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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

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

năm học 2017 -2018 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Các ngành đào tạo thạc sĩ 

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 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự thỏa mãn công việc của 

công chức thuế - Khối văn 

phòng Cục thuế tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thùy 

Linh 

GS.TS. Hồ Đức 

Hùng 

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn công việc của công chức ngành Thuế - 

Khối Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình 

Dương” được tiến hành từ tháng 3/2017 đến 

tháng 10/2017. Mục tiêu nghiên cứu của đề 

tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự thỏa mãn công việc của công chức ngành 

Thuế, từ kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất một 

số hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao 

hơn nữa sự thỏa mãn công việc của công 

chức ngành Thuế ở Văn phòng Cục Thuế 

tỉnh Bình Dương. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

2 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự gắn kết của 

nhân viên với tổ chức tại 

Công ty Bảo Việt Bình 

Dương 

Trần Thị Cẩm 

Vân 

 

PGS.TS. Đinh 

Phi Hổ 

 

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu và đo 

lường sự gắn kết của nhân viên với tổ chức 

tại Công ty Bảo Việt Bình Dương, số liệu 

nghiên cứu được thu thập từ nhân viên đang 

làm việc tại Công ty đến thời điểm tháng 5 

năm 2017. Kết quả nghiên cứu đã xác định 

được 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với 

tổ chức của nhân viên: “Thu nhập”, “Đồng 

nghiệp”, “Đặc điểm công việc”, và “Môi 

trường làm việc”, từ đó, tác giả nêu lên các 

hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết 

của nhân viên với tổ chức tại Công ty. 

3 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

ảnh hưởng sự hài lòng 

trong công việc của nhân 

viên tại Công ty cổ phần 

Lâm sản và Xuất nhập khẩu 

tổng hợp Bình Dương 

 

Lê Trần Minh 

Huy 

 

PGS.TS. Hạ Thị 

Thiều Dao 

 

Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường 

những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

công việc của người lao động công ty cổ 

phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng hợp 

Bình Dương. Trên cơ sở đó, kiến nghị giải 

pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng công 

việc của người lao động. Nghiên cứu giúp 

xác định những nhân tố cụ thể và mức độ 

ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng 

trong công việc của người lao động. Từ đó, 



3 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

ban lãnh đạo công ty Genimex sẽ có cơ sở 

để đưa ra quyết định đúng đắn nhằm nâng 

cao mức độ hài lòng công việc của người lao 

động. 

4 Thạc sĩ 

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua 

thực phẩm sạch của người 

dân ở tỉnh Bình Dương 

 

Trần Thị Kim 

Ngân 

 

PGS.TS. Hạ Thị 

Thiều Dao 

 

Khảo sát người tiêu dùng có nhu cầu mua 

rau an toàn được thực hiện tại: thành phố 

Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát. 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 

và định lượng, được đo lường bằng 27 biến 

quan sát. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: 

Nhu cầu của người tiêu dùng về rau an toàn 

vẫn chưa được đáp ứng hiệu quả và giá cao 

đang là một trong những rào cản lớn đối với 

người tiêu dùng đến quyết định mua rau an 

toàn.  

5 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của bệnh nhân 

đối với dịch vụ khám, chữa 

bệnh tại Bệnh viện Vạn 

Phúc 

 

Nguyễn Văn  Hậu 

 

PGS.TS. Hồ 

Tiến Dũng 

 

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xác 

định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của bệnh nhân thông qua mô 

hình nghiên cứu gồm 8 yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng. Kết quả cho thấy 8 yếu tố 

đưa vào đều có tác động đến sự hài lòng, 

trong đó yếu tố Cơ sở vật chất có ảnh hưởng 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

lớn nhất. Qua đó, tác giả đã đưa ra các hàm 

ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của 

bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại 

bệnh viện. 

6 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến mức độ hài lòng 

của khách hàng về dịch vụ 

chăm sóc khách hàng tại 

Head An Thành Chánh 

Nghĩa 

 

Trần Nguyễn 

Hoàng Nhi 

 

PGS.TS. Hồ 

Tiến Dũng 

 

Đề tài được nghiên cứu nhằm để tìm ra các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng và dựa trên những nguyên nhân 

đó để đo lường và đánh giá nguyên nào ảnh 

hưởng trực tiếp và mức độ tác động ra sao 

đến sự hài lòng của khách hàng, trên cơ sở 

của kết quả nguyên cứu tìm được đưa ra các 

giải pháp khắc phục và phát triển nhằm nâng 

cao sự hài lòng của khách hàng đối với  dịch 

vụ tại cửa hàng nơi tác giả nghiên cứu 

7 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người dân 

về chất lượng dịch vụ công 

tại Sở lao động - Thương 

binh và xã hội tình Bình 

Dương 

 

Hồ Tấn Thành 

 

PGS.TS. Hồ 

Tiến Dũng 

 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu 

xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của người dân về chất lượng 

dịch vụ công tại Sở LĐTB&XH tỉnh Bình 

Dương. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được 

5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đó là: 

(1) Cơ sở vật chất, (2) Đội ngũ cán bộ công 

chức, (3) Thủ tục hành chính, (4) Kết quả 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

giải quyết công việc và (5) Cơ chế giám sát 

góp ý. 

8 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi mua sắm trực tuyến 

của sinh viên Trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

 

Nguyễn Văn  

Thương 

 

PGS.TS. Hồ 

Tiến Dũng 

 

Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành 

vi mua sắm trực tuyến của sinh viên trường 

Đại học Thủ Dầu Một” đã xác định yếu tố: 

nhận thức sự thuận tiện, đáp ứng của trang 

web, mong đợi về giá, sản phẩm và nhận 

thức rủi ro ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 

trực tuyến của sinh viên. Nghiên cứu cũng 

khuyến nghị một số hàm ý quản trị để những 

nhà bán hàng trực tuyến có những kế hoạch 

thu hút khách hàng tốt hơn, giúp hoạt động 

này phát triển mạnh hơn trong tương lai. 

9 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tuân thủ thuế của 

doanh nghiệp tư nhân - xét 

khía cạnh nộp thuế đúng 

hạn 

 

Nguyễn Thị Hồng  

Anh 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hà 

 

Kết quả nghiên cứu luận văn xác định có 

bốn yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ 

thuế xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn của 

doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Thị xã 

Bến Cát là tổng thuế, tổng doanh thu, rủi ro 

tài chính, khả năng tạo thu nhập của doanh 

thu (ROS). Yếu tố tổng thuế có mức độ tác 

động cao nhất tiếp đến là tổng doanh thu, 

ROS và rủi ro tài chính là thấp nhất. Luận 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

văn khuyến nghị các giải pháp nhằm hạn 

chế hành vi nộp thuế trễ hạn.  

10 Thạc sĩ 

Nghiên cứu ý định khởi 

nghiệp kinh doanh của sinh 

viên trường Đại học Thủ 

Dầu Một 

 

Lê Minh Châu 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hà 

 

Đề tài “Nghiên cứu ý định khởi nghiệp kinh 

doanh của sinh viên trường Đại học Thủ 

Dầu Một” nhằm xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh 

của sinh viên qua việc thu thập 205 bảng câu 

hỏi khảo sát từ sinh viên thuộc khoa Kinh tế 

bằng phương pháp kiểm định Cronbach‘s 

Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

và hồi quy tuyến tính đa biến. Từ đó đề xuất 

hàm lý quản trị giúp nhà trường nâng cao ý 

định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên. 

11 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định mua thức ăn gia 

súc của khách hàng đại lý 

tại Bình Dương 

 

Lê Thị Thúy 

Hằng 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hà 

 

Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua thức ăn gia súc của khách hàng đại 

lý tại Bình Dương” nhằm xác định các yếu 

tố ảnh hưởng đến lượng mua thức ăn gia 

súc, bởi đối tượng nghiên cứu là các đại lý 

đang mua thức ăn gia súc với nhiều nhãn 

hiệu khác nhau. Nghiên cứu kết hợp cả 2 

phương pháp định tính và định lượng qua 

250 bảng câu hỏi khảo sát phát ra và thu về 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

226 bảng hợp lệ để đưa vào phân tích mô 

hình hồi quy tuyến tính. 

12 Thạc sĩ 

Nghiên cứu ý định chọn cơ 

quan nhà nước làm việc của 

sinh viên trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

 

Nguyễn Thành 

Long 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hà 

 

Kết quả cho thấy có có 6 nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định chọn cơ quan nhà nước làm việc 

bao gồm Môi trường làm việc; Mối quan hệ; 

Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Uy tín của tổ 

chức; Ảnh hưởng của người thân, gia đình 

và bạn bè; Sự hài lòng trong công việc. Tất 

cả sáu nhân tố này đều có quan hệ đồng biến 

với ý định chọn công việc cơ quan nhà nước 

làm việc. Mô hình nghiên cứu giải thích 

76,4% cho tổng thể về sự liên hệ của 6 nhân 

tố nói trên với ý định chọn cơ quan nhà nước 

làm việc của sinh viên. 

13 Thạc sĩ 

Quản lý rủi ro đối với hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại Cục 

Hải quan tỉnh Bình Dương 

 

Trần Thị Tuyết  

Lê 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Thu 

 

Luận văn được xây dựng dựa trên phương 

pháp nghiên cứu định tính: thu thập số liệu, 

xử lý dữ liệu thu thập bằng phương pháp 

thống kê mô tả nhằm phân tích thực trạng để 

đánh giá hiệu quả của công tác quản lý rủi 

ro trong thủ tục hải quan tại Cục Hải quan 

tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu nhấn 

mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

rủi ro trong thủ tục hải quan, đặc biệt trong 

bối cảnh hiện nay và đề xuất các giải pháp 

nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro 

trong thủ tục hải quan trong thời gian tới. 

