitrit trong một số thực phẩm 

chế biến đang lưu hành ở Thành phố 

Thủ Dầu Một 

Huỳnh Thế An 
Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện: pH, thời gian 

bền màu, tỉ lệ nồng độ thuốc thử (axit 

sunfanilic /-napthylamin); điều kiện để 

khử nitrat về nitrit (pH; tốc độ chảy mẫu 

qua cột khử) 

- Khảo sát lựa chọn kỹ thuật chiết mẫu 

phù hợp. 

- Xây dựng qui trình phân tích nitrat, 

nitrit trong thực phẩm chế biến (xúc xích, 



lạp xưởng) bằng phương pháp UV – Vis 

- Áp dụng qui trình phân tích hàm lượng 

formol trong 20 mẫu thực phẩm đang lưu 

hành Thành phố Thủ Dầu Một. 

5.  Đại học 

Nghiên cứu xác định đồng thời 

paracetamol và ibuprofen trong dược 

phẩm bằng phương pháp quang phổ 

đạo hàm. 

Đoàn Thị Thúy 

Quyên 

Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện thích hợp để 

xác định PAR và IBU: dung môi hòa tan, 

bước sóng định lượng, thời gian ổn định 

của dung dịch chuẩn PAR và IBU… 

- Xây dựng qui trình phân tích đồng thời 

PAR và IBU trong dược phẩm băng 

phương pháp phổ đạo hàm. 

- Áp dụng qui trình phân tích xác định 

đồng thời PAR và IBU trong thuốc 

ditanavic. 

6.  Đại học 

Phân tích và đánh giá hàm lượng sắt 

trong một số loại rau  đang lưu hành 

ở Thành phố Thủ Dầu Một. 

Huỳnh Thị 

Thanh Thùy 

Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện: pH, thời gian 

bền màu 

- Xây dựng qui trình phân tích sắt trong 

rau bằng phương pháp UV – Vis 

- Áp dụng qui trình phân tích hàm lượng 

formol trong 60 mẫu rau đang lưu hành 

Thành phố Thủ Dầu Một. 

7.  Đại học 

Khảo sát thực trạng sử dụng hàn the 

trong một số loại thực phẩm ở Thành 

Phố Thủ Dầu Một 

Lương Trần Yến 

Duyên 

Lê Thị Huỳnh 

Như 

- Khảo sát chọn điều kiện: pH, thời gian 

bền màu, Tỷ lệ nồng độ H3BO3-Curcumin 

- Xây dựng qui trình phân tích hàn the 

trong thực phẩm (chả cá, giò sóng…) bằng 

phương pháp UV – Vis 

- Áp dụng qui trình phân tích hàm lượng 

formol trong 63 mẫu thực phẩm đang lưu 

hành Thành phố Thủ Dầu Một. 

8.  Đại học 

Nghiên cứu phương pháp xác định 

phosphat trong nước mặt bằng 

phương pháp trắc quang 

Nguyễn Thị 

Kim Huyền 
Nguyễn Thị Lợi 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài đã khảo 

sát được các điều kiện tối ưu cho quá trình 

phân tích phosphat trong nước như sau: 



Thời gian ổn định của phức màu là 10 

phút, thể tích hỗn hợp cần cho quá trình 

phân tích là 5 ml, thể tích thuốc thử 

amonimolipdat là 15 ml , thể tích lượng 

thuốc thửu kali antimony tatrat là 4 ml, 

nồng độ của axit H2SO4 là 4N, nồng độ 

của axit ascorbic là 0,01 M, giới hạn phát 

hiện 0,011, giới hạn định lượng 0,033, 

khoảng tuyến tính từ 0,01- 0,8 ppm, độ lặp 

lại, độ thu hồi dao động  từ 102%  đến  

103%. Từ đó chúng tôi đã đề xuất quy 

trình phân tích phosphat trong nước mặt 

và đã tiến hành phân tích một số mẫu nước 

mặt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương đó là sông Thị Tính , cầu 

Ỗng Kiễm,  hồ Hiệp Thành III 

9.  Đại học 

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) 

với thuốc thử PAR bằng phương 

pháp trắc quang và ứng dụng xác 

định hàm lượng kẽm trong dược 

phẩm 

Nguyễn Thanh 

Mai 
Hồ Trung Tính 

- Nhiên cứu thành phần của phức giữa 

kẽm (II) và thuốc thử PAR bằng phương 

pháp tỉ số mol và đồng phân tử gam. 

- Xác định hằng số bền của phức và hệ số 

hấp thụ mol của phức. 

- Xây dựng đường chuẩn và xác định hàm 

lượng kẽm trong dược phẩm 

10.  Đại học 

Nghiên cứu phương pháp xác định 

amoni trong nước mặt bằng phương 

pháp trắc quang 

Phan Thị Linh Nguyễn Thị Lợi 

Nghiên cứu các điều kiện tối ưu từ đó xây 

dựng quy trình xác định amoni trong nước 

mặt bằng phương pháp UV – Vis sử dụng 

thuốc thử phenat.  Phương pháp đạt được 

độ lặp lại tốt RSD : 0,228, giới hạn phát 

hiện và giới hạn định lượng thấp  LOD: 

0,032 ppm, LOQ: 0,096 ppm và đã khẳng 

định độ đúng thông qua độ thu hồi  Rev: 

98 – 104 %. Từ đó chúng tôi đã đề xuất 



quy trình phân tích amoni trong nước mặt 

và đã tiến hành phân tích một số mẫu nước 

mặt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương đó là sông Thị Tính , cầu 

Ỗng Kiễm,  hồ Hiệp Thành III . 

11.  Đại học 

Phân tích, đánh giá hàm lượng sắt, 

mangan trong nước ngầm ở khu vực 

Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Bùi Thanh Nở Nguyễn Thị Lợi 

Với mục đích phân tích và đánh giá hàm 

lượng sắt và mangan trong nước ngầm tại 

phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương chúng tôi đã rút ra được một 

số kết luận sau : 

 Đã áp dụng các phương pháp tiêu 

chuẩn để xác định sắt và mangan trong 

nước ngầm tại phường Thái Hòa, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Đối với Fe được xác định bằng phương 

pháp trắc quang dùng thuốc thử 1,10 - 

phenanthrolin. 

Đối với Mn được xác định bằng phương 

pháp trắc quang dùng KIO4 trong môi 

trường axit. 

Kết quả xác định sắt và mangan của nước 

ngầm ở phường Thái Hòa, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương trong thời gian 

2/2017 đến 4/2017 như sau: 

Hàm lượng sắt ở tất cả các khu phố của 

phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương đều đạt tiêu chuẩn loại A1 về 

giới hạn cho phép của nước mặt (TCVN 

08:2008/BTNMT). Theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 

(QCVN 01:2009/BYT) thì hàm lượng sắt 

trong nước ngầm ở phường Thái Hòa, thị 



xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nằm dưới 

giới hạn cho phép (giới hạn cho phép: hàm 

lượng sắt < 0,3 mg/L). 

Theo tiêu chuẩn chất lượng nước mặt 

(TCVN 5942:1995/BTNMT) cho thấy 

hàm lượng mangan đạt tiêu chuẩn loại A 

(hàm lượng mangan ≤ 0,1 mg/L) và  đạt 

tiêu chuẩn về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước ăn uống (QCVN 

01:2009/BYT) (hàm lượng mangan ≤ 0,3 

mg/L). 

 

12.  Đại học 

Nghiên cứu sự tạo phức của sắt (III) 

với thuốc thử PAR bằng phương 

pháp trắc quang và ứng dụng xác 

định hàm lượng sắt trong dược phẩm 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú 
Hồ Trung Tính 

- Nhiên cứu thành phần của phức giữa sắt 

(III) và thuốc thử PAR bằng phương pháp 

tỉ số mol và đồng phân tử gam. 

- Xác định hằng số bền của phức và hệ số 

hấp thụ mol của phức. 

- Xây dựng đường chuẩn và xác định hàm 

lượng kẽm trong dược phẩm 

13.  Đại học 

Nghiên cứu sự tạo phức của đồng (II) 

với thuốc thử PAR bằng phương 

pháp trắc quang và ứng dụng xác 

định hàm lượng đồng trong dược 

phẩm 

Vũ Thị Thảo 

Trang 
Hồ Trung Tính 

- Nhiên cứu thành phần của phức giữa 

đồng (II) và thuốc thử PAR bằng phương 

pháp tỉ số mol và đồng phân tử gam. 

- Xác định hằng số bền của phức và hệ số 

hấp thụ mol của phức. 

- Khảo sát ảnh hưởng của một số ion cản 

trở. 

- Xây dựng đường chuẩn và xác định hàm 

lượng kẽm trong dược phẩm 

14.  Đại học 

Phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu 

chất lượng nước ngầm ở phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Thu 

Hiền 
Thủy Châu Tờ 

+ Lấy mẫu, đo đạc và phân tích các thông 

số chất lượng nước ngầm: TS, TDS, pH, 

NO3
-, NO2

-, NH4
+/NH3, độ cứng tổng, Sắt. 

+ Đánh giá hàm lượng của các chỉ tiêu 



trong các mẫu nước ngầm và khả năng ảnh 

hưởng đến sức khỏe theo các tiêu chuẩn 

quy định hiện hành. 

15.  Đại học 

Phân loại và phân vùng chất lượng 

nước sông Thị Tính cho mục đích 

cấp nước công nghiệp, nông  nghiệp 

và bảo vệ đời sống thủy sinh dựa vào 

chỉ số chất lượng nước 

Lý Nguyễn 

Minh Châu 
Thủy Châu Tờ 

+ Lấy mẫu, đo đạc và phân tích các thông 

số chất lượng nước sông Thị Tính từ tháng 

12 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, bao 

gồm TDS, pH, DO, NH4
+/NH3, NO2

-, độ 

cứng, EC. 

+ Đánh giá, phân loại và phân vùng chất 

lượng nước cho mục đích cấp nước công 

nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ đời sống 

thủy sinh giai đoạn 2012 – 2016 theo 

WQI. 

16.  Đại học 

Phân tích và đánh giá sự ô nhiễm các 

chất dinh dưỡng trong nước sông Thị 

Tính tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Kim 

Dung 
Thủy Châu Tờ 

+ Lấy mẫu, đo đạc và phân tích các thông 

số CLN sông Thị Tính từ tháng 12 năm 

2016 đến tháng 4  năm 2017, bao gồm: 

nitrit (NO2
-),  nitrat (NO3

-), amoni 

(NH4
+/NH3), tổng nitơ,  photpho (PO4

3-), 

tổng photpho, độ trong và chlorophyll–a 

+ Đánh giá mức độ ô nhiễm các chất dinh 

dưỡng và sự phú dưỡng sông Thị Tính. 

17.  Đại học 

Nghiên cứu xác định đồng thời 

paracetamol và acid ascorbic trong 

dược phẩm bằng phương pháp quang 

phổ đạo hàm 

Chu Thị Minh 

Hảo 
Thủy Châu Tờ 

+ Khảo sát các đặc tính của paracetamol 

và axit ascorbic: phổ hấp thụ phân tử, tính 

cộng tính hấp thụ, phổ đạo hàm của 

paracetamol, axit ascorbic và hỗn hợp của 

chúng. 

+ Đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

phân tích thông qua các đại lượng như độ 

lặp lại, độ đúng, khoảng tuyến tính và giới 

hạn phát hiện. 

+ Áp dụng phân tích paracetamol và axit 

ascorbic trong thuốc hapacol kids. 



18.  Đại học 

Phân loại và phân vùng chất lượng 

nước sông Thị Tính cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt dựa vào chỉ số 

chất lượng nước 

Trương Đình 

Thuận 
Thủy Châu Tờ 

+ Lấy mẫu, đo đạc và phân tích các thông 

số chất lượng nước sông Thị Tính từ tháng 

12 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017: TSS, 

TDS, pH, DO, COD, NH4
+/NH3, NO2

-, 

PO4
3-, độ cứng, Fe, coliform. 

+ Đánh giá, phân loại và phân vùng chất 

lượng nước cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt 2012 – 2016 theo WQI. 

19.  Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp ZIF-8 và khảo 

sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng 

ngưng tụ Knoevenagel 

Đoàn Thị Diễm 

Trang 
Phạm Đình Dũ 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hình cấu trúc của vật liệu ZIF-8 như qui 

trình tổng hợp, tỉ lệ mol của các tiền chất, 

dung môi, nhiệt độ tổng hợp và các yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình xúc tác của vật 

liệu trong phản ứng ngưng tụ Knoevenagel 

giữa benzaldehyde và ethyl cyanoacetate 

tạo thành ethyl-2-cyano-3-phenylacrylate 

20.  Đại học 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính 

chất hấp phụ của vật liệu composite 

mangan oxit/diatomite 

Nguyễn Đặng 

Thủy Tiên 
Phạm Đình Dũ 

- Khảo sát một số yếu tố như nhiệt độ, 

thời gian, thành phần ảnh hưởng đến sự 

hình thành vật liệu composite mangan 

oxit-diatomite qua phản ứng giữa 

diatomite, KMnO4 và HCl. 

- Thử hoạt tính hấp phụ của vật liệu với 

phẩm nhuộm Rhodamine B và dung dịch 

Pb2+. 

21.  Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp nano canxi từ 

xương động vật 
Phan Tuấn Hào 

Lê Thanh 

Thanh 
 

22.  Đại học 
Khảo sát thành phần hóa hoc của cây 

sú trắng Aegiceras floridum 
Mai Thị Hảo 

Lưu Huỳnh 

Vạn Long 

- Bằng các phương pháp li trích, chiết 

tách cơ bản dùng trong phân lập các hợp 

chất hữu cơ, đã cô lập được 4 hợp chất: 

Spinasterol, Zingerone, Acetovanilone và 

Axit n-hexadecanoic. 

- Ở nồng độ 100 g/ml, chất Zingerone  



thể hiện hoạt tính ức chế sinh trưởng tế 

bào trên cả hai dòng tế bào ung thư MFC-

7 (44,17 %)và HeLa (15,42% )không đáng 

kể. 

23.  Đại học 
Nghiên cứu điều chế chất mang nhả 

thuốc nano cisplatin/heparin-p123 

Phan Minh 

Đoàn 

Nguyễn Thị 

Bích Trâm 

Điều chế hệ chất Cisplatin / heparin-

P123. 

- Điều chế dẫn xuất mononitrophenyl 

carbonate của pluronic P123 (P123-NPC). 

- Điều chế NH2- heparin. 

- Điều chế heparin-P123. 

- Điều chế phức hydrate cisplatin[(H2N)2-

Pt-(OH)2] 

- Điều chế hệ chất Cisplatin / heparin-

P123. 

 

7. Ngành Khoa học Môi trường 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

sinh viên 

 thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 
Ứng dụng mô hình Bowtie vào quản 

lý môi trường trong nhà máy 

Phạm Thị Ánh 

Nguyệt 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

2 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước thải và 

các tác động đến sức khỏe con 

người tại nhà máy xử lý nước thải 

Thủ Dầu Một 

Nguyễn Lê 

Hoài Thu 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

3 Đại học Đánh giá chất lượng nước và các tác Trần Hồng PGS-TS. Chế   



động đến sức khoẻ con người tại Xí 

nghiệp Xử lý nước thải Dĩ An 

Vân Đình Lý 

4 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước và các tác 

động đến sức khoẻ con người tại 

nhà máy xử lý nước thải KCN Nam 

Tân Uyên 

Hồ Minh Thảo 
PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

5 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng than hoạt tính 

H2SO4 biến tính bằng tác nhân hoá 

học H2O2 từ vỏ mắc ca để xử lý Pb 

Đặng Hoàng 

Sang 

TS. Đào 

Minh Trung 

Than hoạt tính chỉ hấp thụ được một phần 

tương đối của màu, để xử lý màu một cách 

hiệu quả nhất chúng ta cần điều chế thêm 

than biến tính từ than hoạt tính làm tăng 

khẳ năng xử lý màu. Điều chế than biến 

tính bằng tác nhân oxy hóa H2O2 30% từ 

than hoạt tính H2SO4 với tỷ lệ 1 than 10 

ml H2O2 thông qua các thí nghiệm tiến 

hành khảo sát về nồng độ phần trăm của 

hóa chất và thời gian lắc than để có một 

than biến tính tốt nhất với khả năng hấp 

thụ Methylene Blue (MB)  tại nồng độ 

20% lắc trong 36 giờ. Khả năng xử màu 

đạt hiệu quả tối ưu nhất khi tiến hành khảo 

sát ở pH 5 với liều lượng than là 0,5 g/L 

xử lý trong 30 phút đã đạt được kết quả tốt 

với hiệu xuất xử lý 95,69% được giả định 

trong phòng thí nghiệm với nồng độ 25 

mg/L. Các kết quả nghiên cứu trong bài có 

thể thấy rằng than biến tính xử dụng tác 

nhân oxy hóa H2O2 từ than hoạt tính 



H2SO4 có khả năng xử lý màu của nước 

thải trong nghành dệt nhuộm. 

6 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng than hoạt tính 

K2CO3 và biến tính HNO3 từ vỏ 

Mắc-ca để xử lý Methylene Blue 

Nguyễn Thị 

Thanh Trâm 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý nước thải Methylene 

Blue (MB) bằng vật liệu than hoạt tính 

sinh học được điều chế từ vỏ hạt Mắc-ca 

với tác nhân hoạt hóa K2CO3. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy khả năng hấp phụ 

MB đạt 1g/261.52mg MB ở các điều kiện 

tối ưu như tỷ lệ K2CO3: than = 1:1, nhiệt 

độ 6500C và thời gian nung 60 phút. Phân 

tích giản đồ phổ hồng ngoại cho thấy, than 

hoạt tính điều chế từ vỏ Mắc-ca với tác 

nhân hoạt hóa K2CO3 có các nhóm chức 

– OH, nhóm chức carboxyl C = O, nhóm 

C – H trong CH3, nhóm C – N trong 

Amin aliphatic hoặc trong Alcohol hay 

Phenol và liên kết C – H. Than hoạt tính 

từ vỏ Mắc-ca với tác nhân K2CO3 đạt 

hiệu suất xử lý màu MB tốt nhất là 

98.55% tương ứng với độ màu 406 Pt-Co 

ở các điều kiện tối ưu như pH = 9.5, liều 

lượng 0.8g/L và thời gian xử lý 45 phút. 

Kết quả nghiên cứu có sự tương đồng với 

các kết quả nghiên cứu khác và có khả 

năng ứng dụng vào xử lý nước thải màu. 

7 Đại học 
Đánh giá khả năng xử lý Asen và 

chì bằng vật liệu nano chạy mô hình 

Nguyễn Hoàng 

Long 

TS. Đào 

Minh Trung 

Bước đầu đã đánh giá hiệu suất xử lý 

Asen và pB bằng nano qua mô hình hấp 



hấp phụ phụ. 

