
DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 10 (2016-2018)

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

TT Tên đề tài luận văn

1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10

2 Huy động vốn tại Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu chi nhánh Hùng Vương

3 Chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh  tại  chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

4 Marketing huy động vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư  và phát triển Việt Nam  chi nhánh Hà Tây

5 Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tin học thương mại công nghệ và tư vấn ICT

6 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà

7 Huy động vốn tại NH thương mại  TNHH MTV Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ba Đình

8 Tạo động lực lao động cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại Viện nghiên cứu quản lý Đất Đai

9 Nâng cao năng  lực cạnh tranh tại trường Đại học Thăng Long

10 Phát triển dịch vụ di động tại trung tâm kinh doanh VNPT - VINAPHONE HÀ NỘI

11 Tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần nhiên liệu bay PETROLIMEX

12 Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Vệt Nam - chi nhánh Đông Đô

13
Nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội trên thị trường 

Ngân hàng bán lẻ 

14 Tạo động lực lao động tại Bưu điện thành phố Hà Nội

15 Phát triển bảo hiểm y tế đối tượng cận nghèo tại Việt Nam



DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 10 (2016-2018)

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

TT Tên đề tài luận văn

16 Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần Giống gia xúc Hà Nội

17 Tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu

18 Marketing trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

19 Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

20 Marketing trong huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

21 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Chương Dương

22 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Bảo Quang

23
Phát triển dịch vụ  thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng  thương mại trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên dầu khí toàn cầu chi nhánh Đông Đô

24 Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Bia  hơi Sài Gòn - Mê Linh của công ty cổ phần Bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

25 Hoàn thiện quy trình nhập khẩu của tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc Phòng

26 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Bia Rượi Sài Gòn - Đồng Xuân 

27 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần Toàn Thắng

28 Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

29 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa và Đô Thị

30 Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh
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31 Tạo động lực làm v iệc cho cán bộ, công chức tại UBND TP Thái Bình

32 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á

33 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

34 Tạo động lực lao động tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội

35 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Đức

36 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn thuộc liên hiệp Công đoàn tỉnh XIENGKHOANG