14 Thạc sĩ 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính 

công tại Ủy Ban Nhân dân 

phường Tân Định, thị xã 

Bết Cát giai đoạn 2017 -

2020 

 

Trần Trọng Nhân 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Thu 

 

Luận văn được xây dựng trên mô hình 

SERVPERF, gồm 05 thành phần với 23 nội 

dung để đánh giá mức độ cảm nhận khi sử 

dụng dịch vụ. Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp hỗn hợp. Xử lý dữ liệu thu thập bằng 

phương pháp thống kê mô tả để tìm giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn. Kết quả nghiên 

cứu làm sáng tỏ các vấn đề về thực trạng 

cung ứng dịch vụ, xác định điểm hạn chế và 

đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ hành chính công. 

15 Thạc sĩ 

Giải pháp thúc đẩy động 

lực làm việc của nhân viên 

tại Ngân hàng TMCP Phát 

triển TP.HCM chi nhánh 

Bình Dương 

 

Phạm Ngọc Yến 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Thu 

 

Luận văn nghiên cứu chủ yếu về các yếu tố 

thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên 

như các chính sách, chế độ mà HDBank 

đang áp dụng đã tác động đến động lực làm 

việc của nhân viên, nghiên cứu về thời gian 

công tác để khẳng định sự gắn bó của nhân 

viên , mức độ làm việc của các nhân viên 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

đến kết quả kinh doanh. Nghiên cứu áp dụng 

phương pháp định tính kết hợp với định 

lượng để nhằm phân tích và đánh giá mức 

độ tác động qua đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm thúc đẩy động lực làm việc của nhân 

viên tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Phố 

Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Dương. 

16 Thạc sĩ 

Đánh giá mức độ hài lòng 

về chất lượng dịch vụ của 

khách hàng tại Ngân hàng 

Bưu điện Liên Việt chi 

nhánh Bình Dương 

 

Trương Thị Như 

Mỹ 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi 

 

Trong các lĩnh vực thì ngân hàng (NH) là 

một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, 

là trung gian tài chính giúp điều hòa vốn giải 

quyết từ nơi thừa vốn tới nơi cần vốn đề đầu 

tư mở rộng hoạt động SXKD, ngoài ra nó 

còn cung cấp hàng loạt dịch vụ cho khách 

hàng (KH) để thuận tiện trong việc giao dịch 

kinh tế như rút, gửi tiền, TT hóa đơn, vay 

mượn nợ, TTQT. Việc tìm KH  mới và giữ 

chân KH cũ còn dựa vào mức độ hài lòng 

của KH vào chất lượng dịch vụ của NH; đề 

tài nghiên cứu của tôi nhằm đánh giá và 

hoàn thiện những thiếu sót trong chất lượng 

dịch vụ của LPB 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

17 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

ý định gửi tiền của khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Bình Dương 

 

Nguyễn Minh 

Trúc Oanh 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi 

 

Đề tài được thực hiện với cuộc khảo sát 232 

người trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau 

quá trình nghiên cứu cho thấy cả năm yếu tố 

Thái độ của người gửi tiền, Ảnh hưởng của 

xã hội, Các yếu tố chủ quan từ phía ngân 

hàng, Các yếu tố thuận lợi cho người gửi 

tiền, Khả năng kiểm soát hành vi gửi tiền 

đều ảnh hưởng đến ý định gửi tiền của khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh 

Bình Dương. Và cũng đưa ra các giải pháp 

nhằm cải thiện các yếu tố này. Thông qua 

đó thúc đẩy khả năng huy động vốn cũng 

ngân hàng. 

18 Thạc sĩ 

Tác động của các yếu tố 

động viên đến lòng trung 

thành của nhân viên đối với 

tổ chức. Nghiên cứu thực 

tiễn tại công ty Bảo hiểm 

Bảo Việt Bình Dương 

 

Nguyễn Thị Hồng  

Hạnh 

 

PGS.TSKH. 

Phạm Đức Chính 

 

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của mọi 

doanh nghiệp, là nguồn gốc của mọi của cải, 

vật chất, của mọi sự phát triển trong nền 

kinh tế. Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chi 

nhánh Bình Dương có nhiều biến đổi, mở ra 

điều kiện hấp dẫn đã tác động mạnh mẽ đến 

lòng trung thành của nhân viên trong công 

ty. Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực này, 

các nhà quản lý đã thực hiện thay đổi chính 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

sách thu nhập, thưởng, phúc lợi, môi trường 

làm việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến... 

19 Thạc sĩ 

Các  yếu tố ảnh hưởng đến 

sự gắn bó của nhân viên tại 

Công ty Cổ phần Khoáng 

sản và xây dựng Bình 

Dương 

 

Nguyễn Huỳnh 

Mạnh Khải 

 

PGS.TSKH. 

Phạm Đức Chính 

 

Đề tài luận văn tốt nghiệp:  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công 

Ty CP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình 

Dương được thực hiện nhằm tìm hiểu các 

nhân tố tác động đến sự gắn bó với tổ chức 

của nhân viên tại Công ty. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy cả sáu yếu tố: Cơ hội thăng 

tiến, chính sách khen thưởng, quan hệ với 

lãnh đạo, tiền lương, điều kiện làm việc, 

mức độ phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp 

đều có ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân 

viên tại Công ty.  

20 Thạc sĩ 

Phân tích sự gắn bó của 

nhân viên tại công ty 

TNHH Tân Thành Bình 

Dương 

 

Võ Thị Thanh 

Thủy 

 

PGS.TSKH. 

Phạm Đức Chính 

 

Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 200 nhân 

viên hiện đang làm việc tại công ty TNHH 

Tân Thành Bình Dương, dữ liệu được xử lý 

bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm 

tra thang đo Cronbach’s alpha, phân tích 

nhân tố khám phá và phân tích tương quan. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có năm nhân 

tố tác động đến sự gắn bó của nhân viên tại 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

công ty TNHH Tân Thành Bình Dương là 

Chế độ đãi ngộ, Triển vọng phát triển, Sự 

trao quyền, Môi trường làm việc và Uy tín 

của tổ chức. Tất cả năm nhân tố này đều có 

quan hệ đồng biến với sự gắn bó của nhân 

viên tại công ty TNHH Tân Thành Bình 

Dương với mức ý nghĩa trên 95%.  

21 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu Bảo 

Việt - Nghiên cứu tại Bình 

Dương 

 

Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

 

TS. Bảo Trung 

 

Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá trị thương hiệu Công ty Bảo 

Việt -Nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương” .Bài 

luận văn dựa theo mô hình của Aaker 

(1991), tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu. 

Sau khi kiểm định mô hình các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá trị thương hiệu, tác giả đưa ra 

hàm ý quản trị cho giá trị thương hiệu công 

ty Bảo Việt tại tỉnh Bình Dương, và xem xét 

giá trị thương hiệu Bảo Việt tại các tỉnh 

khác. 

22 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người nộp 

thuế về dịch vụ thuế tại Chi 

cục thuế Bắc Tân Uyên 

Huỳnh Thị Đông 

Phương 

 

TS. Cảnh Chí 

Hoàng 

 

Đề tài đã xây dựng được mô hình khái niệm 

gồm 26 biến quan sát, tập hợp trong 05 nhân 

tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NNT. Sau 

phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

 
rằng khác với mô hình khái niệm ban đầu và 

đã xây dựng 18 biến quan sát được tổ chức 

tập hợp trong 05 nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài của NNT và  phân tích mô hình hồi quy 

tuyến tính bộ kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm chỉ ra rằng 03 nhân tố trên thật sự 

có tác động đến sự hài lòng của NNT. 

23 Thạc sĩ 

Các giải pháp nâng cao 

chất lượng phục vụ người 

nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh 

Bình Dương - Giai đoạn 

2016-2020 

 

Nguyễn Thị 

Giang 

 

TS. Hoàng Mạnh 

Dũng 

 

Dựa trên 5 thành phần do Parasuraman và 

các đồng sự đã nghiên cứu, luận văn đưa ra 

mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 5 yếu tố 

chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của người dân (Người nộp thuế) tại 

Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy thứ tự các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của Người nộp thuế tại Cục 

Thuế như sau:  (1) Thái độ phục vụ, (2) 

Năng lực phục vụ, (3) Công khai minh bạch, 

(4) Sự tin cậy, (5) Cơ sở vật chất. 

24 Thạc sĩ 

Các giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học 

- hệ chính quy tại trường 

Hoàng Thị Thanh 

Nhàn 

 

TS. Hoàng Mạnh 

Dũng 

 

Chất lượng dịch vụ đào tạo luôn là nội dung 

quan trọng và được các trường đại học hiện 

nay quan tâm. Luận văn cung cấp cơ sở lý 

luận về chất lượng dịch vụ đào tạo, mối 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

đại học Thủ Dầu Một (giai 

đoạn 2016-2020) 

 

quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo 

thông qua mô hình đo lường chất lượng dịch 

vụ đào tạo đại học. Trên cơ sở thực hiện 

khảo sát bảng câu hỏi để đánh giá thực trạng 

chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại 

học Thủ Dầu Một. Qua đó nâng cao chất 

lượng đào tạo và góp phần thực hiện tốt sứ 

mệnh, tầm nhìn do nhà trường đã và đang 

nỗ lực phấn đấu theo đuổi. 

25 Thạc sĩ 

Nghiên cứu mức độ hài 

lòng của khách hàng sử 

dụng dịch vụ công Bảo 

hiểm xã hội tại Bình Dương 

 

Khúc Mạnh Tùng 

 

TS. Ngô Quang 

Huân 

 

Nội dung đề tài nhằm nghiên cứu sự hài 

lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 

Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Bình Dương, và cũng đồng thời xác định và 

đo lường mức độ tác động của các yếu tố 

đến sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ 

bảo hiểm xã hội qua đó đề xuất những giải 

pháp quản lý liên quan nhằm tăng cường 

hơn nữa sự hài lòng của khách hàng cũng 

như nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm 

xã hội trên địa bàn Tĩnh Bình Dương 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

26 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực làm việc của nhân 

viên tại VNPT Bình 

Dương. 