8 Đại học 
Nghiên cứu ứng dụng than hoạt tính 

H2SO4 từ vỏ Mắc-ca để xử lý Pb 

Nguyễn Thị 

Kim Duyên 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu vật liệu xử lý nước thải 

Methylene Blue (MB) bằng than hoạt tính 

sinh học, được điều chế từ vỏ Mắc-ca sử 

dụng tác nhân hoạt hóa H2SO4. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy khả năng hấp phụ 

Methylene Blue đạt 1g/250,22mg 

Methylene Blue ở các điều kiện tối ưu như 

tỷ lệ H2SO4 50% : than = 1:1, nhiệt độ 

9000C và thời gian nung 45 phút. Phân 

tích giản đồ phổ hồng ngoại cho thấy, than 

hoạt tính điều chế từ vỏ Mắc-ca với tác 

nhân hoạt hóa H2SO4 có các nhóm chức – 

OH, nhóm chức carboxyl C = O, nhóm C 

– H trong CH3 và liên kết C – H. Than 

hoạt tính từ vỏ Mắc-ca với tác nhân 

H2SO4 đạt hiệu suất xử lý màu Methylene 

Blue tốt nhất là 96,11% tương ứng với độ 

màu 201 Pt-Co ở các điều kiện tối ưu như 

pH = 6, liều lượng 1g/L và thời gian xử lý 

60 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy than 

hoạt tính sinh học được điều chế từ vỏ 

Mắc-ca và được kích hoạt từ H2SO4 có 

thể xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm. 

9 Đại học 
Biến tính than muồng hoàng yến 

bằng tác nhân H3PO4 xử lí Pb 

Lê Trọng 

Nghĩa 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm khả năng 

xử lý methylen xanh của vật liệu than 

biochar được điều chế từ hạt muồng hoàng 



yến. Vật liệu than này có được từ việc cho 

hạt muồng hoàng yến đem sấy 1100C 

trong 24h sau đó đem nung với nhiệt độ 

2500C và thời gian 60 phút. Thành phần 

vật liệu đã được kiểm tra bằng các phân 

tích SEM và FTIR. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến xử lý methyl xanh như pH, khối 

lượng, thời gian, nhiệt độ, nồng độ đã 

được khảo sát. Các số liệu được đánh giá 

và thể hiện qua phương trình và biểu đồ. 

Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ methyl 

xanh ở nhiệt độ phòng liều lượng vật liệu 

cân bằng tại 0,1g, thời gian cân bằng 60 

phút và nồng độ hấp phụ cực đại là 

20mg/l. Các kết quả thu được đã chứng 

minh cho việc sử dụng than biochar từ hạt 

muồng hoàng yến có thể xử lý được 

methyl xanh. 

10 Đại học 
Điều chế than bio từ hạt muồng 

hoàng yến xử lý MB và Pb 

Nguyễn Công 

Minh 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm khả năng 

xử lý methylen xanh của vật liệu than 

biochar được điều chế từ hạt muồng hoàng 

yến. Vật liệu than này có được từ việc cho 

hạt muồng hoàng yến đem sấy 1100C 

trong 24h sau đó đem nung với nhiệt độ 

2500C và thời gian 60 phút. Thành phần 

vật liệu đã được kiểm tra bằng các phân 

tích SEM và FTIR. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến xử lý methyl xanh như pH, khối 



lượng, thời gian, nhiệt độ, nồng độ đã 

được khảo sát. Các số liệu được đánh giá 

và thể hiện qua phương trình và biểu đồ. 

Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ methyl 

xanh ở nhiệt độ phòng liều lượng vật liệu 

cân bằng tại 0,1g, thời gian cân bằng 60 

phút và nồng độ hấp phụ cực đại là 

20mg/l. Các kết quả thu được đã chứng 

minh cho việc sử dụng than biochar từ hạt 

muồng hoàng yến có thể xử lý được 

methyl xanh. 

11 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng than hoạt tính 

Muồng Hoàng Yến bằng tác nhân 

hoá học H3PO4 để xử lý Pb 

Lê Hoàng 

Minh 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý nước thải màu 

Methylene Blue bằng vật liệu than biến 

tính với tác nhân H2O2 được điều chế từ 

vỏ Mắc-ca theo tỷ lệ H2O2: than = 10 : 1. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp 

phụ đạt 266.26 mg/g MB ở các điều kiện 

tối ưu tương ứng nồng độ 25% và thời 

gian ngâm lắc 48h. Phân tích phổ hồng 

ngoại cho thấy, than được biến tính bằng 

tác nhân H2O2 có các nhóm chức –OH, 

nhóm chức Carboxylic C=O, nhóm C=H 

trong NH3, nhóm C-N trong Amin 

aliphatic hoặc trong Alcolhol hay Phenol 

và liên kết C-H. Than biến tính bằng tác 

nhân oxy hóa H2O2 đạt hiệu suất xử lý 

màu Methylene Blue tốt nhất là 93.26% 

tương ứng độ màu ban đầu 474.67 Pt-Co 



tại các điều kiện tối ưu tương ứng pH = 

8.5, liều lượng 1g/L và thời gian xử lý 60 

phút. Kết quả nghiên cứu có sự tương 

đồng với các kết quả nghiên cứu khác và 

có khả năng ứng dụng vào xử lý nước thải 

màu. 

12 Đại học 

Hiệu suất xử lý và sự tương quan 

pH và COD trên mô hình xử lý nước 

thải hộ gia đình 

Trịnh Gia Ái 
TS. Đào 

Minh Trung 

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá 

khả năng xử lý nước thải hộ gia đình, bằng 

công nghệ sinh học kết hợp hiếu khí, kị 

khí, yếm khí và màng lọc. Nghiên cứu bố 

trí thí nghiệm, đánh giá hiệu quả xử lý 

nước thải hộ gia đình trong thời gian 150 

ngày, hiệu quả xử lý trung bình BOD5, 

COD và TSS tương ứng lần lượt là 

92,07%; 91,98% và 93,21%. Nhìn chung, 

công nghệ có hiệu quả xử lý các thông số 

ô nhiễm tương đối cao và đầu ra đạt 

QCVN 14:2015/BTNMT; và là giải pháp 

hữu hiệu trong bảo vệ môi trường bền 

vững. 



13 Đại học 

Hiệu suất xử lý và sự tương quan 

TSS và BOD trên mô hình xử lý 

nước thải hộ gia đình 

Trần Thị Thùy 

Trâm 

TS. Đào 

Minh Trung 

Mô hình xử lý nước thải hộ gia đình bằng 

phương pháp sinh học trong điều kiện 

thiếu khí – hiếu khí kết hợp với màng lọc 

sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt hộ 

gia đình có tải trọng chất hữu cơ thấp. 

Trong suốt quá trình vận hành không cần 

phải điều chỉnh và bổ sung thêm chất hữu 

cơ bên ngoài cho quá trình xử lý sinh học. 

Kết quả vận hành mô hình liên tục trong 

hơn 5 tháng cho thấy hiệu quả xử lý 

Amoni và nitrat luôn ổn định và cao với 

hiệu suất trung bình lần lượt là 91,73%, 

92,44%. Với hiệu quả xử lý nước thải hộ 

gia đình của mô hình này đã thỏa mãn yêu 

cầu xả thải nghiêm ngặt theo QCVN 14-

MT: 2015/BTNMT và có thể tái sử dụng 

nguồn nước nhằm bảo vệ môi trường bền 

vững. 

14 Đại học 

So sánh hiệu quả xử lí - đề xuất 

công nghệ và tính toán thiết kế hệ 

thống xử lí nước thải tối ưu từ hai hệ 

thống xử lí nước thải sinh hoạt tại 

Trường Đại học RMIT Việt Nam và 

Công ty TNHH MTV Daeyoung 

Electronics Vina 

Nguyễn Hoàng 

Trí 

TS. Đào 

Minh Trung 

So sánh hiệu quả xử lí - đề xuất công nghệ 

và tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước 

thải tối ưu từ hai hệ thống xử lí nước thải 

sinh hoạt tại Trường Đại học RMIT Việt 

Nam và Công ty TNHH MTV Daeyoung 

Electronics Vina 

15 Đại học 
Nghiên cứu xử lý nước nhiễm phèn 

bằng mô hình cột lọc 

Đặng Nguyễn 

Ngọc Linh 

ThS. Hồ Bích 

Liên 
  



16 Đại học 

Nghiên cứu sự tích lũy và lắng đọng 

chì trong cây phát tài trong môi 

trường ô nhiễm 

Lê Thị Trúc 

Linh 

ThS. Hồ Bích 

Liên 
  

17 Đại học 

Đánh giá chất lượng nguồn nước 

kênh Ba Bò bằng chỉ số WQI và 

BMWP 

Trần Xuân 

Hùng 

ThS. Hồ Bích 

Liên 
  

18 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước của 1 

đoạn sông bằng WQI và Động vật 

không xuơng sống 

Lê Thị Thuý 

Hằng 

ThS. Hồ Bích 

Liên 
  

19 Đại học 

Khảo sát và đánh giá hàm lượng chì 

trong đất nông nghiệp ven khu công 

nghiệp 

Đỗ Hồng 

Ngọc Mỹ 

ThS. Hồ Bích 

Liên 
  

20 Đại học 

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho KCN Đất Cuốc khu 

B 

Lê Bá Anh 
ThS. Lê Thị 

Đào 

Nghiên cứu và tham gia vào một số công 

đoạn trong việc lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho khu công nghiệp Đất 

Quốc B 

21 Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả xử lý nước thải khu công 

nghiệp tập trung Nam Tân Uyên 

Lê Tiến 

Cường 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải 

hiện đang được áp dụng tại nhà máy xử lý 

nước thải tập chng Nam Tân Uyên. Đánh 

giá hiệu quả xử lý ở công đoạn chính và 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

xử lý. 



22 Đại học 

Điều tra đánh giá thực trạng về công 

tác bảo hộ lao động tại nhà máy sản 

xuất 

Trần Hoài 

Thương 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Điều tra về công tác bảo hộ lao động hiện 

đang được áp dụng tại nhà máy sản xuất 

nhằm tìm ra những mặt đã đạt được, 

những phần còn hạn chế trong công tác 

bảo hộ lao động và đề xuất giải pháp. 

23 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải 

pháp quản lý CTR y tế trên địa bàn 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng Nga 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Điều tra, đánh giá hiện trạng về việc phát 

sinh chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bình Dương và đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải rắn y tế cho bệnh 

viện. 

24 Đại học 

Đánh giá hiện trạng phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn... và 

dự đoán lượng rác thải phát sinh đến 

năm 2025 theo sự gia tăng dân số 

Lê Thị Hường 
ThS. Lê Thị 

Đào 

Điều tra, đánh giá hiện trạng về việc phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã 

Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương. Dự đoán lượng phát sinh đến năm 

2025 theo sự gia tăng dân số và đề xuất 

giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

cho xã. 

25 Đại học 

Ứng dụng biến tính diatomit bằng 

oxit sắt để xử lý nước thải ô nhiễm 

đồng 

Phạm Thị Thu 

Hà 

ThS. Lê Thị 

Phơ 

- Biến tính Diatomit với oxit sắt để hấp 

phụ kim loại ion Cu (II) trong nước thải 

phụ thuộc vào giá trị pH và hàm lượng 

biến tính Diatomit, thời gian hấp phụ. 

26 Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lí nước thải 

tập trung bằng phương pháp hoá lý 

và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu 

xuất xử lý tại KCN Mỹ Phước 1 - 

giai đoạn 3 

Nguyễn Thị 

Yến Loan 

ThS. Lê Thị 

Phơ 

- Đánh giá hiệu quả xử lý TSS, COD, độ 

màu sau khi xử lý nước thải tập trung ở 

KCN Mỹ Phước 1 ở giai đoạn 3 bằng 

phương pháp hóa lý. Và đề xuất biện pháp 

để hiệu suất xử lý cao hơn 



27 Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

tập trung bằng phương pháp sinh 

học và đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu suất xử lý tại trạm xử lý nước 

thải KCN Sóng Thần 3 

Trần Thị Thu 

Huyền 

ThS. Lê Thị 

Phơ 

- Đánh giá hiệu quả xử lý TSS, COD, độ 

màu sau khi xử lý nước thải tập trung ở 

KCN Sóng Thần 3 bằng phương pháp sinh 

học. Và đề xuất biện pháp để hiệu suất xử 

lý cao hơn 

28 Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

tập trung bằng phương pháp sinh 

học và đề xuất biện pháp nâng cao 

hiệu xuất tại KCN Mỹ Phước 1 - 

giai đoạn 2 

Trần Thị 

Hương 

ThS. Lê Thị 

Phơ 

Đánh giá hiệu quả xử lý TSS, COD, độ 

màu sau khi xử lý nước thải tập trung ở 

KCN Mỹ Phước 1 ở giai đoạn 2 bằng 

phương pháp sinh học. Và đề xuất biện 

pháp để hiệu suất xử lý cao hơn 

29 Đại học Quan trắc nước thải tự động 
Nguyễn Thị 

Thuỷ Tiên 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

30 Đại học 

Khảo sát và đanh giá hệ thống xư lí 

nươc thải Khu Công Nghiệp Đất 

Cuốc (khu A) 

Phan Anh Kiệt 
TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

31 Đại học 
Thực trạng hệ thống xử lí nước thải 

tại nhà máy Nam Bình Dương 

Nguyễn Văn 

Linh 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

32 Đại học 
Tìm hiểu hệ thống xử lí nước thải ở 

kcn Đất Cuốc (Khu A) 

Nguyễn Đình 

Lâm 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

33 Đại học 
Đánh giá hiệu quả xử lý nhà máy xử 

lý nước thải KCN Mỹ Phước 3.1 

Lê Minh 

Chiến 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

34 Đại học 

Khảo sát quy trình công nghệ và an 

toàn sự cố trong vận hành tại nhà 

máy nước thải Thuận An 

Nguyễn Thành 

Bảo 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  



35 Đại học 

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 

cao su cty cổ phần cao su Tây Ninh 

chi nhánh Bến Củi 600-1500m3 

ngày/đêm 

Phạm Lê Kim 

Thi 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

36 Đại học 

Ứng dụng mạng noron hồi quy tổng 

quát và thuật toán nội suy đánh giá 

chất lượng nước mặt sông và chi lưu 

Đồng Nai, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 

ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

xây dựng mô hình mạng GRNN để đánh 

giá chất lượng nước sông Đồng Nai và các 

chi lưu. 

37 Đại học 

Đánh giá hoạt động bảo vệ môi 

trường khu công nghiệp VSIP I 

bằng chỉ số hoạt động môi trường 

Trần Phong 
ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

Xây dựng công cụ chỉ số hoạt động bảo vệ 

môi trường để đánh giá hiện trang môi 

trường tại khu công nghiệp. Kết quả đánh 

giá cho thấy hoạt động BVMT của KCN 

VSIP I ở mức khá. 

38 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước và sức 

chịu tải sông Đồng Nai đoạn chảy 

qua tỉnh Bình Dương 

Phạm Văn 

Khánh 

ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh 

giá sức chịu tải theo hướng dẫn của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để đánh giá sức 

chịu tải sông Đồng Nai, đoạn chảy qua 

tỉnh Bình Dương. Kết quả đánh giá cho 

thấy thông số amoni đã vượt quá khả sức 

chịu tải liên tục 5 năm từ 2014-2018. 

39 Đại học 

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ 

liệu và cải thiện quy trình thu gom 

chất thải điện tử gia dụng trên địa 

bàn Quận Thủ Đức, TPHCM 

Đỗ Thị Hoàng 

Yến 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  



40 Đại học 

Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh 

giá biến động lớp phủ bề mặt TP. 

Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 1997 - 2019 

Bùi Thị Kim 

Ngân 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

41 Đại học 

Ứng dụng GIS nội suy phân vùng 

chất lượng nước mặt sông Sài Gòn 

đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2016-2018 

Dương Bích 

Tuyền 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

42 Đại học 

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh 

giá biến động nhiệt độ bề mặt huyện 

Bàu Bàng tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2014 - 2019 

Trần Thị 

Phương Trang 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

43 Đại học 

Ứng dụng viễn thám đáh giá biến 

động nhiệt độ bề mặt huyện Dầu 

Tiếng tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2004 - 2019 

Hồ Thị Thùy 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

44 Đại học 
Đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

công ty Tấn Trường Phát 

Nguyễn Công 

Minh 

ThS. Nguyễn 

Thanh Tuyền 

-Tính toán hiệu suất xử lý nước thải của 

các modul trong quy trình xử lý.                                                    

- Phân tích các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, 

TN,TP,Colifom 

45 Đại học 
Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 

công ty Man Da 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

ThS. Nguyễn 

Thanh Tuyền 

-Tính toán hiệu suất xử lý nước thải của 

các modul trong quy trình xử lý.                                                    

- Phân tích các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, 

TN,TP,Colifom 



46 Đại học 
Đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

công ty Sehwa VN 
Phan Mạnh An 

ThS. Nguyễn 

Thanh Tuyền 

-Tính toán hiệu suất xử lý nước thải của 

các modul trong quy trình xử lý.                                                    

- Phân tích các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, 

TN,TP,Colifom 

47 Đại học 

Tính toán thiết kế nâng cấp và xây 

dựng quy trình cho hệ thống xử lý 

nước thải Công ty Sehwa VN 

Nguyễn Nhật 

Quang 

ThS. Nguyễn 

Thanh Tuyền 

- Đánh giá hệ thống xử lý hiện tại.  Tính 

toán và đề xuất quy trình xử lý nâng cấp 

tại công ty Sehwa                                                                                                                                      

48 Đại học 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả xử lý nước thải chăn 

nuôi heo sau biogas của Spirulina 

platensis bằng kỹ thuật sử dụng vật 

liệu hỗ trợ 

Hoàng Thanh 

Tú 

ThS. Nguyễn 

Thị Liên 

-Nghiên cứu đã đề xuất một phương pháp 

mới “phương pháp thủy canh cải tiến” 

trong nuôi trồng vi khuẩn lam Spirulina  

platensis sử dụng nước thải chăn nuôi heo 

sau biogas. Đánh giá hiệu quả xử lý 

PO43-, NO3-, NH4+ cuả Spirulina 

platensis 

49 Đại học 

Đánh giá hiện trạng thu gom và xử 

lý rác thải sinh hoạt, đề xuất giải 

pháp trong công tác thu gom và 

phân loại rác thải sinh hoạt tại 

phường phú hòa 

Trần Thị Mỹ 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Thị Liên 

- Tính toán khối lượng, thành phần, vạch 

tuyến thu gom rác thải sinh hoạt tại 

phường Phú Hòa 

50 Đại học 

Đánh giá hiện trạng thu gom và xử 

lý rác thải sinh hoạt, nhận thức của 

người dân trong công tác thu gom 

và phân loại rác thải sinh hoạt tại 

huyện Phú Giáo 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

ThS. Nguyễn 

Thị Liên 

- Khảo sát hiện trạng thu gom rác thải sinh 

hoạt và đánh giá nhận thức của người dân 

qua các tiêu chí khảo sát tại huyện Phú 

Giáo 

51 Đại học 
Đánh giá quy trình sản xuất nước 

khoáng Núi Cấm 

Phạm Thế 

Thuận 

TS. Nguyễn 

Trần Thiện 
  



Khánh 

52 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải rắn công 

nghiệp trên địa bàn Thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Phan Thành 

Long 

ThS. Phạm 

Ngọc Hoài 

Điều tra, khảo sát, hiện trạng quản lý chất 

thải rắn công nghiệp hiện tại của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn 

công nghiệp, các bất cập hiện nay của hệ 

thống. 