 

Huỳnh Nguyệt Tú 

 

TS. Nguyễn 

Ngọc Duy 

Phương 

 

Luận văn thực hiện nhằm đánh giá các yếu 

tố tác động đến động lực làm việc cho nhân 

viên tại VNPT Bình Dương. Kết hợp với 

nghiên cứu định tính và định lượng kết quả 

xử lý hồi quy đa biến cho thấy có 4 yếu tố 

có tác động dương đến động lực làm việc: 

biến Sự hỗ trợ của lãnh đạo (β6 = 0,366), 

Lương và chế độ phúc lợi (β4 = 0,188), Cơ 

hội đào tạo và phát triển (β3 = 0,176) và tác 

động thấp nhất là biến Điều kiện làm việc 

(β1 = 0,161). Đề tài được thực hiện với mẫu 

270 nhân viên thông qua phiếu khảo sát .Từ 

đó đưa ra hàm ý quản trị để nâng cao động 

lực làm việc cho nhân viên. 

27 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến lòng trung thành 

của khách hàng sử dụng 

dịch vụ di động của mạng 

Vinaphone tại viễn thông 

Bình Dương - Thành phố 

Thủ Dầu Một  

 

Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

 

TS. Phạm Ngọc 

Dưỡng 

 

Tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài nhằm 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn và lòng trung thành của khách hàng, 

xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố 

đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của 

khách hàng sử dụng dịch vụ di động. Đồng 

thời, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ di động giúp nâng cao sự thỏa 
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thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

mãn và duy trì lòng trung thành của khách 

hàng với Viễn thông Bình Dương. Đề tài 

được thực hiện theo phương pháp nghiên 

cứu định tính kết hợp với định lượng. Đối 

tượng khảo sát là các khách hàng đang sử 

dụng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại 

Viễn thông Bình Dương và dữ liệu được xử 

lý bằng phần mềm SPSS 18.0. 

28 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người dân 

đối với chất lượng dịch vụ 

hành chính công tại Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Ủy ban nhân 

dân thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

 

Trần Hải  Dương 

 

TS. Phạm Ngọc 

Dưỡng 

 

Nghiên cứu bao gồm 31 biến quan sát, tác 

giả đã loại đi 02 biến không đạt yêu cầu. Kết 

quả phân tích tương quan cho thấy các biến 

độc lập đều có sự tương quan với biến phụ 

thuộc. chỉ duy nhất có biến môi trường cung 

cấp dịch vụ không có sự tương quan với 

biến phụ thuộc. Kết quả phân tích hồi quy 

cho thấy các yếu tố năng lực của nhân viên, 

thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của nhân 

viên, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

sự đồng cảm của nhân viên đều tác động tích 

cực đến biến phụ thuộc sự hài lòng của 

người dân. Kết quả nghiên cứu còn đề ra 
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STT 
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đào tạo 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài 

lòng của người dân. 

29 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng sự 

hài lòng của người dân khi 

sử dụng dịch vụ hành chính 

công tại Ủy Ban nhân dân 

phường Hiệp An, Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

 

Võ Thị Bạch  Huệ 

 

TS. Phạm Ngọc 

Dưỡng 

 

Đề tài nhằm mục đích xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân 

khi họ sử dụng các dịch vụ hành chính công 

tại ủy ban. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả 

đưa ra một số hàm ý quản trị giúp các vị lãnh 

đạo địa phương và các CBCC trực tiếp làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả thấy được những ưu điểm cũng như 

những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động 

cung ứng dịch vụ hành chính công từ đó có 

những điều chỉnh, giải pháp kịp thời và phù 

hợp để cải thiện tốt hơn chất lượng phục vụ 

và cung ứng dịch vụ của UBND, qua đó 

nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân.  

30 Thạc sĩ 

Nâng cao giá trị cảm nhận 

của khách hàng về dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Dương 

Nguyễn Đăng 

Khoa 

 

TS. Phạm Xuân 

Thu 

 

Mô hình đo lường bao gồm sáu yếu tố: giá 

trị lắp đặt, giá trị chất lượng dịch vụ, giá trị 

nhân sự, giá trị theo giá cả, giá trị cảm xúc 

và giá trị xã hội. Kết quả phân tích nghiên 

cứu mô hình từ dữ liệu sơ cấp đã chỉ ra các 

yếu tố tác động chính đến giá trị cảm nhận 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

 
của khách hàng. Dựa trên việc đánh giá tổng 

quan và kết quả phân tích, tác giả đã đánh 

giá được những tồn tại và nguyên nhân của 

những yếu tố trên. Qua đó, đề xuất một số 

giải pháp nhằm gia tăng giá trị cảm nhận của 

khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 

BIDV CN Bình Dương, 

31 Thạc sĩ 

Các yếu tố tác động đến sự 

hài lòng của sinh viên về 

chất lượng đào tạo đại học 

tại trường Đại học Thủ Dầu 

Một. 

 

Phan Văn  Luân 

 

TS. Phạm Xuân 

Thu 

 

Luận văn đánh giá mức độ tác động của các 

yếu tố đến sự hài lòng của sinh viên đối với 

chất lượng đào tạo tại trường Đại học Thủ 

Dầu Một. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập 

từ 200 sinh viên năm 4 hệ đại học, sau đó 

dùng phần mềm SPSS để phân tích. Kết 

quả có năm yếu tố tác động đến sự hài lòng 

của sinh viên là cơ sở vật chất, chương trình 

đào tạo, đội ngũ giảng viên, sự nhiệt tình 

của cán bộ và giảng viên, sự quan tâm của 

nhà trường tới sinh viên. 

32 Thạc sĩ 

Các yếu tố tác động đến sự 

hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ tiền gửi tiết 

Trần Kim Oanh 

 

TS. Phạm Xuân 

Thu 

 

Luận văn đánh giá mức độ tác động của các 

yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng đối 

với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng 

Quân đội – chi nhánh Bình Dương. Dữ liệu 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

kiệm của Ngân hàng Quân 

đội chi nhánh Bình Dương 

 

nghiên cứu được thu thập từ 200 khách hàng 

đến gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, sau đó 

dùng phần mềm SPSS để phân tích. Kết quả 

có năm yếu tố tác động đến sự hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 

là phương tiện hữu hình, mức độ đáp ứng, 

sự tin cậy, phong cách phục vụ, mức độ 

đồng cảm. 

33 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của chất lượng 

cuộc sống nơi làm việc đến 

kết quả làm việc của nhân 

viên tại công ty TNHH 

Minh long I 

 

Huỳnh Thị Kiều 

Trang 

 

TS. Phạm Xuân 

Thu 

 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Áp 

dụng thang đo chất lượng cuộc sống nơi làm 

việc của Walton (1974) và thang đo kết quả 

làm việc cá nhân Nguyễn Đình Thọ và Ngô 

Mai Trang (2010) vào trong điều kiện Việt 

Nam; (2) Đo lường ảnh hưởng của chất 

lượng cuộc sống nơi làm việc đến kết quả 

làm việc của người lao động. Kết quả nghiên 

cứu là phù hợp với 8 thành phần từ mô hình 

Walton. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp 

các nhà quản trị tìm ra các giải pháp cải 

thiện môi trường làm việc toàn diện cho 

người lao động trong điều kiện các nguồn 

lực có hạn. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

34 Thạc sĩ 

Nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định gửi tiền tiết 

kiệm của khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - chi nhánh 

Bình Dương 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

 

TS. Phan Ngọc 

Minh 

 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục 

đích là xác định một số nhân tố chính có ảnh 

hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của 

khách hàng cá nhân tại BIDV CN Bình 

Dương và đánh giá mức độ tác động của 

từng nhân tố này. Sau quá trình thu thập và 

phân tích dữ liệu tác giả đã tổng hợp thành 

5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết 

kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV CN 

Bình Dương gồm: sự hữu hình, chất lượng 

dịch vụ, hình thức chiêu thị, lợi ích tài chính 

và độ tin cậy.  

35 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin kế 

toán trình bày trên báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại tỉnh Bình 

Dương 

 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

 

PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

 

Nội dung luận văn đã tổng hợp, hệ thống các 

lý thuyết liên quan đến chất lượng thông tin 

kế toán trình bày trên Báo cáo tài chính của 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, làm cơ sở 

cho phòng kế toán ở các doanh nghiệp lập 

được một BCTC có chất lượng, thông tin 

đáng tin cậy, giúp cho DNNVV tiếp cận 

được nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng 

được dễ dàng hơn và còn giúp cho nhà quản 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

trị công ty, nhà đầu tư có được những quyết 

định tốt hơn. 

36 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các nhân tố tác 

động đến chất lượng dịch 

vụ kế toán tại các doanh 

nghiệp dịch vụ kế toán trên 

địa bản tỉnh Bình Dương 

 

Trần Thị Ngọc  

Hương 

 

TS. Nguyễn Anh 

Hiền 

 

Đề tài được thực hiện nhằm xác định các 

nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 

kế toán (DVKT), đo lường mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng DVKT của các doanh nghiệp cung 

cấp DVKT trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Thông qua kết quả nghiên cứu, các doanh 

nghiệp cung cấp DVKT nắm bắt được các 

yếu tố tác động đến chất lượng DVKT và có 

những chính sách điều chỉnh thích hợp 

nhằm nâng cao chất lượng DVKT đáp ứng 

được nhu cầu của khách hàng và góp phần 

làm cho thị trường DVKT phát triển hơn 

nữa. 

37 Thạc sĩ 

Đo lường mức độ vận dụng 

kế toán quản trị môi trường 

trong các doanh nghiệp sản 

xuất tại thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

 

Lê Thị Diệu Linh 

 

PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

 

Xét ở góc độ doanh nghiệp, công tác kế toán 

quản trị môi trường có vai trò vô cùng quan 

trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của công tác kế toán và quản lý môi trường. 

Bổ sung kế toán quản trị môi trường trong 

hệ thống kế toán doanh nghiệp là vấn đề 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

mang tính thời sự và cấp bách cho các doanh 

nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh 

nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một nói riêng. 

Đây là ý tưởng để thực hiện đề tài “Đo 

lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận 

dụng kế toán quản trị môi trường trong các 

doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Thủ 

Dầu Một, Bình Dương”. 

38 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kiểm soát nội 

bộ quy trình thu thuế xuất 

nhập khẩu tại Chi cục Hải 

Quan VSIP 

 

Huỳnh Minh Hiếu 

 

TS. Nguyễn Thị 

Mai Hương 

 

Chi cục HQ VSIP thành lập theo Quyết định 

399/QĐ-TCCB do Tổng cục trưởng TCHQ 

ký ngày 20/6/1998, đơn vị trực thuộc Cục 

HQBD, có số thu NSNN trên 1.000 tỷ 

dồng/năm, góp vào số thu NS tỉnh và Cục 

HQBD. Tuy nhiên, Quy trình thu thuế XNK 

tại HQ VSIP bộc lộ bất cập như: Phối hợp 

thu NSNN với  ngân hàng; Hệ thống hải 

quan điện tử VNACSS phân luồng tờ 

khai;… dẫn đến tiền còn nợ tiền thuế nhưng 

hàng hóa thông quan, doanh nghiệp gian lận 

khai báo HQ,...  

39 Thạc sĩ Hoàn thiện kiểm soát nội 

bộ chi thường xuyên ngân 

Nguyễn Thị Bạch 

Dung 

PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

Chiến lược phát triển Kho Bạc Nhà nước 

đến năm 2020 nhằm hướng đến việc thúc 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

sách nhà nước qua kho bạc 

Nhà nước tỉnh Bình Dương 

 

  
đẩy nhanh quá trình Kho bạc điện tử với 

mục tiêu: xây dựng kho bạc hiện đại, hoạt 

động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định, 

vững chắc gắn với hiện đại hoá công nghệ 

và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh việc 

thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, đòi hỏi 

KBNN phải có một hệ thống Kiểm soát nội 

bộ(KSNB)hữu hiệu. Việc hoàn thiện một hệ 

thống KSNB chính là xác lập một cơ chế 

giám sát nhằm ngăn chặn và phòng ngừa 

những rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu những 

sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và 

nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và 

quy trình được thiết lập.  

40 Thạc sĩ 

Các nhân tố tác động đến 

đạo đức nghề nghiệp Kế 

toán Việt Nam - Nghiên 

cứu tại tỉnh Bình Dương 

 

Thái Thị Cẩm 

Giang 

 

TS. Phạm Ngọc 

Toàn 

 

Về mặt vận dụng lý luận: Đề tài tổng hợp lý 

luận theo hướng hệ thống hóa các nhóm 

nhân tố (tiêu chí đo lường nhân tố) tác động 

đến đạo đức nghề nghiệp kế toán, từ đó xác 

định những nhân tố nào có tác động đến đạo 

đức nghề nghiệp kế toán phù hợp với bối 

cảnh tại tỉnh Bình Dương. Về mặt thực tiễn: 

Đề tài xác định nhân tố dựa trên thực trạng 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, từ đó đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác 

động đến đạo đức nghề nghiệp kế toán, làm 

cơ sở cho những hàm ý chính sách phù hợp 

với thực tiễn tại tỉnh Bình Dương. 

42 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc lựa chọn chính sách kế 

toán của doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trên địa bàn Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

 

Trần Ngọc Nhi 

 

PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

 

Lựa chọn chính sách kế toán là việc thiết lập 

những nguyên tắc, cơ sở và các phương 

pháp kế toán cụ thể được DN áp dụng trong 

quá trình lập và trình bày BCTC. Việc 

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

lựa chọn CSKT là rất cần thiết. Nghiên cứu 

để tìm hiểu rõ về các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự lựa chọn CSKT của DNVVN cụ thể trên 

địa bàn Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương hiện nay. Bên cạnh đó, đưa ra hàm ý 

chính sách về việc lựa chọn CSKT nhằm cải 

thiện chất lượng BCTC. 

42 Thạc sĩ 

Trách nhiệm kiểm toán 

viên độc lập với việc nhận 

diện gian lận trong kiểm 

toán báo cáo tài chính các 

Lê Thị Thanh 

Thủy 

TS. Nguyễn Thị 

Mai Hương 

Đề tài “Trách nhiệm kiểm toán viên độc lập 

với việc nhận diện gian lận trong kiểm toán 

báo cáo tài chính các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tại tỉnh Bình Dương” phác họa  thực 

trạng về gian lận trong báo cáo tài chính các 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tại tỉnh Bình Dương 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương, làm rõ vấn đề gian lận và trách 

nhiệm kiểm toán viên độc lập đối với gian 

lận trên báo cáo tài chính, qua đó đưa ra 

những giải pháp xử lý và đề xuất phương án, 

hướng phát triển nghề trong tương lai. 

43 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định lựa chọn dịch vụ 

kế toán của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên địa 

bàn Thành phố Thủ Dầu 

Một tỉnh Bình Dương 

Mai Thành  Công 
PGS.TS. Hà 

Xuân Thạch 

Luận văn được thực hiện dựa trên các lý 

thuyết nền , mô hình nghiên cứu trước đó để 

kế thừa, kiểm định lại mô hình nghiên cứu, 

đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương. Mô hình nghiên cứu kiểm định có 

05 nhân tố tác động, 20 biến quan sát, thực 

hiện kiểm định, hiệu chỉnh mô hình thông 

qua: hệ số tin cậy Cronbach’Alpha, xây 

dựng thang đo qua phần mềm phân tích dữ 

liệu SPSS 16.0. 

44 Thạc sĩ 

Nghiên cứu kế toán môi 

trường áp dụng cho các 

doanh nghiệp sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Mai Linh 

PGS.TS. Huỳnh 

Đức Lộng 

 

Nội dung luận văn đã tổng hợp, hệ thống các 

lý thuyết liên quan đến kế toán môi trường 

của doanh nghiệp; đồng thời, trình bày kết 

quả thực trạng về một số nội dung của kế 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

toán môi trường tại các doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó, 

xác định những nội dung chủ yếu trong công 

tác kế toán môi trường và đưa ra những kiến 

nghị nhằm tổ chức thực hiện công tác kế 

toán môi trường tại các doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời 

gian tới. 

45 Thạc sĩ 

Nghiên cứu ảnh hưởng các 

nhân tố đến chất lượng 

thông tin báo cáo tài chính 

tại các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương 

Văn Thị Thùy 

Trang 

PGS.TS. Huỳnh 

Đức Lộng 

 

Việc xác định được các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng thông tin kế toán trình bày 

trên báo cáo tài chính ở Việt Nam sẽ giúp 

cho những người sử dụng làm cơ sở tham 

chiếu khi đọc các báo cáo tài chính. Câu hỏi 

đặt ra trong nghiên cứu này là những nhân 

tố nào ảnh hưởng đến chất lượng thông tin 

kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương? Mức độ ảnh hưởng của những nhân 

tố này như thế nào? Từ đó có những chính 

sách nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế 

toán trên báo cáo tài chính và là cơ sở để 
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Nội dung tóm tắt 

Chính phủ có chính sách phù hợp nhằm phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam. 

46 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin trình 

bày trên báo cáo tài chính 

của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn Thành 

phố Thủ Dầu Một. 

Lê Thị Mỹ Trang 
PGS.TS. Võ Văn 

Nhị 

Luận văn đã xác định được 6 nhân tố tố ảnh 

hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố 

Thủ Dầu Một: Chính sách pháp luật (PL), 

Hệ thống thông tin kế toán (TT), Kiểm toán 

(KT), Nhà quản trị (QT), Hệ thống Thuế 

(TH) và Sự đa dạng của doanh nghiệp (DD). 

Mô hình kết quả nghiên cứu: Chất lượng 

BCTC = 0,255 x Hệ thống thông tin kế toán 

+ 0,161 x Thuế + 0,394 x Chính sách pháp 

luật + 0,179 x Sự đa dạng của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất nhằm nâng cao 

chất lượng thông tin kế toán được trình bày 

trên báo cáo tài chính với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một. 

47 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kiểm soát nội 

bộ chi ngân sách nhà nước 

tại các UBND phường trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

Đào Thị Kim 

Ngọc 

 

PGS.TS. Hà 

Xuân Thạch 

 

Đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi 

NSNN tại các UBND trên địa bàn Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”.  Đề 

tài đã hệ thống những vấn đề cơ bản về kiểm 

soát nội bộ và kiểm soát nội bộ khu vực 
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đào tạo 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

 
công. Phân tích, đánh giá thực trạng hệ 

thống kiểm soát chi NSNN tại các UBND 

phường trên điạ bàn Thủ Dầu Một. Đưa ra 

giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

hệ thống kiểm soát chi cho các UBND 

phường trên điạ bàn Thủ Dầu Một 

48 Thạc sĩ 

Hoàn thiện hệ thống kiểm 

soát nội bộ tại Công ty Điện 

lực Bình Dương 

 

Nguyễn Kim  

Ngân 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Hưng 

 

Trong bài luận văn này, tác giả tiến hành 

nghiên cứu cơ sở lý thuyết kiểm soát nội bộ 

dựa trên một số khái niệm phổ biến, lịch sử 

phát triển của kiểm soát nội bộ và tìm hiểu 

thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại 

Công ty Điện lực Bình Dương. Luận văn 

phân tích những ưu điểm và tồn tại từ đó đưa 

ra các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần 

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn 

vị. 