Dự báo tình hình phát sinh và các vấn đề 

môi trường do chất thải rắn công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đề xuất 

hệ thống quản lý chất thải công nghiệp của 

tỉnh Bình Dương. 

53 Đại học 

Mô phỏng lan truyền dầu trên sông 

do sự cố tràn dầu tại các trạm cấp, 

phát dầu dọc bờ sông Sài Gòn thuộc 

tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Thu Thảo 

ThS. Phạm 

Ngọc Hoài 

Đề tài mô tả phương pháp và dự báo hiện 

tượng lan truyền dầu do sự cố tràn dầu xảy 

ra tại các mốc thời gian cụ thể (sau 1 giờ, 

sau 2 giờ, sau 1 ngày…). Dựa vào kết quả 

đó, đánh giá khả năng lan truyền dầu khi 

xảy ra sự cố tràn dầu tại đoạn sông nghiên 

cứu thuộc tỉnh Bình Dương. 



54 Đại học 

Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản 

lý chất thải rắn công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Thủ Dầu Một và đề 

xuất giải pháp quản lý. 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Mai 

ThS. Phạm 

Ngọc Hoài 

Khảo sát và đánh giá được tình hình xả 

thải, phân loại và thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt tại thành phố Thủ Dầu Một, dự 

báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh 

hoạt tại Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 

2025 và đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố 

Thủ Dầu Một. Đề xuất mô hình phân loại 

và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn của thành phố như: hỗ trợ tài chính, 

ngân sách để mua các túi và thùng chứa để 

phân loại tại các hộ gia đình, thành lập các 

tổ môi trường để hướng dẫn cho người 

dân về cách phân loại rác thải, thực hiện 

các công tác tuyên truyền, giáo dục để góp 

phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

và thực hiện tốt các quy định phân loại, 

thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt của người 

dân, thường xuyên cải tiến hệ thống phân 

loại và thu gom chất thải rắn trên địa bàn 

Thành phố Thủ Dầu Một. 



55 Đại học 

Xây dựng quy trình tổng thể ứng 

phó sự cố tràn dầu tại một số vùng 

nhạy cảm trên sông sài gòn thuộc 

địa bàn tỉnh Bình Dương 

Trần Mai 

Thanh 

ThS. Phạm 

Ngọc Hoài 

Kết quả xác định được nguyên nhân của 

sự cố tràn dầu và các yếu tố ảnh hưởng 

liên quan đến nguy cơ sự cố tràn dầu trong 

các hoạt động vận chuyển, lưu trữ và kinh 

doanh xăng dầu khu vực ven sông Sài Gòn 

tỉnh Bình Dương; xác định các khu vực 

nhạy cảm có nguy cơ bị tràn dầu và xây 

dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

mang tính thực tiễn. Kết quả nghiên cứu 

sẽ là cơ sở khoa học giúp cho các cơ quan 

quản lý tỉnh Bình Dương những bước tiếp 

theo thực hiện kế hoạch ứng phó với sự cố 

tràn dầu. 

56 Đại học 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường do 

hoạt động chế biến cao su tại nhà 

máy chế biến trung tâm - công ty 

TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 

Đỗ Thị Quỳnh 

Anh 

ThS. Phạm 

Ngọc Hoài 

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi 

trường tại Nhà máy CBCS trung Tâm của 

công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. 

- Đánh giá công tác kiểm soát ô nhiễm 

đang được áp dụng tại Nhà 

máy CBCS Trung Tâm. 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

kiểm soát môi trường tại Nhà máy CBCS 

Trung Tâm. 

57 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng than hoạt tính 

H3PO4 từ vỏ Mắc-ca được biến tính 

H2O2 để xử lý Pb 

Lý Thị 

Nguyên Trang 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  



58 Đại học 

Hiệu suất xử lý và sự tương quan 

pH và Amoni, Nitrat trên mô hình 

xử lý nước thải hộ gia đình 

Nguyễn Thị 

Kiều Tâm 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

59 Đại học 

Hiệu suất xử lý và sự tương quan 

TN và TP trên mô hình xử lý nước 

thải hộ gia đình 

Hồ Thị Hoài 

Thương 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

60 Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng công nghệ MBR 

(COD, TSS, tổng N, tổng P, Amoni) 

Nguyễn Đức 

Hạnh Hiếu 

Hiền 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

61 Đại học 

Hiệu suất xử lý và sự tương quan 

pH và TSS, TDS trên mô hình xử lý 

nước thải hộ gia đình 

Nguyễn Hoàng 

Khương 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

62 Đại học 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

công ty TNHH Victory Industrial 

Bùi Quang 

Vinh 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải của Công ty; ứng dụng phần mềm vẽ 

kỹ thuật để lập bản vẽ chi tiết hệ thống xử 

lý 

63 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

công ty TNHH-TM-DV Vĩnh Hưng 

Đạt 

Nguyễn Hải 

Đăng 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải của Công ty; ứng dụng phần mềm vẽ 

kỹ thuật để lập bản vẽ chi tiết hệ thống xử 

lý 

64 Đại học 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của công ty 

TNHH công nghiệp ZHONG JU 

VIỆT NAM 

Phạm Trung 
ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt của Công ty; ứng dụng phần 

mềm vẽ kỹ thuật để lập bản vẽ chi tiết hệ 

thống xử lý 



65 Đại học 

Tính toán thiết kế công trình xử lý 

sinh học trong hệ thống xử lý nước 

thải KCN Việt Hương 2 

Nguyễn An 

Khang 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế công trình xử lý sinh 

học trong hệ thống xử lý nước thải của 

khu công nghiệp; ứng dụng phần mềm vẽ 

kỹ thuật để lập bản vẽ chi tiết công trình 

xử lý 

66 Đại học 

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 

chế biến mủ cao su tại Công ty cổ 

phân cao su Tây Ninh từ 1700 

m3/ngày lên 2500 m3/ngày 

Dương 

Nguyễn Nhựt 

Long 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải nâng cấp công suất của Công ty; ứng 

dụng phần mềm vẽ kỹ thuật để lập bản vẽ 

chi tiết hệ thống xử lý nâng cấp 

67 Đại học 
Đánh giá các sự cố và giải pháp an 

toàn sức khỏe cho công ty 

Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

68 Đại học 

Đánh giá rủi ro sinh thái, rủi ro sức 

khỏe do sông Đồng Nai đoạn qua 

tỉnh Đồng Nai, biện pháp giảm thiểu 

Nguyễn Hoàng 

Thiện 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

69 Đại học 

Chất lượng nước sông bé , rũi ro 

sinh thái và rũi ro sức khoẻ tại sông 

bé 

Trương Phước 

Tú 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

70 Đại học 

Hiện trạng môi trường, an toàn và 

giải pháp bảo vệ sức khoẻ công 

nhân ở công ty cổ phần khoáng sản 

và xây dựng tỉnh Bình Dương. 

Trần Khả Nhi 
PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

71 Đại học 

Ứng dụng mô hình Bowtie để xây 

dựng kế hoạch quản lý an toàn sức 

khoẻ môi trường cho công ty cổ 

phần Cao su Phước Hoà 

Đỗ Đoàn 

Khánh Như 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  



72 Đại học 

Điều chế gum sinh học từ hạt me 

(Tamarindus indica) để xử lý kim 

loại Zn trong nước 

Trần Hoài 

Minh 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý kim loại Zn2+ trong 

nước giả định bằng vật liệu chất keo tụ 

Biogum sinh học trích ly từ hạt me, kết 

quả nghiên cứu cho thấy ở điều kiện tối ưu 

pH =5, thời gian 60 phút đạt hiệu quả tốt 

nhất 70.7% ở nồng độ ô nhiễm khảo sát 

ban đầu của ion kẽm 25 (mg/l). 

73 Đại học 

Tính toán - thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tại Trường đại 

học RMIT Việt Nam và Công ty 

TNHH Schneider Electric 

Manufacturing Việt Nam 

Trần Minh 

Hoàng 

TS. Đào 

Minh Trung 

Tính toán - thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tại Trường đại học RMIT 

Việt Nam và Công ty TNHH Schneider 

Electric Manufacturing Việt Nam 

74 Đại học 
Điều chế gum sinh học từ hạt me để 

xử lý Cu2+ 

Lê Thị Trúc 

An 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý nước thải giả định có 

chửa kim loại Cu2+ bằng vật liệu sinh học 

Biogum chiết xuất từ hạt me bằng phương 

pháp trích ly. Gum me (TSG) là một chiếc 

xuất thô của hạt me, rất giàu 

polysacacaride (65-72%) trong đó chứa 

các đơn vị glucose, xylose và galactose 

được điều chế bằng phương pháp trích ly 

và phân lập chất nhầy. Trong nghiên cứu 

này, bột me được dùng để chế tạo Gum 

sinh học bằng cách hòa tan trong nước cất 

ở nhiệt độ nhất định sau khi được trích ly 

màu và béo, qua quá trình ly tâm chất 

nhầy được tạo gel với aceton và làm khô ở 

nhiệt độ phòng. Gum me tạo thành qua 



Kết quả phân tích đồ thị FT-IR cho  thấy 

trong chất keo tụ sinh học này chứa nhiều 

nhóm chức như tinh thể – OH, nhóm chức 

carboxylate −COO−, nhóm C – H trong 

CH3, nhóm C – N trong Amin aliphatic 

hoặc trong Alcohol. Nghiên cứu cho thấy 

Biogum trích ly từ hạt me đạt hiệu quả xử 

lý đồng tốt nhất tại điều kiện tối ưu pH = 

5, liều lượng chất keo yuj 50ml và thời 

gian xử lý 60 phút đạt trang thái cân bằng. 

Nghiên cứu này đã đề xuất một loại vật 

liệu mới là vật liệu keo tụ Biogum sinh 

học từ hạt me và khảo sát điều kiện tối ưu 

xử lý kim loại đồng (Cu2+) trong nước. 



75 Đại học 
Điều chế than biến tính từ hạt 

muồng hoàng yến xử lý Zn 

Nguyễn Lê 

Thanh Trực 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm khả năng 

xử lý methylen xanh của vật liệu than 

biochar được điều chế từ hạt muồng hoàng 

yến. Vật liệu than này có được từ việc cho 

hạt muồng hoàng yến đem sấy 1100C 

trong 24h sau đó đem nung với nhiệt độ 

2500C và thời gian 60 phút. Thành phần 

vật liệu đã được kiểm tra bằng các phân 

tích SEM và FTIR. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến xử lý methyl xanh như pH, khối 

lượng, thời gian, nhiệt độ, nồng độ đã 

được khảo sát. Các số liệu được đánh giá 

và thể hiện qua phương trình và biểu đồ. 

Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ methyl 

xanh ở nhiệt độ phòng liều lượng vật liệu 

cân bằng tại 0,1g, thời gian cân bằng 60 

phút và nồng độ hấp phụ cực đại là 

20mg/l. Các kết quả thu được đã chứng 

minh cho việc sử dụng than biochar từ hạt 

muồng hoàng yến có thể xử lý được 

methyl xanh. 



76 Đại học 

Công nghệ MBR xử lý nước thải 

KCN tập trung (COD, TSS, tổng N, 

tổng P, Amoni) 

Nguyễn Lê 

Hoàng Phương 

TS. Đào 

Minh Trung 

Đề tài tiến hành ứng dụng màng lọc MBR 

(Membrance Bio Reactor) vào công nghệ 

hiếu khí truyền thống để xứ lý các thông 

số ô nhiễm COD, TSS, màu và Amoni 

trong nước thải khu công nghiệp tập trung. 

Các kết quả khảo sát cho thấy nước thải 

khu công nghiệp tập trung được xử lý đạt 

hiệu quả tối ưu với điều kiện nhiệt độ 

phòng và pH = 6.58. Hiệu quả xử lý đối 

với thông số COD lên đến 80.84%, TSS 

98.49%, màu 70.96% và hiệu quả xử lý 

Amoni đạt 89.16%. 



77 Đại học 

Điều chế gum sinh học từ hạt me 

(Tamarindus indica) để xử lý kim 

loại Ni trong nước 

Nguyễn Thị 

Yến Nhi 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý nước thải giả định có 

chửa kim loại Ni2+ bằng vật liệu sinh học 

Biogum chiết xuất từ hạt me bằng phương 

pháp trích ly. Thuật ngữ “Gums” được sử 

dụng để mô tả một nhóm các 

polysacharide tự nhiên trong đó chứa các 

đơn vị glucose, xylose và galactose xuất 

hiện trong các ứng dụng công nghiệp rộng 

rãi do khả năng tại gel hoặc tạo nhớt của 

chúng. Phân tích giản đồ phổ hồng ngoại 

cho thấy, Biogum sinh học điều chế từ hạt 

me có các nhóm chức – OH, nhóm chức 

carboxylate −COO−, nhóm C – H trong 

CH3, nhóm C – N trong Amin aliphatic 

hoặc trong Alcohol. Biogum sinh học từ 

hạt me đạt hiệu suất xử lý Ni2+ tốt nhất ở 

tại liều lượng 50ml biogum ở điều kiện tối 

ưu như pH = 5 và thời gian xử lý đạt cân 

bằng tại 60 phút. Kết quả nghiên cứu có 

sự tương đồng với các kết quả nghiên cứu 

khác và có khả năng ứng dụng vào xử lý 

nước thải chứa kim loại nặng. 



78 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng than Mắc-ca 

biến tính bằng tác nhân hóa học 

H2O2 để xử lý Pb 

Lê Hoàng 

Danh 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý nước thải màu 

Methylene Blue bằng vật liệu than biến 

tính với tác nhân H2O2 được điều chế từ 

vỏ Mắc-ca theo tỷ lệ H2O2 : than = 10 : 1. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp 

phụ đạt 266.26 mg/g MB ở các điều kiện 

tối ưu tương ứng nồng độ 25% và thời 

gian ngâm lắc 48h. Phân tích phổ hồng 

ngoại cho thấy, than được biến tính bằng 

tác nhân H2O2 có các nhóm chức –OH, 

nhóm chức Carboxylic C=O, nhóm C=H 

trong NH3, nhóm C-N trong Amin 

aliphatic hoặc trong Alcolhol hay Phenol 

và liên kết C-H. Than biến tính bằng tác 

nhân oxy hóa H2O2 đạt hiệu suất xử lý 

màu Methylene Blue tốt nhất là 93.26% 

tương ứng độ màu ban đầu 474.67 Pt-Co 

tại các điều kiện tối ưu tương ứng pH = 

8.5, liều lượng 1g/L và thời gian xử lý 60 

phút. Kết quả nghiên cứu có sự tương 

đồng với các kết quả nghiên cứu khác và 

có khả năng ứng dụng vào xử lý nước thải 

màu. 

Từ khóa: hấp phụ màu Methylen Blue, 

than biến tính, vỏ Mắc-ca. 



79 Đại học 

Công nghệ MBR xử lý nước thải hộ 

gia đình (COD, TSS, tổng N, tổng 

P, Amoni) 

Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 

TS. Đào 

Minh Trung 

Đánh giá chất lượng nước thải TP. Thủ 

Dầu Một. Hiệu quả xử lý của mô hình 

MBR thông qua các chỉ tiêu pH, BOD, 

COD, SS, Amoni, tổng N, tổng P. Từ đó 

so sánh hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt 

của mô hình MBR và công nghệ xử lý ở 

Chi nhánh xử lý nước thải sinh hoạt TDM. 

80 Đại học 

Khảo sát thời gian xử lý Asen trong 

nước ngầm bằng vật liệu nano coban 

ferit 

Hồ Thị Kim 

Chi 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý As nước ngầm dựa trên 

vật nano Cobalt ferrite CoFe2O4 được 

điều chế theo phương pháp đồng kết tủa. 

Các thí nghiệm được tiến hành trên máy 

lắc ngang để khảo sát khả năng xử lý 

trong nước bị nhiễm As giả định. Thông 

qua ảnh SEM  bề mặt nano có kích thước 

từ 70 – 95 nm và có sự có mặt của một số 

nhóm chức chức –OH, C=O và C=H đặc 

trưng cho vật liệu nano oxit sắt từ (FT-IR). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng vật liệu 

Nano có khả năng cải thiện chất lượng 

môi trường nước ngầm, hiệu quả xử lý đạt 

90,55% tương ứng với nồng độ As giảm 

từ 0,11 mg/l  xuống còn 0,0104 mg/l  tại 

pH 6,5 ứng với liều lượng 50 mg sau 40 

phút. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy 

nano có khả năng xử lý As đạt được hiệu 

quả cao và có khả năng ứng dụng trong 

tương lai. 



81 Đại học 
Ứng dụng nano oxit sắt từ CoFe2O3 

xử lý asen trong nước ngầm 

Ngô Huỳnh 

An Khương 

TS. Đào 

Minh Trung 

Nghiên cứu xử lý As nước ngầm dựa trên 

vật nano Cobalt ferrite CoFe2O4 được 

điều chế theo phương pháp đồng kết tủa. 

Các thí nghiệm được tiến hành trên máy 

lắc ngang để khảo sát khả năng xử lý 

trong nước bị nhiễm As giả định. Thông 

qua ảnh SEM bề mặt nano có kích thước 

từ 70 – 95 nm và có sự có mặt của một số 

nhóm chức chức –OH, C=O và C=H đặc 

trưng cho vật liệu nano oxit sắt từ (FT-IR). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng vật liệu 

Nano có khả năng cải thiện chất lượng 

môi trường nước ngầm, hiệu quả xử lý đạt 

90,55% tương ứng với nồng độ As giảm 

từ 0,11 mg/l  xuống còn 0,0104 mg/l  tại 

pH 6,5 ứng với liều lượng 50 mg sau 40 

phút. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy 

nano có khả năng xử lý As đạt được hiệu 

quả cao và có khả năng ứng dụng trong 

tương lai. 

82 Đại học 

Tìm hiểu các công nghệ xử lý rác 

thải sinh hoạt trong và ngoài nước. 

Phân tích ưu nhược điểm của các 

công nghệ đó. 