49 Thạc sĩ 

Thực tiễn và giải pháp vận 

dụng giá trị hợp lý tại các 

doanh nghiệp Bình Dương 

theo chuẩn mực kế toán 

quốc tế 

 

Cao Thị Thanh 

Nhàn 

 

PGS.TS. Phạm 

Văn Dược 

 

Vấn đề giá trị hợp lý mới xuất hiện gần đây. 

Do đó, việc nghiên cứu “Những nhân tố ảnh 

hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý của 

các DNNVV Bình Dương” có ý nghĩa rất 

quan trọng. Kết quả cho thấy có 6 nhóm 

nhân tố chính ảnh hưởng, bao gồm: áp lực 
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từ hội nhập kinh tế thế giới; môi trường 

pháp lý; môi trường kế toán; môi trường 

kinh doanh; môi trường văn hóa và lợi ích 

kinh tế. Qua đó, tác giả đề xuất các giải 

pháp: Hoàn thiện môi trường kế toán; hệ 

thống chính trị - văn hóa; chất lượng môi 

trường kinh doanh; nâng cao mức độ hội 

nhập và điều kiện về việc tổ chức vận dụng 

giá trị hợp lý 

50 Thạc sĩ 

Các nhân tố tác động đến 

mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công 

tác kế toán tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Bình 

Dương 

 

Nguyễn Kim 

Phượng 

 

PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

 

Để hòa nhập vào quá trình toàn cầu hóa, quá 

trình tổ chức kế toán cũng cần thay đổi cho 

phù hợp với phương thức kinh doanh và 

quản lý mới.  Đề tài tập trung tìm hiểu “CÁC 

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI 

VIỆT NAM” . Từ đó ứng dụng một cách 

hợp lý và hữu hiệu các tiến bộ của công 

nghệ thông tin trong hệ thống kế toán nhằm 

đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. 
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51 Thạc sĩ 

Hoàn thiện nội dung tổ 

chức công tác kế toán tại 

các trường THCS thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Thủ Dầu Một 

 

Dương Hồng Cúc 

 

PGS.TS. Trần 

Phước 

 

Những thay đổi của Nghị định 16 liên quan 

đến việc phân loại đơn vị SNCL, cơ chế tự 

chủ đã tác động đến công tác quản trị cũng 

như hạch toán kế toán tại mỗi đơn vị SNCL, 

đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, hoàn thiện các 

quy định hướng dẫn chế độ kế toán các đơn 

vị HCSN. Vì vậy nghiên cứu Đề tài “Hoàn 

thiện nội dung tổ chức công tác kế toán tại 

các trường Trung học cơ sở thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu 

Một” nhằm tìm hiểu, xác định những khó 

khăn, tồn tại trong việc tổ chức công tác kế 

toán. 

52 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kiểm soát nội 

bộ thu chi ngân sách tại 

Phòng Tài chính Kế hoạch 

Thành phố Thủ Dầu Một 

tỉnh Bình Dương 

 

Hà Hữu  Phước 

 

PGS.TS. Trần 

Phước 

 

Luận văn được trình bày theo 3 chương: 

Chương 1, Tác giả đã hệ thống hóa các cơ 

sở lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội 

bộ nguồn gốc hình thành và phát triển của 

hệ thống KSNB. Chương 2, Từ cơ sở lý luận 

được trình bày ở chương 1, tác giả khảo sát 

và đánh giá thực trạng các yếu tố cấu thành 

hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát 

thu chi ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế 
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hoạch thành phố Thủ Dầu Một. Chương 3, 

Từ những hạn chế còn tồn tại đã trình bày ở 

chương 2 tác giả đề xuất những giải pháp 

phù hợp để hoàn thiện kiểm soát thu chi tại 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thủ 

Dầu Một. 

53 Thạc sĩ 

Hoàn thiện hệ thống kiểm 

soát nội bộ trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên địa 

bàn Thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

Đào Thị Duyên 

 

PGS.TS. Võ Văn 

Nhị 

 

Đề tài đã trình bày lịch sử hình thành và phát 

triển, các thành phần, lợi ích và hạn chế của 

hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, tác 

giả cũng tìm hiểu về đặc điểm của hệ thống 

kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Tác giả đã nêu lên thực trạng, kết quả 

đạt được, tồn tại, nguyên nhân và tác giả 

cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

54 Thạc sĩ 

Hoàn thiện hệ thống kiểm 

soát nội bộ của các doanh 

nghiệp sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ trên địa bàn 

Võ Lê Chiêu 

Hằng 

 

PGS.TS. Võ Văn 

Nhị 

 

Đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện và xây 

dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng 

cao tính hữu hiệu và hiệu quả của việc tổ 

chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các 

doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ 
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Thành phố Thủ Dầu Một - 

Tỉnh Bình Dương 

 

nghệ trên địa bàn Thành phố Thù Dầu Một 

-  tỉnh Bình Dương. Qua đó giúp nhà quản 

lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

55 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kế toán quản trị 

chi phí trong các doanh 

nghiệp sản xuất thủ công 

mỹ nghệ tại địa bàn Thủ 

Dầu Một - Tỉnh Bình 

Dương 

 

Nguyễn Phạm 

Yến Phi 

 

PGS.TS. Võ Văn 

Nhị 

 

Thông tin mà kế toán quản trị chi phí cung 

cấp giúp nhà quản trị đưa ra những quyết 

định đúng đắn, thực hiện mục tiêu chiến 

lược của doanh nghiệp. Từ cơ sở lý thuyết, 

tác giả tiến hành phân tích thực trạng kế toán 

quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản 

xuất thủ công mỹ nghệ tại địa bàn Thủ Dầu 

Một – Tỉnh Bình Dương. Từ đó, luận văn đề 

ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 

quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản 

xuất thủ công mỹ nghệ tại địa bàn Thủ Dầu 

Một – Tỉnh Bình Dương. 

56 Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin báo 

cáo tài chính của các doanh 

nghiệp sản xuất nhỏ và vừa. 

Nghiên cứu thực nghiệm 

tại Khu công nghiệp Việt 

Trương Thị Ánh 

Trang 

 

PGS.TS. Võ Văn 

Nhị 

 

Bằng việc khảo sát thực tế 170 doanh nghiệp 

tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore - 

tỉnh Bình Dương, kết quả nghiên cứu cho 

thấy có 5 nhân tố tác động đến chất lượng 

thông tin BCTC tại các DNNVV gồm: Hệ 

thống thông tin kế toán, kiểm toán, quy định 
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Nam - Singapore, tỉnh Bình 

Dương 

 

pháp lý về kế toán, quy định về thuế và trình 

độ kế toán. Các nhân tố từ mô hình nghiên 

cứu giải thích được 52.6%  mức độ tác động 

đến chất lượng BCTC, điều này đồng nghĩa 

còn nhiều nhân tố khác có tác động vào chất 

lượng BCTC cần được xem xét . Trên cơ sở 

kết quả nghiên cứu, tác giả đã gợi ý các 

chính sách liên quan nhằm mục tiêu nâng 

cao chất lượng thông tin BCTC của các 

DNNVV. 

57 Thạc sĩ 

Đánh giá sự tác động của 

các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc tổ chức và xây dựng kế 

toán trách nhiệm của các 

doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

 

Nguyễn Thị Hồng  

Phúc 

 

TS. Nguyễn 

Đình Khiêm 

 

Kết quả nghiên cứu đã tìm ra năm nhân tố 

tác động đến việc vận dụng hệ thống kế toán 

trách nhiệm của các doanh nghiệp đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao 

gồm: Đánh giá dự toán so với thực tế, lập 

báo cáo, phân bổ chi phí và thu nhập, cơ cấu 

tổ chức, đào tạo và khuyến khích nhân viên. 

Đánh giá dự toán so với thực tế là nhân tố 

tác động mạnh nhất. Nhân tố này đề cập đến 

việc so sánh giữa thành quả thực tế so với 

thành quả kế hoạch. Qua đó, đánh giá được 

thành quả của nhân viên, hỗ trợ cho việc đưa 
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ra những chính sách kiểm soát, xác định 

nguyên nhân của những chênh lệch, ai là 

người chịu trách nhiệm cho những chênh 

lệch này. 

58 Thạc sĩ 

Hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán tại các đơn vị 

trực thuộc Sở lao động - 

Thương binh Xã hội tỉnh 

Bình Dương 

 

Trần Thu  Thủy 

 

TS. Nguyễn Thị 

Mai Hương 

 

Luận văn đã đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. 

Xuất phát từ quá trình tìm hiểu về đề tài 

nghiên cứu, luận văn sẽ tập trung vào các 

vấn đề chính như: những vấn đề cơ bản về 

tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự 

nghiệp, thực tế tổ chức công tác kế toán ở 

bốn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Dương. Luận văn phân tích những ưu điểm 

và tồn tại từ đó đưa ra một số giải pháp cụ 

thể nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Dương trong thời gian tới. 
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59 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin kế 

toán tại các cơ quan Sở 

Ngành tỉnh Bình Dương 

 

Nguyễn Thị Ngọc  

Bích 

 

TS. Phạm Xuân 

Thành 

 

Tình hình thực tế chi ngân sách dùng cho 

hoạt động nhà nước cao hơn chi đầu tư phát 

triển, bội chi, nợ công lớn và nhu cầu tiếp 

nhận vốn vay, vốn tài trợ,...đã nảy sinh vấn 

đề cấp thiết về tính công khai, minh bạch, 

trách nhiệm giải trình và nâng cao chất 

lượng thông tin kế toán tại các cơ quan hành 

chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng, 

cả nước nói chung. Nghiên cứu này sẽ xác 

định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 

thông tin kế toán tại các cơ quan Sở ngành 

tỉnh Bình Dương. Từ đó tác giả đánh giá 

mức độ tác động của các nhân tố, phân tích 

và để xuất các kiến nghị để hoàn thiện, nâng 

cao chất lượng thông tin kế toán tại các quan 

hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương. 