Trần Ngọc 

Kim Quý 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Tìm hiểu về các công nghệ xử lý rác thải 

sinh hoạt và các thông số công nghệ đối 

với các thiết bị trong dây chuyền công 

nghệ ở một số quốc gia điển hình . Phân 

tích về ưu, nhược điểm của các công nghệ 

đó nhằm đưa ra những so sánh trong việc 

lựa chọn thiết bị xử lý. 



83 Đại học 

Tìm hiểu về sản xuất sạch hơn, xanh 

hóa bảo vệ môi trường trong và 

ngoài nước 

Lê Phương 

Ngân 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Nghiên cứu, tìm hiểu về các công nghệ và 

các giải pháp sản xuất sạch hơn đang được 

áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới. 

84 Đại học 
Nghiên cứu sản xuất phân compost 

từ rác thải hữu cơ tại hộ gia đình 

Võ Thị Thuý 

Hoà 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Nghiên cứu một số yếu tố tối ưu trong 

việc sản suất phân Compost từ 3 loại phế 

phẩm là rác thải sinh hoạt, phân bò và 

mùn cưa. 

85 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại tx Dĩ an, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Thanh Sang 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Điều tra, đánh giá hiện trạng về việc phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  và đề xuất 

giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

cho xã. 

86 Đại học 

Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Bàu 

Bàng, Bình Dương 

Trần Bảo 

Ngọc 

ThS. Lê Thị 

Đào 

Điều tra, đánh giá hiện trạng về việc phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương và đề 

xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt cho xã. 

87 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước ngầm của 

các hộ dân ven khu vực sông Sài 

Gòn trên địa bàn xã An sơn, thị xã 

Thuận An 

Huỳnh Hương 
ThS. Lê Thị 

Phơ 

Đánh giá các chỉ tiêu pH nitrat, nitrit, 

amoni trong nước ngầm ở xã An Sơn và 

đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng 

nước ngầm cho người dân sử dụng. 

88 Đại học 

Đánh giá tác động môi trường nhà 

máy sản xuất sợi comber 

9000 tấn/năm tại cty TNHH 

Kyungbang Việt Nam. 

Nguyễn Thu 

Hà 

ThS. Lê Thị 

Phơ 

Đánh giá các tác động môi trường khi xây 

dựng nhà máy sản xuất sợi comber 

9000 tấn/năm đến môi trường xung quanh. 



89 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước ngầm của 

các hộ dân ven sông Sài Gòn trên 

địa bàn phường Bình Chuẩn 

Phạm Thị Quý 
ThS. Lê Thị 

Phơ 

Đánh giá các chỉ tiêu pH nitrat, nitrit, 

amoni trong nước ngầm ở phường Bình 

chuẩn và đề xuất biện pháp cải thiện chất 

lượng nước ngầm cho người dân sử dụng. 

90 Đại học 
Đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

của xí nghiệp nước thải Thuận An 

Nguyễn Văn 

Thiện 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

91 Đại học 
Đánh giá hiệu quả xử lý nhà máy xử 

lý nước thải KCN Mỹ Phước 3.2 
Trần Linh 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

92 Đại học 
Đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

công ty Huge Bamboo 

Huỳnh Thanh 

Tuấn 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

93 Đại học 
Tìm hiểu hệ thống xử lí nước thải tại 

công ty cổ phần Tôn Đông Á 
Bùi Đức Vinh 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

94 Đại học 

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án nhà máy sản xuất 

đồ gỗ của công ty TNHH you jia 

Việt Nam furniture 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  

95 Đại học Quản lý chất thải ở phường Hòa Phú 
Nguyễn Thị 

Minh Nhật 

TS. Ngô Đại 

Hùng 
  



96 Đại học 

Đánh giá rủi ro môi trường từ trầm 

tích đáy tại các sông chính trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thành 

Tú 

ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội  cùng 

với đó công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất 

nước cũng như sự phát triển trong tỉnh 

Bình Dương đã gây những ảnh hưởng tạo 

ra nhiều áp lực đối với môi trường cũng 

như môi trường trầm tích đáy. Nghiên cứu 

vận dụng Chỉ số Nemerrow và đánh giá 

rủi ro sinh thái đã cho thấy được môi 

trường trầm tích đang ngày càng bị ảnh 

hưởng và ô nhiễm từ các KLN. Kết quả 

đánh giá rủi ro sinh thái của các kim loại 

nặng trong trầm tích khu vực nghiên cứu 

cũng chỉ ra mức độ rủi so sinh thái thấp 

của tất cả các kim loại với chỉ số rủi ro 

sinh thái nằm trong khoảng từ 0,155 đến 

20,03 

97 Đại học 

Đánh giá rủi ro và đề xuất giái pháp 

cho nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt TDM 

Lê Trọng 

Ngân 

ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh 

giá rủi ro bán định lượng để đánh giá rủi 

ro hoạt động của nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt TDM. Kết quả đánh giá cho thấy 

hoạt động tiếng ồn và phát sinh hơi khí 

độc có mức rủi ro cao. 



98 Đại học 

Đánh giá hiện trạng xử lý bùn thải 

từ các trạm xử lý nước thải tập trung 

khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thanh 

Điệp 

ThS. Nguyễn 

Hiền Thân 

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá khả 

năng ô nhiễm của bùn thải từ một số Trạm 

xử lý nước thải tập trung của các KCN 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương dựa trên 

Tiêu chuẩn ngưỡng chất thải nguy hại của 

Việt Nam TCVN 6663-13:2000  và Tiêu 

chuẩn bùn ứng dụng vào đất của Hoa Kỳ 

và Châu Âu. tổng khối lượng bùn phát 

sinh hiện nay tại KCN dao động khoảng 

4.450 – 6.255kg/ngày, tương đương khối 

lượng bùn khô là 1035,725 – 1532,11 

kg/ngày. Khối lượng bùn khô ước tính 

phát sinh từ các KCN trong tương lai từ 

giai đoạn từ 2019 – 2020 dao động trong 

khoảng từ 30.023 - 31.396 kg/ngày. 

99 Đại học 

Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh 

giá biến động nhiệt độ bề mặt thị xã 

Dĩ An giai đoạn 2001 - 2019 

Ao Minh Đức 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

100 Đại học 

Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá chất 

lượng nước mặt và đề xuất giải pháp 

bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Cà Mau 

Đỗ Thị Thùy 

An 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

101 Đại học 

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh 

đánh giá biến động nhiệt huyện Bấc 

Tân Uyên tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2014 - 2019 

Hà Chí Thiện 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  



102 Đại học 

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh 

giá biến động nhiệt độ bề mặt thị xã 

Bến Cát tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2004 - 2019 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

103 Đại học 

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh 

giá biến động nhiệt độ bề mặt huyện 

Thuận An tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2001 - 2019 

Huỳnh Thanh 

Phượng 

ThS. Nguyễn 

Huỳnh Ánh 

Tuyết 

  

104 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp đối với hệ thống xử lý nước 

thải tại trạm xử lý nước thải KCN 

Mỹ Phước 2 

Nguyễn Anh 

Hào 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

105 Đại học 

So sánh hiệu quả xử lý- đề xuất 

công nghệ và tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải tối ưu từ hai 

hệ thống xử lý nước thải Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2(Giai đoạn 2) và 

Mỹ Phước 1 (Giai đoạn 3) 

Lê Bình An 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

106 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp đối với hệ thống xử lý nước 

thải dệt nhuộm tại công ty polytex 

huyện Bàu Bàng-tỉnh Bình Dương 

Hồ Thu Thuỷ 

ThS. Trịnh 

Diệp Phương 

Danh 

  

107 Đại học 

Nâng cấp xử lý nước thải KCN tập 

trung Đất Cuốc 3000 m3/ngày lên 

4000 m3/ngày khu B 

Vũ Văn Nhất 
ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải nâng cấp công suất của khu công 

nghiệp; ứng dụng phần mềm vẽ kỹ thuật 

để lập bản vẽ chi tiết công trình xử lý nâng 



cấp 

108 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dệt nhuộm tại nhà máy SEWANG 

VINA giai đoạn II công suất 4.000 

m3/ngày 

Nguyễn 

Huỳnh Nhật 

Duy 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải giai đoạn II của Công ty; ứng dụng 

phần mềm vẽ kỹ thuật để lập bản vẽ chi 

tiết hệ thống xử lý 

109 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

khu dân cư Cầu Đò, quy mô diện 

tích 497.579,95 m2 của công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển thuận lợi, 

công suất 1800 m3/ ngày.đêm 

Thái Hoàng 

Huy 

ThS. Trương 

Quốc Minh 

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải của khu dân cư; ứng dụng phần mềm 

vẽ kỹ thuật để lập bản vẽ chi tiết hệ thống 

xử lý nước thải 

110 Đại học 

Đánh giá tác động nước sông đến hệ 

sinh thái và sức khỏe của người dân 

trên sông Thị Tính tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Văn 

Tùng 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

111 Đại học 

Kiểm toán chất thải, đánh giá hiện 

trạng cơ cấu công nghiệp tỉnh Bình 

Dương và giải pháp điều chỉnh 

chính sách công nghiệp hóa. 

Hoàng Anh 

Dũng 

PGS-TS. Chế 

Đình Lý 
  

 

 

 

 

 

 



8. Ngành Kỹ thuật phần mềm 

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 

Xây dựng ứng dụng tra cứu từ điển 

Việt Nhật và địa điểm cho khách du 

lịch Nhật Bản tại Bình Dương 

Phạm Huân Bá 
ThS. Võ Quốc 

Lương 

 - Xây dựng ứng dụng tra cứu từ điển Việt 

-Nhật và Nhật - Việt. 

-  Học bảng chữ cái (chữ thuần Nhật, chữ 

mượn tiếng Anh, chữ mượn Trung Quốc). 

- Xây dựng chức năng Google map: cho 

xem vị trí hiện tại, xem vị trí cần tìm,... 

- Chức năng dự báo thời tiết: nhiệt độ, độ 

ẩm, sức gió, lượng mưa,...) 

2 
Đại học Nghiên cứu hệ thống lưu trữ dữ liệu 

lớn trên Hadoop 
Lưu Văn Dương 

ThS. Bùi Thanh 

Khiết 

 - Tìm hiểu nền tảng kiến thức cơ bản về 

Big Data nói chung và Hadoop nói riêng, 

các đặc điểm, cơ chế hoạt động của 

MapReduce Engine (một thành phần của 

Hadoop). 

 - Phát triển, triển khai ứng dụng phân tán 

theo mô hình MapReduce với Hadoop. 

 - Thực nghiệm với ví dụ WordCount. 

3 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng nghe nhạc Online 
Tất Khuân 

Tường 

ThS. Vũ Văn 

Nam 

 Xây dựng ứng dụng nghe nhạc online với 

các chức năng như sau: 

- Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, phục hồi 

mật khẩu người dùng. 

- Tìm kiếm, tạo bộ lọc bài hát. 

- Nghe nhạc, theo dõi, bình luận, thêm 

playlist. 

 - Quản lý playlist, quản lý bài hát, quản lý 

album, xóa playlist.  

4 
Đại học Xây dựng website tìm kiếm, so sánh 

giá sản phẩm 
Phan Văn Thịnh 

ThS. Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

 -Tìm hiểu kiến trúc của trình thu thập 

web, cơ chế hoạt động của trình thu thập 



web cơ bản, các chiến lược thu thập dữ liệu, 

cơ chế đánh giá các trang web của các trình 

thu thập. 

- Xây dựng ứng dụng sử dụng trình thu 

thập web để thu thập thông tin về các sản 

phẩm từ nhiều website khác nhau một cách 

tự động, từ đó đánh giá, so sánh sản phẩm 

mình cần. 

 

9. Ngành Kỹ thuật Xây dựng 

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 Chung cư cao cấp An Phú 

Nguyễn Thành 

An 

Ths. Nguyễn 

Minh Hùng 

Ths. Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

2.  
Đại học 

Ngân hàng TMCP sài gòn công 

thương 
Cao Chí Bình 

Ts. Nguyễn 

Huỳnh Tấn Tài  

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

3.  
Đại học Chung cư Kim Long 

Nguyễn Hải 

Đăng 

ThS. Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

Ths. Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

4.  
Đại học 

Chung cư Phú Hòa 1 – TP. TDM. Bình 

Dương 
Lê Trung Hà 

Ths. Trần Đăng 

Bảo 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

5.  
Đại học 

Chung cư Southern cross Sky View – 

Used building Sai Gon South , viet 

nam 

Từ Minh Hải 

Ths. Trần Văn 

Phê 

Ths. Trần Minh 

Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

6.  
Đại học Khu căn hộ Tân Phú IDICO Đào Trung Hiếu 

Ths. Phan 

Thành Nhân 

Ths. Trần Minh 

Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

7.  
Đại học 

Trung tâm thương mại dịch vụ văn 

phòng Cần Thơ 
Phạm Văn Hiếu 

Ths. Trần Văn 

Phê 

Ths. Trần Minh 

Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

8.  
Đại học Chung cư cao cấp HAPPY LAND Phan Hồng Hiếu 

Ths. Nguyễn 

Minh Hùng 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

9.  
Đại học Chung cư cao cấp TDC PLAZA Đoàn Thanh 

Ths. Lê Thành 

Trung 
Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Hoài Ths. Nguyễn 

Viết Hùng 

10.  
Đại học Chung cư Hiệp Thành LÔ D Lê Minh Hoàng 

Ths. Lê Thành 

Trung 

Ths. Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

11.  
Đại học 

Chung cư Hiệp Thành 3 - TP.TDM - 

Bình Dương 
Lê Xuân Hùng 

Ths . Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

Ths. Trần Minh 

Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

12.  
Đại học 

Trường Cao đẳng Nghề - Kỹ thuật 

Công Nghệ 

Nguyễn Minh 

Hưng 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

13.  
Đại học Chung cư DC - HƠME Phan Văn Hữu 

Ths. Nguyễn 

Minh Hùng 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

14.  
Đại học Chung cư Mỹ Phước Lê Xuân Khanh 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Nguyễn 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Đăng Thanh 

15.  
Đại học Tòa nhà chi cục Thuế Trần Trung Kiên 

Ths. Nguyễn 

Minh Hùng 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

16.  
Đại học 

Chung cư An Phú Giang Quận2 

TP.HCM 
Trần Tấn Lộc 

Ths. Trần Văn 

Phê 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

17.  
Đại học 

Công trình Khách sạn Sao Mai TP.Nha 

Trang 

Dương Minh 

Luân 

Ths. Trần Văn 

Phê 

Ths. Trần Minh 

Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

18.  
Đại học 

Trung tâm thương mại Dược Phẩm - 

Văn phòng Công ty Xuất Nhập Khẩu 

Y Tế 2 

 

Nguyễn Nhật 

Minh 

Ths. Phú Thị 

Tuyết Nga 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

19.  
Đại học Chung cư Mỹ Phước Chu Hải Nam 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Hưng 

Ths. Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

20.  
Đại học 

Kí túc xá Sinh viên Phía Nam Thành 

Phố Đà Nẵng 

Nguyễn Thành 

Nhân 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Hưng 

Ths. Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

21.  
Đại học Chung cư Nam Việt Á - Đà Nẵng 

Nguyễn Trường 

Phú 

Ths. Trần Văn 

Phê 

Ths. Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

22.  
Đại học Tòa nhà DMP 

Đặng Mai 

Phương 

Ths. Phan 

Thành Nhân 

Ths. Lê Thành 

Trung 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

23.  
Đại học Chung cư Rosa Place 

Trần Thanh 

Phương 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Hưng 

Ths. Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

24.  
Đại học Chung Cư Tràng An Complex CT2 

Trương Quang 

Bính 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

25.  
Đại học Chung Cư Hoà Bình Lê Thái Hòa Ths. Trần Đăng 

Bảo  
Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Ths. Nguyễn 

Hoài Vũ 

26.  
Đại học Chung Cư Phong Phú Tp Hcm Trần Văn Hùng 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

27.  
Đại học Khu Phức Hợp Charm Plaza Trần Phước Lộc 

Ts. Nguyễn 

Huỳnh Tấn Tài  

Ths. Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

28.  
Đại học Chung Cư Đông Hải 

Trần Quang 

Minh 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

29.  
Đại học Chung Cư Mỹ Đức Lê Tấn Phát 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

30.  
Đại học 

Nhà làm việc công ty trang trí nội thất 

thiên hòa. 

Nguyễn Quang 

Bảo Phúc 

Ths . Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

Ths. Nguyễn 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Hoài Vũ 

31.  
Đại học Chung Cư Phát Tài Đặng Tấn Tài 

Ths. Trần Đăng 

Bảo  

Ths. Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

32.  
Đại học KTX Đại học Bách Khoa Nguyễn Bá Tài 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

33.  
Đại học Chung cư cao B25 Phan Nhân Tài 

Ths. Nguyễn 

Minh Hùng 

Ths. Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

34.  
Đại học 

Cao Ốc Phương Nam (Quận 1. 