 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác kiểm 

tra thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Chi cục thuế thị 

xã Thuận An 

 

Đinh Nho Huy 

 

TS. Phạm Xuân 

Thành 

 

Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của luận 

văn này là hệ thống kiểm soát nội bộ quy 

trình kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế thị xã 

Thuận An. Tác giả lần lượt đưa ra các vấn 

đề và cách thức giải quyết nhằm mang lại 

những mục tiêu của đề tài cụ thể như sau: 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về KSNB. Thực 

trạng kiểm soát nội bộ quy trình thu thuế tại 

Chi cục Thuế thị xã Thuận An, đánh giá 

được thực trạng tình hình kiểm tra thuế tại 

nơi đây qua 05 nhân tố: Môi trường kiểm 

soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, 

truyền thông và thông tin, giám sát. Giải 

pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Chi cục 

Thuế thị xã Thuận An từ đó nâng cao chất 

lượng công tác kiểm tra thuế. 

60 Thạc sĩ 

Các nhân tố tác động đến 

mức độ công bố thông tin 

báo cáo bộ phận của các 

công ty niêm yết tại thị 

trường chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Lê Thị Thanh 

Vân 

 

TS. Trần Quốc 

Thịnh 

 

Đề tài nghiên cứu các nhân tố tác động đến 

mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận 

(SDI) của 139 Công ty niêm yết tại Sở giao 

dịch chứng khoán TP.HCM năm 2016. Đề 

tài kế thừa nghiên cứu của Alfaraih and 

Alanezi (2011) để xem xét 10 biến độc lập. 

Kết quả nghiên cứu nhân tố SIZE , LEV tác 

động cùng chiều và nhân tố DIFF tác động 

nghịch chiều đến SDI. Từ kết quả nghiên 

cứu, tác giả đề xuất một số gợi ý và chính 

sách nhằm nâng cao mức độ công bố thông 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

tin BCBP của các công ty niêm yết tại Sở 

giao dịch chứng khoán TP.HCM.  

61 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin trên 

các báo cáo tài chính của 

các doanh nghiệp tại tỉnh 

Bình Dương 

 

Phạm Hồ Khánh 

Linh 

 

TS. Trần Văn 

Thảo 

 

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân 

tố tác động đến CLTT BCTC của các 

DNNNV tại Tỉnh Bình Dương; xây dựng 

thang đo, đo lường CLTT BCTC và các 

nhân tố tác động đến CLTT trên BCTC; đưa 

ra các giải pháp nhằm nâng cao CLTT trên 

BCTC. Phương pháp nghiên cứu sử dụng 

trong luận văn là phương pháp hỗn hợp. Kết 

quả, tác giả đã tìm hiểu và xác định ra 6 nhân 

tố ban đầu, trong đó nhân tố năng lực nhân 

viên kế toán là nhân tố quan trọng nhất. 

62 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng kiểm toán báo 

cáo tài chính của các doanh 

nghiệp niêm yết tại các 

công ty kiểm toán độc lập 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Huỳnh Nguyễn 

Uyên Ngọc 

 

TS. Trần Văn 

Thảo 

 

BCTC là một cơ sở để nhà đầu tư đưa ra các 

quyết định của mình. Muốn nâng cao chất 

lượng kiểm toán BCTC của DNNY thì cần 

tìm các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 

kiểm toán BCTC nhằm đưa ra các giải pháp 

cụ thể để nâng cao chất lượng kiểm toán 

BCTC. Mục tiêu của luận văn là xác định 

các nhân tố tác động đến CLKT BCTC của 

các DNNY; xây dựng thang đo, và đo lường 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

các nhân tố từ đó đưa ra các giải pháp. 

Phương pháp nghiên cứu là phương pháp 

hỗn hợp, kết hợp giữa nghiên cứu định tính 

và định lượng. Kết quả luận văn đã tìm hiểu 

và xác định được 6 nhân tố có ảnh hưởng tới 

CLKT và chỉ ra mức độ cũng như thứ tự tác 

động, là tư liệu tham khảo cho các tổ chức 

và cá nhân nghiên cứu hoạt động kiểm toán 

tại TP. Hồ Chí Minh. 

63 Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng thông tin kế 

toán của các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở 

khoa học và công nghệ tại 

Khu vực Nam bộ 

 

Trần Đỗ Anh Thư 

 

TS. Võ Đức 

Toàn 

 

Mục tiêu của đề tài nhằm tìm ra các nhân tố 

ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán 

của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ. Kết quả nghiên 

cứu đã xác định có 6 nhân tố ảnh hưởng: 

Môi trường (MT) Pháp lý; MT chính trị; MT 

văn hoá; MT kinh tế; MT giáo dục; MT làm 

việc. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất  

hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các 

đơn vị SNCL thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ.  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

64 Thạc sĩ 

Phát triển đội ngũ giáo viên 

Tiểu học ở huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

Nguyễn Tấn  Anh 

 

PGS.TS. Phan 

Thị Tố Oanh 

 

Luận văn sử dụng 3 phương pháp nghiên 

cứu (PPNC): PPNC lý luận, PPNC thực tiễn 

và phương pháp thống kê toán học. Chúng 

tôi nghiên cứu công tác phát triển ĐNGVTH 

trên các nội dung: Mục đích, chức năng, 

nhiệm vụ của ĐNGVTH; Nội dung; thực 

trạng ĐNGVTH; thực trạng phát triển 

ĐNGVTH ; nghiên cứu lý luận về phát triển 

ĐNGVTH. Từ kết quả khảo sát, đánh giá 

thực trạng ĐNGVTH và thực trạng phát 

triển ĐNGVTH ở các trường Tiểu học ở 

huyện Bắc Tân Uyên đã đề xuất 6 biện pháp 

nhằm phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở 

Huyện Bắc Tân Uyên. 

65 Thạc sĩ 

Biện pháp quản lý công tác 

chủ nhiệm lớp của Hiệu 

trưởng các trường THCS 

trên địa bàn Thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

 

Trần Thụy Hưng 

Hảo 

 

PGS.TS. Phan 

Thị Tố Oanh 

 

Công tác chủ nhiệm là một bộ phận quan 

trọng trong các hoạt động của nhà trường 

phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, việc 

quản lý CTCN hiện nay vẫn thực hiện chủ 

yếu theo kinh nghiệm, cảm tính, chưa căn 

cứ vào những cơ sở lý luận và thực tiễn nên 

chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

toàn diện GD. Tác giả đã khảo sát thực trạng 

việc quản lý CTCN tại 5 trường trung học 

cơ sở trên địa bàn Thị xã Thuận An tỉnh 

Bình Dương, đồng thời đề xuất một số biện 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTCN tại 

các trường THCS. Từ khóa: Quản lý, Hiệu 

trưởng, công tác chủ nhiệm, trường THCS. 

66 Thạc sĩ 

Nâng cao chất lượng quản 

lý đội ngũ tổ trưởng môn 

vật lý ở các trường Trung 

học phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

 

Trần Trúc Như 

 

TS. Lương Thị 

Hồng Gấm 

 

Tổ trưởng chuyên môn là một bộ phận 

chuyên môn của trường Trung học phổ 

thông. Để tổ trưởng chuyên môn thực sự là 

hạt nhân trong hoạt động chuyên môn, vai 

trò của người Hiệu trưởng trong việc xây 

dựng và quản lý tổ trưởng chuyên môn là 

hết sức quan trọng. Đề tài nghiên cứu này sẽ 

góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận 

và thực tiễn về công tác quản lý giáo dục ở 

các trường THPT nói chung và các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói 

riêng. 

67 Thạc sĩ Biện pháp quản lý hoạt 

động dạy học môn tiếng 

Đặng Xuân  Tùng 

 

TS. Đồng Văn 

Toàn 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 

có vai trò quan trọng đối với chất lượng dạy 

học của môn học. Dựa trên cơ sở lý luận và 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Anh tại trường Đại học 

Ngô Quyền 

 

thực tiến về công tác dạy học và quản lý hoạt 

động dạy học, luận văn đã làm rõ thực trạng 

quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 

tại trường đại học Ngô Quyền trong thời 

gian vừa qua. Từ đó đã đề xuất 06 biện pháp 

quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 

tại trường đại học Ngô Quyền. Các biện 

pháp đều được đánh giá có tính cần thiết và 

tính khả thi cao.  

68 Thạc sĩ 

Quản lý công tác chủ 

nhiệm lớp ở các trường 

trung học phổ thông tại 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 

Võ Thị Chí 

Thanh 

 

TS. Trần Văn 

Trung 

 

“Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các 

trường THPT tại Huyện Bắc Tân Uyên” 

đã sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu 

(PPNC): PPNC lý luận, PPNC thực tiễn. 