TPHCM) 

Nguyễn Văn 

Thảo 

Ths. Phú Thị 

Tuyết Nga 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

35.  
Đại học Chung Cư Hoàng Gia 

Nguyễn Huỳnh 

Thiện 

Ths. Phạm Văn 

Thư 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

36.  
Đại học 

Thiết kế chung cư B27 An Phú - An 

Khánh Quận 2 
Võ Gia Thịnh 

Ths. Phạm Văn 

Thư 

Ths. Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

37.  
Đại học Chung Cư Cao Cấp An Phú 

Dương Đức 

Minh Thọ 

Ths. Võ Thanh 

Hùng 

Ths. Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

38.  
Đại học 

Chung Cư Cao Tầng Lô C92 Hộ 23-49 

Đinh Tiên Hoàng Q.Binh Thạnh 

Nguyễn Hữu 

Tính 

Ths. Phạm Văn 

Thư 

Ths. Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

39.  
Đại học 

Chung Cư An Dương Vương ( Lào 

Cai) 
Hà Xuân Trọng 

Ths. Phú Thị 

Tuyết Nga 

Ths. Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

40.  
Đại học Chung Cư Giang Diền Quận 9 Nguyễn Văn Tú 

Ths . Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

Ths. Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

41.  
Đại học Khu chung cư Hoàng Anh Nguyễn Trần 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Hưng 
Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Anh Tuấn Ths. Phạm 

Thành An 

42.  
Đại học 

Chung Cư Khang Gia (Quận Gò Vấp, 

Tp.HCM) 

Phạm Thanh 

Tuấn 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Hưng 

Ths. Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

43.  
Đại học 

Chung Cư Và Nhà Liền Kề Lê Kha - 

Văn Khê - Hà Đông 
Võ Thanh Tuấn 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

44.  
Đại học Chung Cư Bitimax 

Dương Thiện 

Minh Tuyến 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

45.  
Đại học Chung Cư Khởi Thành Q2 Hoàng Văn Viên 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

46.  
Đại học Chung Cư Tân Lập 

Nguyễn Trần 

Vinh 

Ths. Phạm Văn 

Thư 

Ths. Nguyễn 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Minh Thi 

47.  
Đại học Trụ Sỡ Công Ty Xây Dựng Số 5 Cao Hữu Vũ 

Ths. Nguyễn 

Văn Dương 

Ths. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

48.  
Đại học Cục Chính Trị Đặng Hoàng Vũ 

Ths. Phạm Văn 

Thư 

Ths. Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

49 Đại học Chung Cư Thanh Bình 
Phạm Công 

Bình 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

50 Đại học 
Trung Tâm Thương Mại Và Nhà Ở 

BKD 
Bùi Kim Duẩn 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS. Nguyễn 

Hải Linh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

51 Đại học Chung Cư Phú Gia 
Dương Công 

Dũng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

52 Đại học 
Chung Cư Cao Cấp Đinh Tiên 

Hoàng 
Lê Minh Đức 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

53 Đại học Chung Cư An Phú Giang Q2 Văn Tấn Hiển 

ThS.Lê Thành 

Trung 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

54 Đại học Chung Cư Hiệp Phát Bùi Minh Hiếu 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

55 Đại học Chung Cư Thủ Thiêm 
Trần Trung 

Hiếu 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

56 Đại học Khách Sạn Hoa Hồng 
Nguyễn Hoàng 

Huy 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

57 Đại học Chung Cư Victoria 
Phan Hồ Minh 

Khoa 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

58 Đại học 
Chung Cư Cao Tầng Happy Land 

Q7 
Văn Đình Lên 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

59 Đại học Cao Ốc Văn Phòng Bình Phước 
Phan Thành 

Lộc 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

60 Đại học Chung Cư An Bình 
Nguyễn Đức 

Nghĩa 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

61 Đại học Chung Cư Lữ Gia Plaza Tô Hữu Nghĩa 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

62 Đại học Chung Cư Cao Cấp Vietsov Petro 
Trần Văn 

Nghĩa 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

63 Đại học Chung Cư Green Hills 
Vương Huỳnh 

Phước 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

64 Đại học Khác Sạn Quỳnh Như 
Nguyễn Hoàng 

Quân 

ThS.Võ 

Thanh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

65 Đại học Chung Cư Nguyên Lâm 
Nguyễn Hiệp 

Quyển 

ThS.Võ 

Thanh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

66 Đại học Văn Phòng Làm Việc Kenshin 
Huỳnh Ngọc 

Sang 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

67 Đại học 

Kdc Sinh Thái Kiểu Mẫu Phường 

Túc Duyên, Tp Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

Đinh Ngọc 

Sơn 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

68 Đại học Chung Cư An Sinh Bùi Ngọc Tâm 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

69 Đại học Ký Túc Xá Đại Học Thủ Dầu Một Đỗ Tuấn Anh 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

70 Đại học Chung Cư An Dương Vương Lê Bá Hiệp 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

71 Đại học 
Chung Cư Cao Cấp Văn Phú- Hà 

Đông 

Nguyễn Huỳnh 

Lộc 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS. Nguyễn 

Hải Linh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

72 Đại học Tan Vien Dong Office Building 
Nguyễn Thành 

Mến 

ThS.Phú Thị 

Tuyết Nga 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

73 Đại học 
Nhà Làm Việc Liên Cơ Tp.Pleiku 

Tỉnh Gia Lai 

Huỳnh Hữu 

Nghĩa 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

74 Đại học Prosper Plaza 
Liêu Hoàng 

Gia Như 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

75 Đại học Chung Cư Bình An Lê Văn Pha 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

76 Đại học Chung Cư An Lạc - Q12 Tphcm 
Nguyễn Trung 

Quân 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

77 Đại học Chung Cư 270 Lý Thường Kiệt 
Nguyễn Ngọc 

Sơn 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

78 Đại học Chung Cư Gia Định Đỗ Ngọc Tấn 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

79 Đại học 
Block B1 Chung Cư Phức Hợp 

Charm Plaza 

Nguyễn Minh 

Thành 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

80 Đại học Chung Cư Hiệp Phú 
Đào Thị Thanh 

Huyền 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

81 Đại học Chung Cư Bắc Hà Hoàng Hổ 
Nguyễn Quang 

Thành 

ThS.Phú Thị 

Tuyết Nga 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

82 Đại học 
Ký Túc Xá Trường Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Lại Quang 

Thiên 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

83 Đại học Cao Ốc Căn Hộ Đại An 
Nguyễn Hoàn 

Thiện 

ThS.Phú Thị 

Tuyết Nga 

ThS.Lê Anh 

Vân 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

84 Đại học Hoàng Anh Gia Lai 
Nguyễn Đức 

Thịnh 

ThS.Phú Thị 

Tuyết Nga 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

85 Đại học Chung Cư Mỹ Phước 
Nguyễn Thành 

Tiến 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

86 Đại học Chung Cư Cao Cấp Yến Nhi Lê Mạnh Toán 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

87 Đại học Chung Cu Live 
Huỳnh Xuân 

Trà 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS. Nguyễn 

Hải Linh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

88 Đại học Chung Cư Cao Cấp Happy Land 
Cao Ngọc 

Trọng 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

89 Đại học 
Chung Cư Cao Cấp Tdc Plaza Ở 

Thành Phố Mới Bình Dương 
Ngô Ngọc Tú 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Hưng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

90 Đại học Mymy Hotel 
Dương Văn 

Tuấn 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

91 Đại học 
Chung Cư Lô C - Đinh Tiên Hoàng, 

Bình Thạnh 
Trần Anh Tuấn 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

92 Đại học Chung Cư Hoàng Gia Bình Thạnh 
Ngô Phương 

Tùng 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

93 Đại học 
Tòa Nhà Ngân Hàng Cptm Sài Gòn 

Công Thương 
Mai Thế Vinh 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

94 Đại học Chung Cư Lô C 92 Đinh Tiên Hoàng 
Nguyễn Hoài 

Vũ 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

95 Đại học 

Trung Tâm Thương Mại Dược 

Phẩm- Văn Phòng Công Ty Xuất 

Nhập Khẩu Y Tế 2 

Nguyễn Trọng 

Toàn 

ThS.Phan 

Thành Nhân 

ThS.Phạm 

Thành An 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

96 Đại học 
Chung Cư Cao Ốc Văn Phòng New 

Paradise 

Dương Minh 

Vương 

ThS.Trần 

Đăng Bảo 

ThS.Nguyễn 

Đăng Thanh 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

97 Đại học Khách Sạn Luxury Đà Nẵng Lê Chí Bảo 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

98 Đại học Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP HCM 
Phạm Quốc 

Đạt 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

99 Đại học Chung Cư Đức An 
Hoàng Văn 

Đức 

ThS.Nguyễn 

Minh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

100 Đại học 
Cao Ốc Văn Phòng Tân Viễn Đông, 

Q1 
Hồ Ngọc Hải 

ThS.Lê Thành 

Trung 

ThS.Nguyễn 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Minh Thi 

101 Đại học Chung Cư Phú Gia Lê Văn Hùng 

ThS.Đỗ Thị 

Ngọc Tam 

ThS. Bùi Việt 

Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

102 Đại học 
Chung Cư Hạnh Phúc - KDC Happy 

City, Bình Chánh 

Nguyễn Hoàng 

Long 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

103 Đại học Chung Cư An Phú 
Phạm Văn 

Lượng 

ThS.Nguyễn 

Minh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

104 Đại học Chung Cư Thạnh Mỹ Lợi, Q2 
Trần Đức 

Mạnh 

ThS.Nguyễn 

Minh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

105 Đại học 
Kí Túc Xá Trường Đại Học Tôn Đức 

Thắng 

Võ Hoàng 

Quân 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

106 Đại học Chung Cư Spirita, Q7 
Nguyễn Xuân 

Sanh 

ThS.Lê Thành 

Trung 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

107 Đại học Chung Cư Thịnh Gia Phan Văn Tâm 

ThS.Nguyễn 

Văn Dương 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

108 Đại học 
Chung Cư Cao Tầng Ct1A - Tái 

Định Cư Hà Nội 

Trần Thanh 

Tấn 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Phạm 

Thành Hiệp 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

109 Đại học Chung Cư Bình Tân Hồ Đắc Thắng 

ThS.Nguyễn 

Minh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

110 Đại học 
Nhà Ở Cb, Cnv Các Ban Thuộc 

Trung Ương Đảng 

Nguyễn Đức 

Thắng 

ThS.Nguyễn 

Minh Hùng 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

111 Đại học Chung Cư Thuận Phước 
Ngô Dâng 

Triều 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

112 Đại học Chung Cư Phú Xuân 
Nguyễn Thành 

Trung 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

ThS.Trần 

Quốc Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

113 Đại học Chung Cư Hoàng Gia 
Trần Quang 

Trung 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Phạm 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Thành Hiệp 

114 Đại học 
Kí Túc Xá Trườg Đai Học Công 

Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quốc 

Việt 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

115 Đại học Chung Cư Hưng An 1 
Trương Anh 

Kiệt 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Trần 

Minh Phụng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

116 Đại học Chung Cư B27 - KĐT An Phú, Q2 
Nguyễn 

Trường Vỹ 

ThS.Trần Văn 

Phê 

ThS.Nguyễn 

Viết Hùng 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

117 Đại học Chung cư Kim Long 
Nguyễn Nhật 

Minh 

TS.Nguyễn 

Huỳnh Tấn 

Tài 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

118 Đại học Chung cư Cát Huy - Hà Nội 
Văn Thành 

Trung 

ThS.Phú Thị 

Tuyết Nga 

ThS.Nguyễn 

Hoài Vũ 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

119 Đại học Khu Chung Cư An Phú 
Nguyễn Văn  

Thảo 

ThS.Phạm 

Văn Thư 

ThS.Nguyễn 

Thiết kế kết cấu và thi công công trình  



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

Hoài Vũ 

120 Đại học Chung Cư Hoàng Anh Q7 TP. HCM 
Nguyễn Quang 

Chiến 

ThS.Nguyễn 

Minh Thi 
Thiết kế kết cấu và thi công công trình  

 

10. Ngành Quản trị kinh doanh 

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 

quản trị 

kinh 

doanh 

D15QT

02 

Giải pháp nâng cao hoạt động 

Marketing online tại công ty TNHH 

bất động sản Home Next 

Corporation 

Nguyễn Trần 

Như Hảo 
TS. Hoàng 

Mạnh Dũng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về hoạt 

động marketing online, thực trạng và giải 

pháp Marketing online tại công ty TNHH 

bất động sản Home Next Corporation 

2 

Đại học 

quản trị 

kinh 

doanh 

D15QT

01 

Các giải pháp nâng cao hoạt động 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

tại chi nhánh công ty cổ phần bao bì 

Biên Hòa 

Nguyễn Thanh 

Tuyền 
TS. Hoàng 

Mạnh Dũng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về cao 

hoạt động đào tạo và phát triển nguồn 

nhân, thực trạng và giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực tại chi nhánh công ty cổ 

phần bao bì Biên Hòa 



3 

Đại học 

quản trị 

kinh 

doanh 

D15NT

01 

Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng 

hóa do Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Phương Phú thực hiện 

Ngô Thị Tường 

Vân 
TS. Trần 

Thanh Hằng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về quy 

trình xuất khẩu hàng hóa , Hoàn thiện quy 

trình xuất khẩu hàng hóa do Công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu Phương Phú. 

 

11. Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị 

 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên  

người thực 

hiện 

Họ và tên  

người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm tắt 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

1. Đại học 

Phân tích và đánh giá biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2012-2017 tại 

phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Tố Anh 
ThS. Hoàng 

Anh 

Mô tả thực trạng quản lý đất đai, thực 

trạng biến động đất đai; tìm hiểu nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp cho phường 

Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

2. Đại học 

Công tác quản lý trật tự đô thị 

phường Hiệp Bình Chánh, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Sỹ 

Chức 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Tìm hiểu thực trạng quản trật tự đô thị, 

nguyên nhân các vi phạm trật tự đô thị, từ 

đó đề xuất giải pháp công tác QL trật trự 

đô thị hiệu quả cho phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3. Đại học 

Đánh giá tác động dự án cải tạo 

đường giao thông đối với không 

gian đô thị (Tuyến đường Phạm 

Ngọc Thạch, phường Phú Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên 

ThS. Hoàng 

Anh 

Tìm hiểu dự án cải tạo giao thông Tuyến 

đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương; từ đó đánh giá không gian đô thị 

dọc trục đường có sự thay đổi trước và sau 



) khi thực hiện dự án cải tạo đường PNT 

4. Đại học 

Thực trạng hệ thống thoát nước trên 

địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Mai Hoa 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Tìm hiểu hệ thống thoát nước thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương; đánh giá và đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thoát 

nước khu vực 

5. Đại học 

Tác động của đô thị hóa đến biến 

động sử dụng đất huyện Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước. 

Huỳnh Thị Ánh 

Hương 

ThS. Hoàng 

Anh 

Mô tả thực trạng sử dụng đất huyện Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước. Tỉm hiểu tác 

động đô thị hóa đến sự thay đổi đất; từ đó 

đề xuất giải pháp hướng đến Phát triển bền 

vững. 

6. Đại học 

Tổ chức và quản lý không gian 

nhằm phát triển du lịch tại làng nghề 

sơn mài Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thanh 

Liêm 

ThS.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp về cải tạo và 

quản lý nhằm hình thành và phát triển du 

lịch tại làng nghề sơn mài Tương Bình 

Hiệp, tỉnh Bình Dương 

7. Đại học 

Nâng cao hiệu qua công tác quản lý 

cấp phép xây dựng trên địa bàn Thị 

xã Tân Uyên- Bình Dương 

Đặng Thị Bé 

Linh 

ThS.KTS. 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng công tác CPXD trên 

địa bàn Thị xã Tân Uyên- Bình Dương. 

Tìm hiểu nguyên nhân xây dựng trái phép; 

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý CPXD  

8. Đại học 

Thực trạng thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt tại thị xã Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương. 

Nguyễn Ngọc 

Trúc Linh 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Mô tả thực trạng thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt tại thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương. Tìm hiểu và đề xuất giải pháp phù 

hợp, nâng cao chất lượng thu gom và xử lý 

rác tại khu vực. 

9. Đại học 

Giải pháp tổ chức và quản lý không 

gian du lịch làng nghề gốm truyền 

thống Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. 

Đặng Phúc 

Loan 

ThS.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp về cải tạo và 

quản lý nhằm hình thành và phát triển du 

lịch làng nghề gốm truyền thống Lái 

Thiêu, tỉnh Bình Dương. 

10. Đại học Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật Phan Thị Hằng ThS. Hoàng Mô tả và đề xuất giải pháp cho các công 



trong khu chung cư cao tầng (cụ thể 

dự án The Park.Spring, Quận 2 ) 

Nga Anh tác quản lý hạ tầng cho một khu chung cư 

cao tầng ở TPHCM 

11. Đại học 

Quản lý mạng lưới hệ thống thông 

tin liên lạc tại phường Mỹ Phước, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(Nghiên cứu cụ thể về mạng lưới 

Internet cố định) 

Phạm Nguyễn 

Nghĩa Nhân 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Mô tả thực trạng hệ thống TTLL. Tìm hiểu 

và đề xuất giải pháp phù hợp, nâng cao 

chất cung cấp internet cho khu vực nghiên 

cứu. 

12. Đại học 

Giải pháp nhà ở tái định cư ở thị xã 

Thuận An (nghiên cứu điển hình 

khu tái định cư Gò Chai) 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhi 

ThS.KTS 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Mô tả, đánh giá, phân tích và đề xuất giải 

pháp cho vấn đề xây dựng nhà tái định cư 

tại địa bàn nghiên cứu 

13 Đại học 

Hiện trạng môi trường ảnh hưởng 

tới giải pháp tổ chức cảnh quan trên 

đoạn kênh từ cầu Bà Hên tới cầu 

Thầy Năng tại phường Phú Cường, 

thành phố Thủ Dầu Một. 

Trương Thị 

Kim Phương 

ThS.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp về cải tạo và 

quản lý không gian đoạn kênh từ cầu Bà 

Hên tới cầu Thầy Năng tại phường Phú 

Cường, thành phố Thủ Dầu Một 

14 Đại học 

Đề xuất giải pháp nâng cao công tác 

quản lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn Thị trấn Tân Phú huyện Đồng 

Phú tỉnh Bình Phước. 

Võ Thị Quỳnh 

ThS.KTS 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Mô tả thực trạng thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt tại địa bàn Thị trấn Tân Phú 

huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Tìm 

hiểu và đề xuất giải pháp phù hợp, nâng 

cao chất lượng thu gom và xử lý rác tại 

khu vực. 

15 Đại học 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Minh 

Thy 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Tìm hiểu thực trạng hệ thống HTKT và đề 

xuất giải pháp phù hợp, nâng cao chất 

lượng quản lý đồng bộ cho toàn hệ thống 

16 Đại học 

Đề xuất giải pháp phát triển cây 

xanh đường phố trên tuyến đường 

Bác sĩ Yersin thuộc thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2018-2025 

Trần Nguyên 

Hoài Trâm 

THS.KTS 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp về cải tạo và 

quản lý cảnh quan, cụ thể là cây xanh 

đường phố trên tuyến đường Bác sĩ Yersin 

thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2018-2025 



17 Đại học 

Đánh giá công tác cấp giấy phép xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Võ Ngọc Minh 

Trân 

ThS. Hoàng 

Anh 

Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy 

phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Đánh giá và đề xuất giải pháp 

nhăm nâng cao chất lượng công tác quản 

lý trật tự xây dựng 

18 Đại học 

Thực trạng và đề xuất giải pháp tổ 

chức , quản lý cảnh quan trục đường 

cách mạng tháng 8, Thành phố Thủ 

Dầu Một 

Võ Ngọc Bảo 

Trân 

ThS.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Mô tả thực trạng và đề xuất các giải pháp 

tổ chức , quản lý cảnh quan trục đường 

cách mạng tháng 8, Thành phố Thủ Dầu 

Một  

19 Đại học 

Công tác quản lý kiến trúc cảnh 

quan trên đoạn đường Tỉnh lộ 15 

thuộc xã Tân Thạnh Tây và xã 

Trung An tại huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lê Trần Thùy 

Trang 

ThS.KTS 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý kiến 

trúc cảnh quan dọc trục đường nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức , quản 

lý cảnh quan  dọc trục. 

20 Đại học 

Công tác quản lý hệ thống giao 

thông đô thị trên địa bàn thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Mai Phan 

Thanh Trúc 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hệ 

thống giao thông khu vực nghiên cứu. 

Đánh giá và đề xuất giải pháp nhăm nâng 

cao chất lượng công tác quản lý. 

21 Đại học 

Thực trạng và giải pháp tổ chức 

không gian công cộng tại phường 

Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một 

Phạm Hồng 

Tươi 

ThS.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Mô tả, đánh giá, phân tích và đề xuất giải 

pháp tổ chức không gian công cộng tại địa 

bàn nghiên cứu 

22 Đại học 

Hiện trạng và giải pháp bố trí, quản 

lý hệ thống cây xanh đường phố tại 

thành phố Phan Rang Tháp Chàm 

tỉnh Ninh Thuận 

Lê Tống Thanh 

Tuyền 

Ths.KTS Cù 

Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý kiến 

trúc cảnh quan dọc trục đường nghiên cứu. 

Từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức, quản 

lý cây xanh dọc trục. 

23 Đại học 

Vai trò của chính quyền địa phương 

trong quy hoạch xây dựng (Nghiên 

cứu cụ thể vai trò tại UBND phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương) 

Nguyễn Ngọc 

Khánh Tuyền 

ThS. Hoàng 

Anh 

Tìm hiểu vai trò chính quyền địa phương 

trong công tác quy hoạch xây dựng tại khu 

vực nghiên cứu. Đánh giá và đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 

quản lý QHXD. 



24 Đại học 

Đề xuất giải pháp quản lý nhà nước 

về trật tự xây dựng đô thị trên địa 

bàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Phạm Thị Hồng 

Yến 

ThS.KTS 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng công tác CPXD trên 

địa bàn. Tìm hiểu nguyên nhân xây dựng 

trái phép; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý CPXD 

25 Đại học 

Đánh giá tác động dự án cải tạo 

đường giao thông đối với không 

gian đô thị (Nghiên cứu tuyến 

đường DH411, thuộc Tân Thành, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương- từ ngã 3 Tân Thành đến ngã 

3 Đất Cuốc) 

Lê Trần Yến 

Nhi 

ThS. Hoàng 

Anh 

Tìm hiểu dự án cải tạo giao thông Tuyến 

đường nghiên cứu; từ đó đánh giá không 

gian đô thị dọc trục đường có sự thay đổi 

trước và sau khi thực hiện dự án cải tạo. 

26 Đại học 

Đánh giá thực trạng hệ thống thoát 

nước đô thị trên địa bàn TP.Thủ Dầu 

Một 

Đỗ Đặng Dung 

Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Anh 

Tìm hiểu hệ thống thoát nước; đánh giá và 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng thoát nước khu vực 

QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ 

1 Đại học 

Quy hoạch không gian văn hóa cho 

cộng đồng người dân tộc thiểu số thị 

trấn Phước Vĩnh xã Vĩnh Hòa huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Phạm Thị Ánh 

Đào 

ThS.KTS. 

Cù Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch không gian 

văn hóa cho cộng đồng người dân tộc thiểu 

số  

2 Đại học 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư Sinh thái Ven sông Hà 

Thanh, phường Nhơn Phú, tp Quy 

Nhơn, Bình Định. 

Đinh Xuân 

Nam 

ThS.KTS. 

Cù Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch cho Khu dân 

cư Sinh thái Ven sông 

3 Đại học 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư sinh thái gắn với di tích Dư 

Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung 

ThS.KTS. 

Cù Thị Ánh 

Tuyết 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch cho Khu dân 

cư sinh thái gắn với di tích Dư Khánh 

4 Đại học 

Quy hoạch chi tiết khu nông trại du 

lịch Mi Mi Farmstay tại thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Túy 

Nguyệt 

ThS.KTS. 

Phạm Việt 

Quang 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch cho khu 

nông trại du lịch Mi Mi Farmstay 



5 Đại học 

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 

Khu công nghiệp sinh thái phường 

Thạnh Phước, Thị Xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Lâm 

Oanh 

ThS.KTS. 

Phạm Việt 

Quang 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch cho Khu 

công nghiệp sinh thái 

6 Đại học 

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000. 

Quy hoạch khu đô thị sinh thái 

GREEN PARADISE. Địa điểm: 

phường Tân An, thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương. 

Nguyễn Thị 

Mỹ Luyến 

ThS.KTS. 

Phạm Việt 

Quang 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch khu đô thị 

sinh thái GREEN PARADISE 

7 Đại học 

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 

Khu đô thị đại học thông minh Xã 

Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Trương Minh 

Thanh 

ThS.KTS. 

Phạm Việt 

Quang 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch Khu đô thị 

đại học thông minh 

8 Đại học 

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 

du lịch sinh thái Hải đăng Kê Gà, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

Phạm Tín 

Nghĩa 

ThS.KTS. 

Huỳnh Kim 

Pháp 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch Khu du lịch 

sinh thái Hải đăng Kê Gà 

9 Đại học 

Đồ án quy hoạch phân khu Khu du 

lịch sinh thái tâm linh và nghĩ 

dưỡng vùng Thất Sơn An Giang tỷ 

lệ 1/5000. 

Phạm Bảo 

Ngọc 

ThS.KTS. 

Huỳnh Kim 

Pháp 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch Khu du lịch 

sinh thái tâm linh và nghĩ dưỡng 

10 Đại học 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư sinh thái nhà vườn ven rạch 

Bà Đỏ thuộc quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Phạm Thị Hoa 

ThS.KTS. 

Huỳnh Kim 

Pháp 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch khu dân cư 

sinh thái nhà vườn ven rạch Bà Đỏ 

11 Đại học 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Học 

viện Phật giáo Việt Nam tại 

Tp.HCM 

Phạm Anh 

Dũng 

ThS.KTS. 

Huỳnh Kim 

Pháp 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch Học viện 

Phật giáo Việt Nam 

12 Đại học 

Quy hoạch khu du lịch sinh thái 

nông trang nhà vườn An Tây - nam 

Bến Cát. 

Phan Thị Như 

Ngọc 

ThS.KTS. 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch khu du lịch 



sinh thái nông trang nhà vườn An Tây 

13 Đại học 

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị 

xanh thích ứng với biến đổi khí hậu 

ven sông Sài Gòn - đoạn qua 

Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu 

Một 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 

ThS.KTS. 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch  Khu Đô thị 

xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ven 

sông Sài Gòn 

14 Đại học 
Thiết kế đô thị khu vực chợ Thủ 

Dầu Một. 
Lê Viết Điềm 

ThS.KTS. 

Hoàng Huy 

Thịnh 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án Thiết kế đô thị khu vực 

chợ Thủ Dầu Một. 

15 Đại học 

Quy hoạch không gian sống cho 

người Jrai phường hoa lư thành phố 

Pleiku. 

Tô Quốc Đạt 

ThS.KTS. 

Lê Duy 

Phương 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch  không gian 

sống cho người Jrai phường hoa lư thành 

phố Pleiku. 

16 Đại học 

Quy hoạch không gian cảnh quan 

khu chợ nổi Phong Điền, tỉnh Cần 

Thơ. 

Lê Nguyễn 

Quỳnh Phương 

ThS.KTS. 

Lê Duy 

Phương 

Đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu, 

tìm hiểu mô hình, hình thành ý tưởng và 

đề xuất phương án quy hoạch  không gian 

cảnh quan khu chợ nổi Phong Điền, tỉnh 

Cần Thơ. 

 

 

 

 

 



12. Ngành Luật 

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 

Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản theo quy định 

của Luật Phá sản 2014 

Lê Thị Mỹ Đính ThS. Vũ Đăng 

Khoa 

Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan 

đến địa vi pháp lý của doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản và thực tiễn hoạt động 

của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

2 Đại học 

Pháp luật về đối tượng chịu thuế bảo 

vệ môi trường 
Đỗ Thanh Thảo 

ThS. Cao Thị 

Thùy Như 
Nghiên cứu quy định pháp luật về thuế 

bảo vệ môi trường và thực tiễn áp dụng. 

3 Đại học 

Pháp luật thuế giá trị gia tăng với vấn 

đề thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn 

chứng từ ở Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS. Cao Thị 

Thùy Như 

Nghiên cứu quy định pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng, thực trạng áp dụng thế giá 

trị gia tăng và việc sử dung hóa đơn chứng 

từ ở Việt Nam 

4 Đại học 

Quản lý công ty cổ phần theo quy 

định của pháp luật Việt Nam - Lý 

luận, thực tiễn và một số kiến nghị 

Bùi Quang Duy 
ThS. Võ Trung 

Hậu 

Nghiên cứu các vấn đề pháp lý về công ty 

cổ phần, cụ thể là chế định về cơ cấu tổ 

chức quản lý công ty cổ phần theo quy 

định của LDN 2014 

5 Đại học 

Địa vị pháp lý của quản tài viên theo 

quy định của Luật Phá sản 2014 

Phạm Thị Diễm 

Sương 

ThS. Trương 

Thế Minh 
Nghiên cứu quy định về quản tài viên 

theo Luật phá sản 2014 

6 Đại học 

Pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối 

với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam 

hiện nay 

Lê Văn Hòa 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Phước 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

Việt Nam về các tổ chức tín dụng kể từ 

khi Luật Tổ chức tín dụng 2010 có hiệu 

lực thi hành; so sánh với một số quy định 



của pháp luật các nước trên thế giới và 

kiến nghị hoàn thiện. 

7 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về quyền của lao 

động nữ và thực trạng áp dụng tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Đoàn Thị 

Xuân Xuân 

ThS. Trần Thị 

Huyền Trang 

Nghiên cứu quy định pháp luật về quyền 

của lao động nữ và thực trạng áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương 

8 Đại học 

Đình công và giải quyết đình công 

theo quy định của pháp luật lao động 

Việt Nam 

Cao Thị Hoa Mơ 
ThS. Trần Thị 

Huyền Trang 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

lao động về đình công, thực tiễn áp dụng 

và hướngho àn thiện 

9 Đại học 
Hòa giải trong tố tụng dân sự 

Điểu Đức Hạnh 

Dung 

ThS. Mai Thị 

Mị 

Nghiên cứu các quy định pháp luật về thủ 

tục hòa giải, một số bất cập trong thực tiễn 

và kiến nghị hoàn thiện. 

10 Đại học 

Kết hôn theo quy định của pháp luật 

Việt Nam 
Lê Phước Ý 

ThS. Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến 

Nghiên cứu các quy định của Luật Hôn 

nhân gia đình về kết hôn và thực tiễn áp 

dụng các quy định của pháp luật Việt Nam 

về việc kết hôn trong phạm vi 5 năm trở 

lại đây. So sánh pháp luật Việt Nam và 

một số nước phát triển trên thế giới về vấn 

đề kết hôn nhằm hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về vấn đề này 

11 Đại học 

Ly hôn theo quy định pháp luật Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiếu 

ThS. Đào Thị 

Nguyệt 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về 

vấn đề ly hôn, thực trạng áp dụng và 

hướng hoàn thiện. 

12 Đại học 

Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Trần Quang 

Phước 

ThS. Lê Văn 

Dũng 
Nghiên cứu các khái niệm liên quan đến 

hợp đồng và các quy định của pháp luật 



dân sự Việt Nam (chủ yếu là BLDS 2015) 

về hiệu lực của hợp đồng 

13 Đại học 

Đấu tranh phòng chống tội trộm cắp 

tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Trần Thị Diệu 

Hằng 

ThS. Huỳnh 

Thị Lệ Kha 

Những vấn đề lý luận về tội trộm cắp tài 

sản và tình hình thực tiễn công tác phòng 

chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2012-2016. 

14 Đại học 

Đấu tranh phòng chống tội phạm do 

người dưới 18 tuổi thực hiện trên địa 

bàn huyện Bến Cát –  Tỉnh Bình 

Dương. 

Nguyễn Thị Hạnh 
ThS. Huỳnh 

Thị Lệ Kha 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công 

tác phòng chống tội phạm do người dưới 

18 tuổi gây ra; đánh giá thực trạng của 

tình hình tội phạm hình sự do người dưới 

18 tuổi gây ra trên địa bàn huyện Bến Cát, 

từ đó tìm ra những nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình tội phạm. 

15 Đại học 

Lỗi trong trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp 

luật dân sự Việt Nam 

Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

ThS. Lê Văn 

Dũng 

Nghiên cứu sâu các quy định của pháp 

luật dân sự và các văn bản pháp luật khác 

có liên quan đến yếu tố lỗi trong trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

từ năm 2005-2015. 

16 Đại học 

Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và 

Gia đình Việt Nam năm 2014 

Nguyễn Hoàng 

Yến 

ThS. Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

Việt Nam từ năm 1945 đến nay về các căn 

cứ ly hôn; so sánh với pháp luật một số 

nước trên thế giới và kiến nghị hoàn thiện. 

17 Đại học 

Ủy ban nhân dân huyện theo Luật tổ 

chức chính quyền địa phương năm 

2015 

Nguyễn Phước 

Long 

ThS. Nguyễn 

Tiến Lực 

Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực 

tiễn tổ chức và hoạt động UBND huyện 

định hình ra những phương hướng, nhìn 

nhận bao quát, toàn diện đối với UBND 



huyện nói riêng và UBND nói chung. 

18 Đại học 

Thanh tra trong việc giải quyết khiếu 

nại hành chính 

Trịnh Thị Thu 

Hương 

ThS. Nguyễn 

Thanh Phúc 

Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về 

thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành 

chính, từ đó phát hiện những vướng mắc  

trong quy định cũng như trong thực tiễn 

hoạt động thanh tra của các cơ quan có 

chức năng thanh tra. 

19 Đại học 

Giải quyết khiếu nại hành chính trong 

lĩnh vực đất đai từ thực tiễn tỉnh Bình 

Dương 

Huỳnh Thu Hồng 
ThS. Nguyễn 

Thị Khánh Ly 

Phân tích và tìm hiểu quy định về giải 

quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực 

đất đai theo Luật Khiếu nại năm 2011, 

Luật Đất đai năm 2013 và tình hình thực 

tiễn trong những năm gần đây tại địa bàn 

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

20 Đại học 

Kết hôn có yếu tố nước ngoài - Lý 

luận và thực tiễn 

Nguyễn Thị Xuân 

Ly 

ThS. Lê Thị 

Hồng Liễu 

Quy định của pháp luật Việt Nam về vấn 

đề kết hôn có yếu tố nước ngoài, so sánh 

với pháp luật một số nước trên thế giới và 

kiến nghị hoàn thiện 

21 Đại học 

Người khởi kiện trong vụ án hành 

chính 

Nguyễn Thị Kim 

Nhung 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Trang 

Nghiên cứu những vấn đề lí luận – pháp 

lí cơ bản và thực tiễn áp dụng các quy 

định của pháp luật về người khởi kiện vụ 

án hành chính trong từng giai đoạn tố tụng 

theo pháp luật tố tụng hành chính Việt 

Nam hiện hành, đồng thời đưa ra một số 

kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật 

về người khởi kiện trong vụ án hành 

chính. 



22 Đại học 

Hội đồng nhân dân ở đô thị trong mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 

ở Việt Nam hiện nay 

Lê Bão Toàn 
ThS. Ngô 

Thiên Vân 

Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện 

hành về cơ cấu tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng nhân dân ở đô thị, thực trạng áp 

dụng và một số kiến nghị 

23 Đại học 

Bảo vệ phụ nữ trong pháp luật hình 

sự Việt Nam 

Phan Thị Ngọc 

Hằng 

ThS. Huỳnh 

Thị Lệ Kha 

Khóa luận nghiên cứu lý luận chung và 

những quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam về bảo vệ quyền phụ nữ, từ đó rút ra 

những bất cập và đưa ra một số kiến nghị 

hoàn thiện. 

24 Đại học 

Tội sử dụng mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Lê Quang Trí 
ThS. Nguyễn 

Khánh Hùng 

Tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến 

hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử nhằm 

chiếm đoạt tài sản trong các quy định của 

pháp luật và trong đời sống, từ đó phân 

tích, đánh giá mức độ nguy hiểm của hành 

vi này cho xã hội và đưa ra những kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật. 

25 Đại học 

Tội cố ý gây thương tích trong Pháp 

luật hình sự Việt Nam – Lý luận và 

thực tiễn. 

Trần Thanh 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Khánh Hùng 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực 

tiễn của tội cố ý gây thương tích trong Bộ 

luật hình sự 2015 đồng thời so sánh với 

quy định tội cố ý gây thương tích tại Điều 

104 Bộ luật hình sự 1999. 

26 Đại học 

Tội cướp giật tài sản trong pháp luật 

Việt Nam 
Phan Bích Trâm 

ThS. Nguyễn 

Khánh Hùng 
Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

hình sự Việt Nam về tội cướp giật tài sản 

27 Đại học Tội hiếp dâm trong pháp luật Hình sự Võ Thị Như ThS. Nguyễn Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

hình sự Việt Nam về tội hiếp dâm 



Việt Nam Quỳnh Khánh Hùng 

28 Đại học 

Quyền chuyển đổi giới tính theo quy 

định của pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

ThS. Đào Thị 

Nguyệt 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

Việt Nam về quyền chuyển đổi giới tính, 

liên hệ so sánh với pháp luật một số quốc 

gia trên thế giới để đưa ra kiến nghị hoàn 

thiện. 

29 Đại học 

Các tội phạm do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng trong pháp luật 

hình sự Việt Nam 

Đỗ Thị Tố Nhi 
ThS. Chu Thị 

Hương 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

hình sự Việt Nam (chủ yếu là BLHS 2015) 

về các tội phạm do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng, thực trạng áp dụng ở 

các tỉnh Tây Nguyên từ năm 2010 đến 

2014 

30 Đại học 

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

trong pháp luật một số nước và kinh  

nghiệm cho Việt Nam 

Hồ Thúy Diệu 
ThS. Chu Thị 

Hương 

Nghiên cứu các quy định pháp luật của 

một số nước trên thế giới về trách nhiệm 

hình sự của pháp nhân 

31 Đại học 

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 

pháp luật hình sự Việt Nam 
Phạm Thanh Hoà 

ThS. Chu Thị 

Hương 

Làm rõ các dấu hiệu pháp lý của tội lừa 

đảo chiếm   đoạt tài sản theo pháp luật 

hình sự, phân tích thực tiễn áp dụng pháp 

luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản để nhận diện những nguyên nhân, hạn 

chế, từ đó nêu kiến nghị hoàn thiện 

32 Đại học 

Áp dụng án lệ vào giải quyết vụ việc 

dân sự - Lý luận và thực tiễn 
Bùi Phương Uyên 

ThS. Mai Thị 

Mị 

Nghiên cứu chung về khái niệm, bản chất 

nguồn luật án lệ, đặc điểm của nguồn luật 

án lệ, những ưu điểm và hạn chế khi áp 

dụng án lệ vào quá trình xét xử của  Tòa 



án 

  

13. Ngành Kế toán 

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   

DLB15KT

201 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty TNHH 

Liên Minh Phát 

Nguyễn Thị 

Hồng Đào 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty TNHH Liên Minh Phát  

2 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán hàng tồn kho tại công ty 

TNHH Việt Nam Nagashima 

Nguyễn Thị Yến 

Nhi 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

hàng tồn kho tại công ty TNHH Việt Nam 

Nagashima 

3 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

vật liệu xây dựng Dầu Tiếng 

Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Nguyễn Thanh 

Hùng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 

Dầu Tiếng 



4 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần đồ gỗ Starwood Việt Nam 

Đoàn Thị Thúy 

Hằng 

Nguyễn Thanh 

Hùng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần đồ gỗ Starwood 

Việt Nam 

5 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH 

TM-SX Giấy Đồng Phú 

Đặng Thị Nga 

Nguyễn Thanh 

Hùng 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty TNHH TM-SX Giấy Đồng Phú 

6 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương mại Xây dựng Kiến trúc 

Thành Mỹ 

Đặng Trường 

Giang 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại Xây 

dựng Kiến trúc Thành Mỹ 

7 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty CP SX 

TM DV Vận tải Sài Gòn - Chi nhánh 

Bình Dương 

Trương Huy 

Hoàng 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP SX TM DV Vận tải 



Sài Gòn - Chi nhánh Bình Dương 

8 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Kỹ Nghệ cửa Ý Á Châu 

Hà Thị Hoài Anh 
Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Kỹ Nghệ cửa Ý Á 

Châu 

9 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

SX TM DV Cơ Khí Toàn Gia 

Trần Thị Yến 

Nhi 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH SX TM DV Cơ 

Khí Toàn Gia 

10 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Minh Hữu Hưng Nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hương Chanh 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Minh Hữu Hưng 

Nghiệp 

11 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán hành chính sự nghiệp nguồn 

chi thường xuyên tại trường tiểu học 

Tân Vĩnh Hiệp B 

Nguyễn Mỹ Lệ 
Lê Đoàn Minh 

Đức 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 



hành chính sự nghiệp nguồn chi thường 

xuyên tại trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B 

12 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán các khoản phải thu - phải trả 

khách hàng tại công ty điện lực Củ 

Chi 

Phan Thị Kim 

Phụng 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

các khoản phải thu - phải trả khách hàng tại 

công ty điện lực Củ Chi 

13 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV XD Cầu Đường Thái Phát 

Nguyễn Mạnh 

Anh Thư 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV XD Cầu 

Đường Thái Phát 

14 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

chuyển phát nhanh PTNC 

Bùi Thị Thanh 

Trúc 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần chuyển phát 

nhanh PTNC 

15 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại trung tâm 

kinh doanh VNPT Bình Dương 

Đặng Minh 

Trang 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 



tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại trung tâm kinh doanh VNPT 

Bình Dương 

16 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH Bailcsan Việt Nam 

Đỗ Phương 

Thành 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tài sản cố định tại công ty TNHH Bailcsan 

Việt Nam 

17 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

I Hoa Chemical 

Võ Thị Kim Vân 
Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH I Hoa Chemical 

18 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

Gia Phúc 

Nguyễn Thị Bảo 

Ngân 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần Gia Phúc 

19 

Đại học   

DLB15KT

201 

 Kế toán Doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại và dịch vụ Hộ 

Thìn 

Nguyễn Hoàng 

Thanh 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 



doanh tại Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Hộ Thìn 

20 

Đại học   

DLB15KT

201 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty cổ phần 

Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Minh Châu 

Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư 

Bình Dương 

21 

Đại học   

DLB15KT

201 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV Xây dựng điện Phú Minh An 

Lê Thị Xuân 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV Xây dựng 

điện Phú Minh An 

22 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

JAKOB Sài Gòn 

Trương Kim 

Phụng 

Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH JAKOB Sài Gòn 

23 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền và phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH MTV 

thương mại Becamex 

Nguyễn Mai Thy 
Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 



vốn bằng tiền và phải thu khách hàng tại 

Công ty TNHH MTV thương mại Becamex 

24 

Đại học   

DLB15KT

201 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

văn hóa và thương mại Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần văn hóa và 

thương mại Bình Dương 

25 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Trung tâm dịch vụ việc 

làm Bình Dương 

Huỳnh Ngọc 

Thành 
Võ Tấn Liêm 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương 

26 

Đại học   

DLB15KT

201 
Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh 

công ty TNHH MTV Khách sạn 

Becamex 

Lâm Ngọc Hằng Phạm Bình An 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty TNHH 

MTV Khách sạn Becamex 

27 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại công ty 

TNHH Xây dựng dịch vụ kỹ thuật Á 

Châu 

Huỳnh Thị Thanh 

Thúy 
Phạm Bình An 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 



sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng dịch 

vụ kỹ thuật Á Châu 

28 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ 

phần XD - TM - DV Điện Lực 

Phan Ngọc 

Khánh Trâm 
Phạm Bình An 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XD - TM 

- DV Điện Lực 

29 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ 

phần Đại Nam 

Phạm Phương 

Trang 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Nam 

30 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tiên lương và các khoản trích 

theo lương tại Phòng tài chính - kế 

hoạch huyện Dầu Tiếng 

Đoàn Như 

Nguyễn 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

tiên lương và các khoản trích theo lương tại 

Phòng tài chính - kế hoạch huyện Dầu Tiếng 

31 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

kinh doanh và phát triển Bình Dương 

Lý Thảo Nguyên 
Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần kinh doanh và 



phát triển Bình Dương 

32 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Minh Hòa Thành 

Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu Minh Hòa Thành 

33 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền tại trung tâm 

kinh doanh VNPT Bình Dương 
Lê Thị Đào Hiên 

Nguyễn Thị 

Diện 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

vốn bằng tiền tại trung tâm kinh doanh 

VNPT Bình Dương 

34 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương Mại Nhà hàng Danh Nguyên 

Ừng Thị Mỹ Yến 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương Mại Nhà 

hàng Danh Nguyên 

35 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH Địa Ốc và xây dựng Tân 

Thành 

Lê Phương Thảo 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

tài sản cố định tại công ty TNHH Địa Ốc và 



xây dựng Tân Thành 

36 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành tại công ty TNHH 

Anpha 

Võ Thị Kiều 

Oanh 
Phạm Bình An 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại 

công ty TNHH Anpha 

37 

Đại học   

DLB15KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại công ty 

TNHH Điện tử Foster 

Thân Thị Việt Phạm Bình An 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động Kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Điện tử Foster 

38 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại công ty TNHH Đại Hải 

Phú 

Ngô Huỳnh Huế 

Anh 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH Đại Hải Phú 

39 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Trung tâm Nghiên cứu 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

Nguyễn Vũ 

Quang Huy 

Bùi Thị Trúc 

Quy 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên 



thiên nhiên 

40 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty trách 

nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và dịch vụ 

điện Âu Châu 

Tôn Nữ Thị Thu 

Hiền 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ 

thuật và dịch vụ điện Âu Châu 

41 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại UBND xã An Long 

Nguyễn Thị 

Ngọc Minh 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

UBND xã An Long 

42 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH TM DV 

Lâm Cường Phát 

Nguyễn Thị Cẩm 

Giang 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH TM DV Lâm Cường Phát 

43 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại công ty TNHH Haksan 

Vina 

Nguyễn Thị 

Luyến 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 



công ty TNHH Haksan Vina 

44 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH Đông Phát 
Võ Thanh Huân 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công 

ty TNHH Đông Phát 

45 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV Lâm Hào Phát 

Phạm Minh 

Xuyên 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV Lâm Hào 

Phát 

46 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiên lương và các khoản trích 

theo lương tại chi nhánh công ty 

TNHH Vỹ Lâm 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Nguyễn Thị 

Diện 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiên lương và các khoản trích theo lương tại 

chi nhánh công ty TNHH Vỹ Lâm 

47 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

TM DV MPC Logistics 

Trần Thị Liên 

Nguyễn Thị 

Diện 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH TM DV MPC 



Logistics 

48 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Đại Phú Thịnh 

Nguyễn Thị Kim 

Tươi 

Nguyễn Thị 

Diện 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Đại Phú Thịnh 

 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả tại 

công ty TNHH TM DV Tư vấn Thanh 

Phong 

Trịnh Lê Cúc 
Phạm Bình An 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

nợ phải thu, nợ phải trả tại công ty TNHH 

TM DV Tư vấn Thanh Phong 

49 

Đại học   

DLC15KT

201 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thiên 

Ân Thịnh Phát 

Phạm Thị Ngọc 

Liên 

Phạm Bình An 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty TNHH Thiên Ân Thịnh Phát 

50 

Đại học   

DLC15KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Ủy ban nhân dân 

phường Phú Thọ 

Nguyễn Thị Kim 

Tuyền 

Phạm Bình An 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động  Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ 



51 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản 

phải thu của Công ty TNHH Tổ chức 

Nhà Quốc gia Bình Dương 

Nguyễn Thị Trúc 

Phương 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

vốn bằng tiền và các khoản phải thu của 

Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Bình 

Dương 

52 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh tại CN 

Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn 

Trần Thị Mỹ 

Thạo 

Huỳnh Thị 

Xuân Thùy 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại CN Công ty TNHH 

Yakjin Sài Gòn 

53 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Công 

Nghiệp Nghệ Năng 

Bồ Thị Ngọc 

Diễm 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng 

54 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

TMDV XNK Minh Hòa Thành 

Lê Trọng Hiếu 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH TMDV XNK 



Minh Hòa Thành 

55 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ 

dụng cụ tại công ty TNHH Duel Việt 

Nam 

Hoàng Thị Thu 

Thảo 

Lê Đoàn Minh 

Đức 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công 

ty TNHH Duel Việt Nam 

56 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

sản xuất thương mại dịch vụ Chung 

Phát Lợi 

Lê Mai Tuyết 

Anh 

Lê Nguyễn 

Linh Giang 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Chung Phát Lợi 

57 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp 

vụ thanh toán của Công ty TNHH Bê 

tông Ly Tâm Miền Đông 

Đỗ Nguyễn 

Tuyết Ngân 

Lê Nguyễn 

Linh Giang 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 

của Công ty TNHH Bê tông Ly Tâm Miền 

Đông 

58 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại CN công ty CP Tổng 

công ty sông Gianh tại Bình Dương 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Lê Nguyễn 

Linh Giang 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại 



CN công ty CP Tổng công ty sông Gianh tại 

Bình Dương 

59 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền tại doanh 

nghiệp tư nhân Tân Lân 

Lương Thị 

Hoàng Quyên 

Lê Thị Diệu 

Linh 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân Tân 

Lân 

60 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty cổ phần sản 

xuất xuất khẩu Nội thất Thành Thắng 

Thăng Long - Chi nhánh Bình Dương 

2 

Lê Thu Trang 

Lê Thị Diệu 

Linh 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty cổ phần sản xuất xuất khẩu Nội thất 

Thành Thắng Thăng Long - Chi nhánh Bình 

Dương 2 

61 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán bán hàng tại công ty TNHH 

Một Thành Viên Danh Phát 

Lương Thị Thu 

Uyên 

Lê Thị Diệu 

Linh 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

bán hàng tại công ty TNHH Một Thành 

Viên Danh Phát 

62 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV cung cấp suất ăn Long Linh 

Trương Minh 

Cường 

Mã Phượng 

Quyên 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 



 doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV cung cấp 

suất ăn Long Linh 

63 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

tư vấn xây dựng An Bình An 

Trần Thanh Diệu 

Hiền 

Mã Phượng 

Quyên 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH tư vấn xây dựng 

An Bình An 

64 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh tại công 

ty TNHH Hoài An 

Phạm Thị Hồng 

Tươi 

Mã Phượng 

Quyên 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty TNHH Hoài An 

65 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH 

MTV Cửa Trịnh Gia 

Đào Hải Hà 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty TNHH MTV Cửa Trịnh Gia 

66 

Đại học   

DLC16KT

201 

Thực trạng vốn bằng tiền tại công ty 

TNHH Aldila Composite Products 

Đỗ Thị Hồng 

Thắm 

Nguyễn Nhã 

Quyên 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Thực 



 trạng vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

Aldila Composite Products 

67 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã Cao 

su Nhật Hưng 

Lê Thị Kim Ngọc 

Nguyễn Thị 

Diện 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Hợp tác xã Cao su Nhật Hưng 

68 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán vốn bằng tiền tại tông ty 

TNHH Jiang Men Technology Việt 

Nam 

Đặng Thị Cúc 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

vốn bằng tiền tại tông ty TNHH Jiang Men 

Technology Việt Nam 

69 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán công nợ tại công ty TNHH 

Bao bì Học Thánh 
Lý Trung Nghĩa 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

công nợ tại công ty TNHH Bao bì Học 

Thánh 

70 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh tại 

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Danh Phát 

Nguyễn Thị 

Hoàng Trang 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty TNHH Một 



Thành Viên Danh Phát 

71 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán công nợ tại công ty cổ phần 

thương mại xuất nhập khẩu Hiệp 

Thành Phú 

Đặng Thị Kiều 

Trinh 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

công nợ tại công ty cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu Hiệp Thành Phú 

72 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV Thương Mại Hồng Toan 

Trương Thị Thu 

Thuẩn 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV Thương Mại 

Hồng Toan 

73 

Đại học   

DLC16KT

201 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

TNHH MTV Gỗ Quang Hưng Phát 

Huỳnh Thị Yến 

Thùy 

Nguyễn 

Vương Thành 

Long 

 

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận, thực 

trang công tác kế toán, tình hình biến động 

tài chính và từ đó đưa ra các nhận xét và 

giải pháp liên quan đến hoạt động   Kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Gỗ 

Quang Hưng Phát 

 

 

 



14. Ngành Kiến trúc 

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 
Trung Tâm Bảo Trợ Người Vô Gia 

Cư Tỉnh Bình Dương 

Trần Thanh Bình 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Hiếu 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

2 
Đại học 

Đại Chủng Viện Giáo Phận Bà Rịa 

Nguyễn Thành 

Đồng 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Hiếu 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

3 
Đại học Trung Tâm Triển Lãm Văn Hoá Sông 

Nước Miền Tây Nam Bộ 

Bùi Nhựt Quang 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Hiếu 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

4 
Đại học Không Gian Giao Lưu Văn Hoá Nghệ 

Thuật Dân Tộc Ê-Đê- Tây Nguyên 

Trương Thị Ngọc 

Bích 

 

Th.S Nguyễn 

Dương Tử 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

5 
Đại học Trung Tâm Triển Lãm, Nghiên Cứu 

Và Phát Triển Gốm Sứ Bình Dương 

Hoàng Ngọc Hà 

 

Th.S Nguyễn 

Dương Tử 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

6 
Đại học Trung Tâm Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh 

Bình Dương 

Phan Lê Ngọc 

Hân 

 

Th.S Nguyễn 

Dương Tử 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

7 
Đại học Trường Dạy Nghề Thanh Thiếu Niên 

Tỉnh Bình Phước 

Võ Thị Quỳnh 

Như 

 

Th.S Nguyễn 

Dương Tử 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

8 
Đại học Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Sinh Thái 

"Làng Nổi" Cái Răng - Cần Thơ 

Giang Huỳnh 

Phước 
Th.S Nguyễn 

Dương Tử 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 



 

9 
Đại học Trường Đại Học Mỹ Thuật Ứng Dụng 

1800 Sinh Viên Tại Bình Dương 

Ngô Thanh Lâm 

 

Th.S Nguyễn 

Đức Trọng 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

10 
Đại học Bệnh Viện Chuyên Khoa Nhi 500 

Giường Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Trọng 

Nhân 

 

Th.S Ngô Đình 

Nguyên Khôi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

11 
Đại học 

Trung Tâm Giao Lưu Âm Nhạc 

Underground, Khu Đô Thị Thủ 

Thiêm, Tp.Hcm 

Trần Minh Lễ 

 

Th.S Ngô Đình 

Nguyên Khôi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

12 
Đại học Bệnh Viện Nghỉ Dưỡng Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Nguyễn Thị Kim 

Trang 

 

Th.S Ngô Đình 

Nguyên Khôi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

13 
Đại học 

Khách Sạn Du Lich Biển Nha Trang 

Cao Bá Khánh  

Duy 

 

Th.S Ngô Đình 

Nguyên Khôi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

14 
Đại học Nhà Văn Hóa Nghệ Thuật Đờn Ca Tài 

Tử Nam Bộ -Thủ Thiêm 

Nguyễn Phước 

Hiệp 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Vĩ 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

15 
Đại học 

Khách Sạn Du Lịch Trải Nghiệm 

Làng Chài 300 Phòng, Thôn Từ 

Nham, Vịnh Xuân Đài, Phú Yên 

Võ Thị Âu 

 

Th.S Hoàng 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

16 
Đại học Resort Đảo Ó - Đồng Trường Tỉnh 

Đồng Nai 

Phan Anh Cường 

 

Th.S Hoàng 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

17 
Đại học Bệnh Viện Phụ Sản 300 Giường Tỉnh 

Bình Dương 

Đinh Hoàng 

Long 

 

Th.S Hoàng 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

18 
Đại học 

Bảo Tàng Triều Nguyễn-Thừa Thiên Trần Văn Tiếp Th.S Hoàng Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 



Huế 
 

Thanh Thuỷ 30% 

19 
Đại học Cảng Du Lịch Quốc Tế Tiên Sa, Đà 

Nẵng 

Trần Văn Tự 

 

Th.S Hoàng 

Thanh Thuỷ 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

20 
Đại học Khách Sạn Du Lịch 350 Phòng Vũng 

Tàu 

Nguyễn Quốc 

Quang 

 

Th.S Đặng Thị 

Phương Chi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

21 
Đại học Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật 

Truyền Thống Bình Định 

Phạm Trúc Như 

 

Th.S Trang 

Quốc Cường 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

22 
Đại học 

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Trưng 

Bày Triển Lãm Sinh Vật Biển Phú 

Quốc 

Nguyễn Ngọc 

Quí 

 

Th.S Trang 

Quốc Cường 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

23 
Đại học 

Viện Hải Dương Học Quy Nhơn 

Dương Thị Kiều 

Anh 

 

Th.S Phạm 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

24 
Đại học 

Trung Tâm Trưng Bày Và Nghiên 

Cứu Thực Vật, Thành Phố Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

 

Mai Thị Hà 

Phương 

 

Th.S Phạm 

Minh Sơn 
Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

25 
Đại học 

Bệnh Viện Nhi Bình Dương 
Lê Thị Thu Hà 

 

Th.S Nguyễn 

Trần Tường 

Ly 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

26 
Đại học Bệnh Viện Truyền Máu - Huyết Học 

Tp Hcm 

Nguyễn Tiến 

Hoàng 

 

Th.S Phạm 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

27 
Đại học 

Trường Đại Học Khoa Học Công Trần Chí Lực Th.S Nguyễn Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 



Nghệ Bình Dương 
 

Trần Tường 

Ly 

30% 

28 
Đại học 

Trung Tâm Trưng Bày Và Phát Triển 

Làng Nghề  Truyền Thống - Lễ Hội 

Huyện Buôn Đôn 

Châu Thị Nguyên 

 

Th.S Phạm 

Minh Sơn 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

29 
Đại học 

Viện Dưỡng Lão Thủ Dầu Một 
Lý Hoàng Minh 

 