Chúng tôi nghiên cứu công tác chủ nhiệm 

(CTCN) trên các nội dung: Mục đích, chức 

năng, nhiệm vụ của GVCN; Nội dung; 

PPCTCN; nghiên cứu quản lý CTCN theo 

tiếp cận chức năng quản lý. Từ kết quả khảo 

sát, đánh giá thực trạng CTCN và QLCTCN 

ở trường THPT tại huyện Bắc Tân Uyên đã 

đề xuất 4 nhóm biện pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả QLCTCN. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

69 Thạc sĩ 

Quản lý công tác chăm sóc 

- nuôi dưỡng và giáo dục 

trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non ngoài công lập 

trên địa bàn Thành phố Thủ 

Dầu Một tỉnh Bình Dương 

 

Dương Anh Thi 

 

TS. Trần Văn 

Trung 

 

Hiện nay, hoạt động  của các cơ sở giáo dục 

mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương còn 

nhiều bất cập, vì vậy cần có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa  ngành giáo dục và chính quyền địa 

phương trong công tác quản lý nhằm nâng 

cao chất lượng  chăm sóc nuôi dưỡng và 

giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

ngày càng tốt hơn. Trong quá trình nghiên 

cứu, tôi đã trình bày được thực trạng, thuận 

lợi và khó khăn của đơn vị. Trên cơ sở đó, 

xây dựng giải pháp phù hợp nhằm giải quyết 

các vấn đề đã nêu. 

70 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở các 

trường tiểu học ở thị xã Dĩ 

An -  tỉnh Bình Dương 

 

Đào Quang 

Tuyên 

 

TS. Mỵ Giang 

Sơn 

 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực 

trạng thực hiện và quản lý HĐGDNGLL tại 

các trường tiểu học thị xã Dĩ An, tác giả đề 

xuất các biện pháp sau: (1) Nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học 

sinh về vai trò, tác dụng của hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp; (2) Tăng cường tính 

kế hoạch trong HĐGDNGLL; (3) Đổi mới 

phương pháp và hình thức tổ chức 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

HĐGDNGLL trong nhà trường; (4) Hoàn 

thiện cơ cấu, bộ máy thực hiện 

HĐGDNGLL; (5) Tăng cường công tác chỉ 

đạo đảm bảo các nguồn lực, các điều kiện 

hỗ trợ HĐGDNGLL; (6) Đổi mới kiểm tra, 

đánh giá HĐGDNGLL. 

71 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động bán trú 

các trường THCS Thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

Huỳnh Thị Ngọc 

Bích 

 

TS. Lương Thị 

Hồng Gấm 

 

Tác giả đề xuất 4 nhóm biện pháp dựa trên 

nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cũng như xuất 

phát từ nhu cầu thực tế về giáo dục THCS 

hiện nay. Những biện pháp trên được trưng 

cầu ý kiến của tất cả CBQL, GV, NV các 

trường THCS có tổ chức bán trú trên điạ bàn 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kết quả 

khảo nghiệm đã chứng minh tính cần thiết 

và tính khả thi mà tác giả đã đề xuất. Tùy 

theo điều kiện của từng địa phương mà 

CBQL có thể áp dụng từng biện pháp cho 

phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện có 

của đơn vị. 

72 Thạc sĩ Quản lý hoạt động dạy học 

ở trường trung học phổ 

Huỳnh Hồng 

Hạnh 

 

TS. Đồng Văn 

Toàn 

 

Chương 1 trình bày tổng quan về tình hình 

nghiên cứu liên quan đến dạy học và quản 

lý hoạt động dạy học. Trong chương 2, 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

thông chuyên các tỉnh 

Đông Nam Bộ 

 

chúng tôi điều tra, khảo sát thực trạng dạy 

học và quản lý hoạt động dạy học của giáo 

viên và học sinh ở trường THPT chuyên các 

tỉnh Đông Nam Bộ. Kết quả cho thấy, tuy có 

nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số hạn 

chế. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất 6 biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường 

THPT chuyên các tỉnh Đông Nam Bộ. Kết 

quả phân tích khảo nghiệm các biện pháp 

được các chuyên gia đánh giá là rất cần thiết 

và rất khả thi. 

73 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động bồi 

dưỡng học sinh năng khiếu 

ở các trường trung học phổ 

thông tỉnh Bình Phước 

 

Dương Thị  Thảo 

 

TS. Nguyễn Đức 

Danh 

 

Luận văn tập trung vào các nhiệm vụ nghiên 

cứu sau: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận của 

HĐ BD HSNK và QL HĐ BD HSNK ở các 

trường phổ thông. Khảo sát và đánh giá thực 

trạng QL HĐ BD HSNK ở các trường THPT 

tại tỉnh Bình Phước. Từ nghiên cứu lý luận 

và kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng HĐ 

BD HSNK và QL HĐ BD HSNK ở một số 

trường THPT tại tỉnh Bình Phước, đề tài đã 

đề xuất 3 nhóm biện pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả QL HĐ BD HSNK. Với các 
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phương pháp nghiên cứu lý luận và phương 

pháp nghiên cứu thực tiễn, tác giả đã hoàn t 

74 Thạc sĩ 

Quản lí việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt 

động dạy ở các trường 

trung học phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

Nguyễn Tiến  

Định 

 

TS. Nguyễn Thị 

Hảo 

 

Luận văn đã góp phần làm rõ cơ sở lí luận 

của hoạt động quản lí việc ứng dụng CNTT 

trong HĐD ở trường THPT của Hiệu 

trưởng. Luận văn đã khảo sát, phân tích thực 

trạng hoạt động quản lí việc ứng dụng 

CNTT trong HĐD ở các trường THPT trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. Luận văn đề xuất 

các nhóm biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lí việc ứng dụng CNTT 

trong HĐD ở các trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước. 

75 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động tổ 

chuyên môn trong trường 

trung học phổ thông thuộc 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 

Đoàn Thị Ngọc  

Diệp 

 

TS. Trần Thị 

Tuyết Mai 

 

“Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong 

trường trung học phổ thông thuộc huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” đã sử 

dụng 2 phương pháp nghiên cứu: lý luận và 

thực tiễn. Trên cơ sở lý luận của công tác 

quản lý hoạt động tổ chuyên môn và thực 

trạng nghiên cứu công tác quản lý hoạt động 

tổ chuyên môn ở các trường THPT trên địa 

bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 



46 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

tác giả đã đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động tổ 

chuyên môn ở các trường THPT. 

76 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động dạy học 

môn Lịch sử tại các trường 

Trung học cơ sở trên địa 

bàn thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

Dương Thị Hào 

 

TS. Trần Thị 

Tuyết Mai 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử ở 

trường trung học cơ sở là quản lý hoạt động 

dạy của thầy, hoạt động học của trò và các 

điều kiện hỗ trợ. Trong đó quản lý hoạt động 

dạy của thầy bao gồm: quản lý mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch dạy học; phân công 

giảng dạy; …. Quản lý hoạt động học của 

học sinh bao gồm: quản lý mục đích, động 

cơ học tập; nội dung, phương pháp học tập 

và việc tự học của học sinh. Để quản lý hoạt 

động dạy học môn lịch sử có hiệu quả thì 

cần có những biện pháp quản lý thiết thực 

và hợp lý của Hiệu trưởng để giáo viên và 

học sinh ngày càng hứng thú hơn trong 

giảng dạy và học tập bộ môn.  

77 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động đổi mới 

phương pháp giảng dạy 

Tiếng anh ở các trường 

Trung học cơ sở trên địa 

Phạm Chi Lan 

 

TS. Trần Thị 

Tuyết Mai 

 

Qua việc nghiên cứu về lí luận và thực trạng  

quản lý hoạt động đổi mới PPGD môn tiếng 

Anh ở các trường THCS thị xã Bến Cát tỉnh 

Bình Dương, tác giả đề xuất 5 biện pháp dựa 
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bàn thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

 

trên những nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cũng 

như phát xuất từ nhu cầu của thực tế giáo 

dục THCS hiện nay. Những biện pháp mà 

tác giả đề xuất được trưng cầu ý kiến của tất 

cả CBQL và GV các trường THCS thị xã 

Bến Cát tỉnh Bình Dương. Kết quả khảo 

nghiệm đã chứng minh được tính khả thi và 

tính cần thiết của các biện pháp mà tác giả 

đề xuất.  

78 Thạc sĩ 

Công tác kiểm tra nội bộ 

trường trung học cơ sở tại 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

 

Nguyễn Huy 

Hùng 

 

TS. Trần Văn 

Trung 

 

Trong giáo dục, kiểm tra nội bộ có vai trò 

quan trọng đối với hoạt động của trường 

học. Kiểm tra giúp Hiệu trưởng đánh giá 

đúng thực trạng nhà trường để đưa ra quyết 

định quản lý phù hợp, hình thành cơ chế tự 

điều chỉnh hoạt động của đơn vị, cá nhân. 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục, việc nghiên cứu vấn đề:“Công tác 

kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương” là biện pháp quan trọng và cần thiết 

trong quản lý giáo dục. 
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79 Thạc sĩ 

Quản lý thiết bị dạy học ở 

Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

 

Nguyễn Hữu 

Thuận 

 

TS. Trần Văn 

Trung 

 

Quản lý hiệu quả TBDH góp phần quan 

trọng để nâng cao chất lượng dạy học trong 

các trường đại học. TBDH của Trường Đại 

học Thủ Dầu Một đã được trang bị tương 

đối đầy đủ, phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo, đáp ứng cơ bản cho việc giảng dạy, học 

tập, nghiên cứu của nhà trường. Nhìn chung, 

nhà trường đã thực hiện những nhiệm vụ cơ 

bản về quản lý TBDH, tuy nhiên vẫn còn 

những hạn chế nhất định. Luận văn đã 

nghiên cứu đề xuất hệ thống các biện pháp 

quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

TBDH ở Trường Đại học Thủ Dầu Một./. 

80 Thạc sĩ 

Quản lý đội ngũ giáo viên 

tiểu học ở thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 

2016 -2020 

 

Trần Quang Vinh 

 

TS. Trần Văn 

Trung 

 

Luận văn đã khảo sát và đánh giá thực trạng 

đội ngũ giáo viên, thực trạng công tác quản 

lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương từ năm 2012 đến 2016. 

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản 

lý đội ngũ giáo viên tiểu học ở thị xã Dĩ An 

trong những năm qua đã góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục của thị xã Dĩ An. Tác 

giả đã đề xuất một số biện pháp có tính cấp 
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thiết và khả thi để phát triển đội ngũ giáo 

viên tiểu học trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương trong giai đoạn 2016 – 2020. 

81 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động dạy học 

môn tiếng Anh ở các 

trường tiểu học thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

Huỳnh Kim Oanh 

 

TS. Vũ Đình 

Luận 

 

Từ nghiên cứu lý luận và kết quả khảo sát, 

đánh giá thực trạng hoạt động dạy học môn 

tiếng Anh ở các trường tiểu học thị xã Tân 

Uyên, đề tài đã đề xuất 4 nhóm biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 

dạy học môn tiếng Anh ở các trường tiểu 

học thị xã Tân Uyên, đó là: Biện pháp  Quản 

lí việc thực hiện kế hoạch, chương trình 

giảng dạy của GV. Nhóm các biện pháp 

quản lý và tăng cường đổi mới hoạt động 

kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HS 

theo chuẩn quốc tế. Nhóm các biện pháp bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực cho GV Tiếng 

Anh.Nhóm các biện pháp đổi mới quản lý 

CSVC, TBDH môn Tiếng Anh. 

82 Thạc sĩ 

Quản lý hoạt động của tổ 

chuyên môn ở các trường 

Trung học cơ sở thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Phạm Văn Miếng 

 

TS. Vũ Thị Lan 

Hương 

 

Công tác quản  lý hoạt động  tổ chuyên môn 

ở nhà trường trung học cơ sở thị xã Bến Cát 

đã được thực hiện và bước đầu đạt một số 

kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều 
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hạn chế và bất cập trong nhận thức, trong 

việc xây dựng kế hoạch thực hiện,  hoạt 

động tổ chức, chỉ đạo cũng như công tác 

kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn trong quản 

lý hoạt động dạy học. Tác giả muốn đề xuất 

một số biện pháp phù hợp và có tính khả thi 

để chất lượng dạy học ở các trường trung 

học cơ sở thị xã Bến Cát sẽ được nâng lên 

góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của thị xã Bến Cát nói chung và các trường 

trung học cơ sở nói riêng. 

83 Thạc sĩ 

Kinh tế biển ở Ninh Thuận 

từ 1991 đến 2015 

 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

 

PGS.TS.  

Nguyễn Văn 

Hiệp 

 

Ninh Thuận là một tỉnh nằm ở cực nam miền 

Trung, với bờ biển dài và vùng lãnh hải rộng 

với nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. 

Nghiên cứu, tìm hiểu kinh tế biển tỉnh Ninh 

Thuận sau ngày tái lập tỉnh (1991 đến 2015) 

góp phần làm sáng tỏ bức tranh kinh tế biển 

của tỉnh trong quá trình đổi mới và phát 

triển. Đồng thời đúc kết được một số kinh 

nghiệm từ những thành công, những mặt 

mạnh, mặt làm được cũng như những khó 

khăn, hạn chế trong quá trình phát triển kinh 
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tế biển có thể tổng kết thành chuyên đề lý 

luận về kinh nghiệm thực hiện đường lối đổi 

mới của Đảng vào tình hình thực tế của mỗi 

địa phương. 

84 Thạc sĩ 

Lịch sử cộng đồng người 

Stiêng ở thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

 

Dư Thế Hùng 

 

TS. Trần Hạnh 

Minh Phương 

 

Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng 

Xtiêng ở thị xã Bình Long đã trãi qua nhiều 

biến động và chịu nhiều tác động của các 

biến cố lịch sử nhất là sự cai trị của thực dân 

Pháp và sự xâm lược của đế quốc Mỹ lên 

vùng đất này đã tác động rất lớn đối với cuộc 

sống của người Xtiêng. Có thể nói lịch sử 

hình thành và phát triển của cộng đồng 

Xtiêng trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử 

trong quá khứ cũng như hiện tại làm cho 

diện mạo của cộng đồng thay đổi một cách 

nhanh chóng từ lúc lập làng cho đến nay. 

Ngoài chịu những tác động, biến cố lịch sử 

trong quá khứ thì người Xtiêng đã có sự giao 

lưu kinh tế- xã hội giữa các vùng miền, các 

tộc người với nhau đã làm cho nền văn hóa 

truyền thống của cộng đồng có nhiều biến 

đổi.  
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85 Thạc sĩ 

Vai trò của Chiến khu Đ 

trong công cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

(1954-1975) 

 

Phan Thị Mến 

 

TS. Nguyễn Văn 

Thủy 

 

Chiến khu Đ là căn cứ địa có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng của miền Đông Nam Bộ và 

cả Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống 

Mỹ. Chiến khu Đ là hậu cứ cách mạng, nơi 

quy tụ các cơ quan đầu não và lực lượng 

kháng chiến; nơi đứng chân, nuôi dưỡng, 

huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang 

cách mạng. Nơi đây là hậu phương trực tiếp 

và căn cứ hậu cần tại chỗ của chiến trường 

Nam Bộ, đảm bảo sự thông suốt cho hành 

lang chiến lược Bắc – Nam, đồng thời là chỗ 

dựa, nơi bày thế trận tiêu diệt đối phương tại 

chỗ, là nơi xuất phát, bàn đạp tiến công địch 

ở ngoài căn cứ... 

86 Thạc sĩ 

Lịch sử cộng đồng người 

Hoa Phúc Kiến ở Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

 

TS. Huỳnh Ngọc 

Đáng 

 

Cộng đồng người Hoa Phúc Kiến đã đến 

vùng Thủ Dầu Một (Bình Dương) vào 

khoảng giữa thế kỷ XIX. Từ Phú Cường 

người Hoa bắt đầu tỏa đi khắp nơi, thiết lập 

nên những trung tâm định cư mới, nhiều 

trung tâm sản xuất thủ công nghiệp nổi 

tiếng, khu buôn bán sầm uất hình thành như: 

Lái Thiêu, Tân Phước Khánh, Dầu Tiếng. 



53 

 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Qua thời gian số lượng người Hoa Phúc 

Kiến ở Chánh Nghĩa không ngừng tăng lên, 

hợp thành một cộng đồng đông đảo, có 

nhiều nét đặc trưng về kinh tế, văn hóa, xã 

hội.  

87 Thạc sĩ 

Đầu tư của Nhật Bản vào 

Bình Dương giai đoạn 

1997-2016 

 

Dương Quỳnh 

Nga 

 

TS. Ngô Hồng 

Điệp 

 

Đề tài làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt 

động đầu tư của Nhật Bản tại Bình Dương 

trong giai đoạn 1997 - 2016. Nội dung luận 

văn gồm ba chương: chương 1, trình bày 

nguyên nhân thúc đẩy hoạt động đầu tư của 

Nhật Bản; chương 2, làm rõ những đặc điểm 

chủ yếu trong hoạt động đầu tư của các 

doanh nghiệp Nhật Bản; chương 3, phân 

tích tác động của hoạt động của đầu tư Nhật 

Bản và đề ra các giải pháp thúc đẩy đầu tư 

Nhật Bản tại Bình Dương. Kết quả của 

nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho 

những nghiên cứu chuyên sâu về đầu tư 

Nhật Bản tại Việt Nam.  

88 Thạc sĩ 

Tiếp xúc văn hóa Đông - 

Tây qua tờ Gia Định Báo 

(1865 - 1909) 

Nguyễn Văn 

Thương 

 

TS. Nguyễn 

Phương Lan 

 

Nội dung chủ yếu là tìm hiểu những biểu 

hiện của tiếp xúc văn hóa Đông - Tây trên 

tờ Gia Định Báo. Để từ đó rút ra được những 
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giá trị văn hóa mới từ tờ báo. Luận văn nêu 

những biểu hiện của tiếp xúc văn hóa Đông 

- Tây qua tờ Gia Định Báo trên các mặt báo 

chí, ngôn ngữ, văn chương, mĩ thuật – kĩ 

thuật; đánh giá những giá trị của tiếp xúc 

văn hóa Đông - Tây qua tờ Gia Định Báo về 

các lĩnh vực báo chí, nâng cao dân trí, phát 

triển và truyền bá chữ quốc ngữ, phát triển 

văn học, hình thành và phát triển các nghề 

mới. 

89 Thạc sĩ 

Cultural factors shown in 

Vietnamese proverbs 

 

Nguyễn Phương 

Duy 

 

Assoc. Prof. 

Sidsel 

Millerstrom 

 

The aim of this study is to show cultural 

factors which are embedded in Vietnamese 

proverbs as well as help people 

acknowledge the relationship between 

culture and language. The findings provide 

improvement in teaching and learning 

translation. From the findings, we should 

pay attention to cultural factors when we 

translate a proverb from Vietnamese to 

English. Through the analysis, we can see 

that some typical animals, images, and 

activities which are familiar with 
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Vietnamese culture need to adjust when 

translating into the target language. It is 

necessary to use the typical animals, 

images, and activities in target language to 

express the same meaning. In some 

contexts, if we cannot translate cultural 

factors, we should translate basing on the 

literal meaning.  

90 Thạc sĩ 

Analysis of frog stories for 

kids: A multimodality 

approach  

 

Lý Tú  Thanh 

 

TS. Nguyễn 

Hoàng Tuấn 

 

Working within the theoretical frame of 

multimodality studies as picture story 

combine both verbal and visual modes of 

expression. Our method is to describe the 

language and images through the five frog’s 

stories. Besides, this study will use minds 

map to convey the value of the picture story. 

Based on analysis, we will generalize results 

through analysis of language – image 

through frog’s stories can be a potential 

topic for future research to explore 

interpersonal meaning which is created 

between authors and viewers. In addition to 

analysis results, this thesis aims to make 
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pedagogical 	recommendations 	to 	teach 

children in primary schools. 
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