Th.S Nguyễn 

Trần Tường 

Ly 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

30 
Đại học 

Chùa Phật Học Bắc Tông 
Trần Minh Ân 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Vĩ 

 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

31 
Đại học 

Viện Dưỡng Lão Bà rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Thị 

Tuyết Thương 

 

Th.S Đặng Thị 

Phương Chi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

32 
Đại học 

Khách sạn nghĩ dưỡng Vũng Tàu 
Võ Thanh Tuấn 

 

Th.S Đặng Thị 

Phương Chi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

33 
Đại học Bảo tàng chứng tích chiến tranh 

Quảng Trị 

Võ Thị Khánh 

Hòa 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Vĩ 

 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

34 
Đại học 

Resort sinh thái Hàm Luông - Bến Tre 
Lục Lâm Lan 

 

Th.S Nguyễn 

Minh Vĩ 

 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

35 
Đại học 

Trung Tâm Bảo Tồn Văn Hóa Nghệ 

Thuật Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ 

 

Nguyễn Thiện 

Chí 

 

Th.S Lưu Thị 

Ánh 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 



36 
Đại học 

Chung cư cao tầng 
Lê Văn Hoàn 

 

Th.S Lưu Thị 

Ánh 
Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

37 
Đại học Trung tâm thương mại kết hợp cao ốc 

văn phòng 

Phan Tường Vy 

 

Th.S Lưu Thị 

Ánh 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

38 
Đại học Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông 

Cửu Long 

Tống Đại Bình 

 

Th.S Lê Tùng 

Diễm Thi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

39 
Đại học 

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và 

phục hồi chức năng 

 

Võ Thành Nam 

 

Th.S Lê Tùng 

Diễm Thi 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

40 
Đại học 

Chung cư cao tầng 
Nguyễn Quang 

Trung 
Th.S Lưu Thị 

Ánh 

Thiết kế kiến trúc 70% và thiết kế tự chọn 

30% 

 

15. Ngành Quản lý Giáo dục 

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 

Một số giải pháp nâng cao công tác 

giáo dục hướng nghiệp ở trường 

THPT Bến Cát 

Lê Thị Tâm ThS. Lê Thị Hồng Xuân  

 

 

 

 



 

16. Ngành Kỹ thuật điện 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Tên SV 

thực 

hiện 

Tên GV HD Nội dung tóm tắt 

1 Đại học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện 400MW và Trạm biến áp 

Phan 

Thanh 

Tiên 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

2 Đại học 
Thiết kế và thi công lắp đặt mô hình tủ bù công suất phản kháng 

20 kVAR 

Nguyễn 

Hoàng 

Phụng 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

3 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất nhựa Duy Tân 
Ngô 

Tiến Đạt 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

4 Đại học 
Thiết kế và lắp đặt hệ thống SCADA giám sát và điều khiển tủ 

bù công suất phản kháng 

Nguyễn 

Hửu 

Quang 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

5 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy Cơ khí Minh Quân 

Phạm 

Đình 

Lộc 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

6 Đại học Mô hình đèn giao thông sử dụng PLC kết hợp với ic số 

Hoàng 

Văn 

Thêm 

ThS. Hồ Văn 

Lý 
  



7 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho công ty giày da Changshin Đồng Nai 
Hồ Minh 

Hoàng 

ThS. Hồ Văn 

Lý 
  

8 Đại học 
Thiết kế hệ thống scada điều khiển và giám sát dây chuyền phân 

loại sản phẩm theo chiều cao dùng PLC s7-1200. 

Mai Văn 

Nghĩa 

ThS. Hồ Văn 

Lý 
  

9 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế biến nhựa Vĩnh Hoà 

Trương 

Hữu 

Thành 

ThS. Hồ Văn 

Lý 
  

10 Đại học Điều khiển 5 thiết bị relay bằng Wifi thông qua IC ESP 8266 

Nguyễn 

Nguyên 

Quỳnh 

ThS. Hồ Văn 

Lý 
  

11 Đại học 
Thiết kế và vận hành thang máy 4 tầng sử dụng PLC 

MITSUBISHI 

Nguyễn 

Hoài 

Trung 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

12 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho xưởng cơ khí 

Lý 

Nguyễn 

Sơn Lâm 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

13 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường tiểu học Lê Nhật 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

14 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho xưởng D9 công ty II-VI Việt Nam Võ Đạt 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  



15 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho khu kí túc xá sinh viên Đại học Công 

nghiệp TPHCM 

Trần 

Minh 

Đức 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

16 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho trường tiểu học Long Hòa, Dầu 

Tiếng 

Dương 

Minh 

Hưng 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

17 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho trường Trung Học Phổ Thông Long 

Hòa. 

Bùi 

Quốc 

Việt 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

18 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho Trường Tiểu học An Lập 

Trần 

Văn 

Toàn 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

19 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường THCS Long Hòa, Dầu Tiếng 

Bùi 

Thanh 

Duy 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

20 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

Phùng 

Thiên 

Tài 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

21 Đại học Thiết kế, thi công hồ cá thông minh 

Nguyễn 

Hữu 

Phước 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  

22 Đại học Thiết kế và thi công hệ thống tracking pin mặt trời Nguyễn 

Hải 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  



Ngân 

23 Đại học Thiết kế, thi công mô hình vườn rau thông minh cho hộ gia đình 

Nguyễn 

Gia 

Khuê 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  

24 Đại học 
Ứng dụng RFID trong quản lý thời gian và trạng thái đi học của 

sinh viên 

Võ Văn 

Lành 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  

25 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho siêu thị Coop-mart 
Nguyễn 

Bá Tài 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  

26 Đại học Thiết kế và cung cấp điện cho trường học 
Nguyễn 

Tấn Lộc 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

27 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường THPT Tây Nam 

Huỳnh 

Chí 

Thành 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

28 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho nhà phố 3 tầng 
Nguyễn 

Đức Huy 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

29 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho căn hộ chung cư The Prince 

Residence 

Trần 

Văn 

Tuấn 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

30 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường THPT Nguyễn Trãi 
Lê Đình 

Ngọc 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

31 Đại học 
Lập trình, giám sát hồ cá thông minh, thời gian thực trong PLC 

S7-1200 

Đoàn 

Tiến Đạt 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  



32 Đại học 
Thiết kế, thi công mô hình máy pha cafe tự động sử dụng PLC 

S7-1200 

Hồ Hữu 

Nhân 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

33 Đại học 
Lập trình giám sát bãi gửi xe tự động sử dụng PLC 

MITSUBISHI 

Trần 

Xuân 

Nghĩa 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

34 Đại học 
Thiết kế, thi công mô hình bãi gửi xe tự động sử dụng PLC 

MITSUBISHI 

Hoàng 

Thái Hòa 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

35 Đại học 
Lập trình, giám sát máy pha cafe tự động sử dụng PLC S7 - 

1200 

Lê 

Nguyễn 

Quốc 

Cường 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

36 Đại học 
Giao tiếp PLC S7-1200 với biến tần Commander Sk thông qua 

Modbus RTU 

Trần 

Thanh 

Long 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

37 Đại học 
Ổn định tốc độ động cơ bằng thuật toán PID sử dụng PLC S7-

1200 

Trần Tấn 

Tài 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

38 Đại học 
Giao tiếp truyền thông Modbus giữa PLC simems s7-1200 với 

đồng hồ đo điện đa năng có cổng giao tiếp 

Lương 

Quốc 

Đạt 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

39 Đại học 
Ứng dụng giao tiếp truyền thông Modbus giữa PLC simems s7-

1200 với đồng hồ đo điện có cổng giao tiếp 

Nguyễn 

Xuân 

Vinh 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  



40 Đại học Điều khiển nhiệt độ bằng thuật toán PID sử dụng PLC S7-1200 

Nguyễn 

Trung 

Hòa 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

41 Đại học Điều khiển on/off relay qua mạng bằng Raspberry 
Hà Kiều 

Oanh 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 
  

42 Đại học Thiết kế và thi công cân điện tử 

Nguyễn 

Duy 

Khải 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 
  

43 Đại học Mạch sạc acquy từ năng lượng mặt trời 

Nguyễn 

Đăng 

Hưng 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 
  

44 Đại học 
Quan sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng qua Website  bằng 

Raspberry Pi 3B+. 

Trần 

Tuấn 

Anh 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 
  

45 Đại học 
Thu thập và lưu trữ các thông số điện của một phụ tải trong 24h 

vào máy tính 

Trần 

Ngọc 

Khoa 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 
  

46 Đại học 
Tính toán, thiết kế cung cấp điện cho Trường trung học cấp 2,3 

Long Nguyên 

Trần 

minh 

thành 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

47 Đại học 
Hệ thống giao tiếp Master - Slave giữa PLC S7-1200 qua mạng 

Profinet 

Trần 

Trung 

Hiếu 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  



48 Đại học 
Tìm hiểu và ứng dụng mạng truyền thông Profinet giữa 2 PLC 

S7 1200 

Đoàn 

Thanh 

Giang 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

49 Đại học Thiết kế mạch sạc bình acquy bằng năng lượng mặt trời 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thuý 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

50 Đại học Tìm hiểu phần mềm Eplan và ứng dụng trong thiết kế điện 

Đặng 

Thanh 

Nam 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

51 Đại học 
Project về điện mặt trời. Nghiên cứu phần DC - DC: khảo sát 

ảnh hưởng của sóng mang 

Nguyễn 

Đức Ngà 

ThS. Phạm 

Quang Minh 
  

52 Đại học 
Project về điện  mặt trời. Nghiên cứu  phần DC - AC: Khảo sát 

bộ lọc sóng hài 

Nguyễn 

Văn Dễ 

ThS. Phạm 

Quang Minh 
  

53 Đại học 
Project về điện mặt trời. Nghiên cứu phần DC-DC: khảo sát tính 

năng MPPT 

Trương 

Tín 

ThS. Phạm 

Quang Minh 
  

54 Đại học 
Project về điện mặt trời. Nghiên cứu phần DC - AC: Khảo sát 

tính năng đồng bộ 

Võ Cao 

Trí 

ThS. Phạm 

Quang Minh 
  

55 Đại học Điều khiển thiết bị trong nhà thông qua Internet trên Smartphone 

Hoàng 

Đức 

Tuấn Đạt 

ThS. Văn 

Hoàng Phương 
  

56 Đại học Thiết kế và thi công thiết bị đo độ nghiên 2 chiều Phan 

Thanh 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  



Bình 

57 Đại học 
Thiết kế mô hình cửa thông mình dùng thẻ từ RFID, được giám 

sát từ xa. 

Nguyễn 

Ngọc 

Kiên 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  

58 Đại học Thiết kế mô hình ngôi nhà thông minh 

Nguyễn 

Minh 

Thành 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  

59 Đại học Thiết kế mô hình ngôi nhà thông minh 

Trần 

Trung 

Nam 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  

60 Đại học Điều khiển thiết bị thông minh sử dụng ESP8266 
Trương 

minh bảo 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  

61 Đại học Thiết kế Lịch vạn niên và đo nhiệt độ 
Đỗ Văn 

Vững 

TS. Đỗ Trí 

Nhựt 
  

62 Đại học Hệ thống thông tin các tuyến bus thành phố Thủ Dầu Một 
Trần Phi 

Long 

TS. Đoàn Xuân 

Toàn 
  

63 Đại học Tối ưu tốc độ đóng gói trong hệ thống đóng gói tự động 

Nguyễn 

Văn 

Công 

TS. Đoàn Xuân 

Toàn 
  

64 Đại học Tối ưu điều khiển nhiệt độ trong hệ thống đóng gói tự động 

Nguyễn 

Trung 

Quốc 

TS. Đoàn Xuân 

Toàn 
  



65 Đại học Hệ thống đóng gói tự động 
Bùi Văn 

Nghĩa 

TS. Đoàn Xuân 

Toàn 
  

66 Đại học Hệ thống giám sát chất lượng không khí, nền tảng IoT 

Phạm 

Hữu 

Minh 

Tuấn 

TS. Đoàn Xuân 

Toàn 
  

67 Đại học 
Thiết kế hệ thống scada điều khiển và giám sát dây chuyền phân 

loại sản phẩm dùng s7-1200. 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

68 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Bình Minh 
Đỗ Cao 

Lâm 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

69 Đại học 
Thiết kế hệ thống SCADA điều khiển và giám sát các thông số 

của hồ cá 

Nguyễn 

Duy 

Minh 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

70 Đại học Điều khiển và giám sát băng truyền đóng gói sản phẩm 

Nguyễn 

Thành 

Đạt 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

71 Đại học Thiết kế hệ thống tưới cây tự động 

Nguyễn 

Công 

Miên 

Trường 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

72 Đại học Thiết kế hệ thống SCADA điều khiển và giám sát lò hơi Nguyễn 

Thanh 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  



Bình 

73 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho chung cư SGC Nguyễn Văn Luông 

Lê 

Quang 

Huy 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

74 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho chung cư SERENITY 
Từ Gia 

Bảo 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

75 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dược SUHEUNG 

Phạm 

Duy 

Nhân 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

76 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt Tân Phú 
Trần 

Đình Đạt 

TS. Phan Xuân 

Lễ 
  

77 Đại học Hệ thống tưới tự động sử dụng Arduino 

Nguyễn 

Quang 

Thành 

TS. Trần 

Hoàng Linh 
  

78 Đại học Thiết kế cân điện tử và hiển thị giá tiền trong siêu thị 
Nguyễn 

Đức Lam 

TS. Trần 

Hoàng Linh 
  

79 Đại học 
Giao tiếp PLC S7-300 với biến tần Siemens Micromaster 420 

qua mạng truyền thông Profibus 

Lê Trọng 

Nghĩa 

TS. Trần 

Hoàng Linh 
  

80 Đại học 
Thiết kế mô hình xe dò line, tránh vật cản và quay lại vô làn 

đường 

Nguyễn 

Tấn Lợi 

TS. Trần 

Hoàng Linh 
  

81 Đại học Thiết kế mô hình xe dò line và tránh vật cản Tạ 

Hoàng 

TS. Trần 

Hoàng Linh 
  



An 

82 Đại học Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 315MW 

Nguyễn 

Văn 

Quang 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

83 Đại học Thiết kế phần điện của nhà máy thủy điện 6x35 MW. 

Trần 

Thanh 

Viễn 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

84 Đại học Thiết kế mạng truyền tải 110kv: 01 nguồn và 6 phụ tải 

Nguyễn 

Đình 

Quang 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

85 Đại học Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện 6x25 MW 
Lê Hồng 

Quang 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

86 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax1 
Nguyễn 

Văn Bảo 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

87 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax2 

Lê Trà 

Hồng 

Phước 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

88 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax3 
Lê Hữu 

Tài 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

89 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax4 

Lê Huy 

Hoàng 

Hải 

TS. Trần Văn 

Thành 
  



90 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax5 
Đỗ Văn 

Vàng 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

91 Đại học Thiết kế lưới điện truyền tải - Pmax6 

Nguyễn 

Minh 

Hiếu 

TS. Trần Văn 

Thành 
  

92 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy chế biến gỗ Tam Bình 
Nguyễn 

Văn Hải 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

93 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho Phân xưởng lắp ráp ô tô 

Phan 

Khắc 

Hưng 

Nguyên 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

94 Đại học 
Thiết kế phần điện Nhà máy điện Nhiệt điện 600MW và Trạm 

biến áp. 

Nguyễn 

Hữu 

Phong 

ThS. Hà Văn 

Du 
  

95 Đại học 
Thiết kế cung cấp điên cho tòa nhà 3 tầng dùng năng lượng mặt 

trời 

Võ Lê 

Minh 

Thừa 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

96 Đại học Thiết kế cung cấp điện 

Nguyễn 

Minh 

Hải 

ThS. Lê 

Nguyễn Hòa 

Bình 

  

97 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho văn phòng Phường Chánh Phú Hòa 

Nguyễn 

Minh 

Tuấn 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  



98 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho xưởng cưa xẻ gỗ pallet Thu Cúc 

Nguyễn 

Thành 

Lâm 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

99 Đại học 
Thiết kế thi công mô hình vườn ươm điều khiển và giám sát qua 

mạng Internet 

Nguyễn 

Văn 

Nam 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

100 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ 

công đoàn Bình Dương - Khối văn phòng 

Nguyễn 

Nhân 

Hậu 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

101 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho trường THPT Trần Văn Ơn 
Nguyễn 

Thái An 

ThS. Nguyễn 

Anh Vũ 
  

102 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho Công ty TNHH MTV TM DV Cơ 

khí Vương Hồng Phát 

Phạm 

Minh 

Hoàng 

ThS. Nguyễn 

Bá Thành 
  

103 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ 

công đoàn Bình Dương - Khu thí nghiệm thực hành 

Nguyễn 

Thanh 

Lâm 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

104 Đại học Thiết kế mô hình nhà đổ xe thông minh - phần thi công lắp ráp 

Lê 

Thanh 

Hưng 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

105 Đại học Thiết kế mô hình nhà đổ xe thông minh - phần lập trình 
Lâm Văn 

Lập 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  



106 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho công ty cơ điện-nhiệt lạnh Việt Nam 
Hoàng 

Văn Hải 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

107 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho nhà hàng Ichiban Daisuki 
Nguyễn 

Minh Hà 

ThS. Nguyễn 

Cao Trí 
  

108 Đại học Thiết kế, thi công mô hình tưới hoa màu thông minh 

Trần 

Huy 

Hùng 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

109 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho khối 9 bệnh viện điều dưỡng Bình 

Dương 

Thái 

Minh 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

110 Đại học 
Thiết kế thi công mô hình nhà thông minh điều khiển qua giọng 

nói. 

Trần 

Nguyễn 

Duy Tân 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

111 Đại học Lập trình, giám sát mô hình tưới  hoa màu thông minh 

Hoàng 

Đức 

Thiện 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

112 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho xưởng gỗ 

Nguyễn 

Đăng 

Bến 

ThS. Nguyễn 

Phương Trà 
  

113 Đại học 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scada Omron Cx - Designer 

(Báo động cảnh báo) 

Thái 

Minh 

Khải 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

114 Đại học Thiết kế điều khiển thang máy bằng Omron Nguyễn ThS. Nguyễn   



Phi Long Thành Đoàn 

115 Đại học Thiết kế điều khiển thang máy bằng PLC S7-200 và biến tần 

Lưu Trần 

Kim 

Sang 

ThS. Nguyễn 

Thành Đoàn 
  

116 Đại học 
Thiết kế, thi công máy chế rót và đóng nắp chai điều khiển bằng 

PLC 

Vũ Văn 

Thịnh 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

117 Đại học Thiết kế và cung cấp điện cho trường tiểu học Phú Lợi 1 

Nhâm 

Văn 

Quân 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

118 Đại học Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ 

Phan 

Tuấn 

Thành 

ThS. Phạm 

Hồng Thanh 
  

 

Bình Dương, ngày………tháng………năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 


