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       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 
THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2019 - 2020 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TT Nội dung Thạc sĩ Đại học 

I 

Điều kiện  
Đăng ký 
tuyển sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản 
lý; khối ngành Kinh tế 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có 
chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng 
ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 
Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm 
việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ 
ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ 
cảnh cáo trở lên); 
Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định 
của Trường đại học Công đoàn 

Về cơ sở vật chất:  
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng nghiên cứu, 
phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các trang thiết bị phục vụ cho 
giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều trong việc bổ sung giáo trình, tài 
liệu ưu tiên cho đào tạo trình độ thạc sĩ. 
Về Đội ngũ giảng viên: 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung 
học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường 
Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước 
ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện 
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội 
trường, giảng đường, phòng học các loại; thư 
viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 
năng) là: 56.250m2; Trong đó Hội trường, 
giảng đường, phòng học các loại, phòng đa 
năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo 
sư, giảng viên cơ hữu: 40592 m2, Thư viện, 



Ngành QTKD nằm trong khối ngành III hiện có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 
TS; 78 Ths; 3 ĐH) và 50 giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 11 PGS;  17 TS; 

22 Ths) tham gia giảng dạy.  
- Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy chế, cụ thể:+ 
Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư 
đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý thuyết, hướng dẫn 
luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ cho các 
chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy một số học phần 
thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, thực 
tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho học viên về danh mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho học viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của học viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực; 
- Nhiệt tình trong hướng dẫn luận  văn. 

trung tâm học liệu:  2138m2; Trung tâm 
nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 
nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện 
tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học là : 97 với 38.732m2 
được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học 
như máy chiếu, micro, amply… 
- Thư viện với 01 phòng đọc rộng rãi, khang 
trang ; trên 200 số chỗ ngồi đọc; số máy tính 
của thư viện trang bị đủ cho nhu cầu của sinh 
viên; 4297 đầu sách. 40 tạp chí ; Trong năm 
học 2019-2020 có 86 đề tài nghiên cứu khoa 
học sinh viên ; 28 đề tài nghiên cứu khoa học 
giảng viên; khóa luận của sinh viên: 569, luận 
văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành QTKD nằm trong khối ngành III hiện 
có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 
ĐH) và 50 giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 
11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn 
nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài 
giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục 



tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho 
các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và 
tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc 
lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết 
quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

Đối với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh được thiết kế nhằm cung cấp 
cho học viên các kiến thức cập nhật và nâng cao trong lĩnh vực quản trị kinh 
doanh; các kiến thức và kỹ năng về quan hệ lao động, quan hệ ba bên trong 
nền kinh tế thị trường. Bảo đảm tính toàn diện và hiểu biết rộng về kiến thức 
liên ngành nhưng chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành, tiếp cận kiến thức 
tiên tiến của các chương trình hiện đại trên thế giới và trong nước. 
Học viên đạt Chứng chỉ B1 -Khung tham chiếu Châu Âu 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 
 

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp 
có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị 
kinh doanh; có khả năng hoạch định chính 
sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ 
chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh 
nghiệp mới 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 
450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

- Người được đào tạo theo chương trình này 
có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, 
nghiêm túc, cầu thị . 
- Người được đào tạo phải năng lực tư duy tốt, 
nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh. Tham 
gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động nhóm 



tốt để phát huy khả năng giao tiếp trong các 
kỹ năng kinh doanh; phát triển thể chất và các 
phẩm chất về tâm lý, phù hợp với các yêu cầu, 
đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp 

III 

Các hoạt 
động hỗ 
trợ học 
tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 
 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu 
lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh 
nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV 
Chương 
trình đào 
tạo 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên ngành Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại 
cương, bổ trợ và chuyên ngành 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ 
sau khi ra 

trường 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp tiến sĩ với cùng khối ngành của trường 
hoặc cơ sở giáo dục khác 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại 
học với cùng khối ngành trong trường hoặc 
các cơ sở giáo dục khác 

VI 

Vị trí việc 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp ở 
các trình 

độ 

Sau khi tốt nghiệp học viên có đầy đủ kiến thức, cập nhật các vấn đề hiện đại 
trong công tác quản trị; có tư duy sáng tạo, độc lập trong nghiên cứu và tổ chức 
công tác; có trình độ giao tiếp cộng đồng và năng lực lãnh đạo; đề xuất và tham 
gia giải quyết những xung đột về quan hệ lao động trong                                                         
sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế; sử dụng thành thạo 
công nghệ mới trong công tác. Có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên 
cứu, chuyên viên có trình độ cao, làm việc ở các đơn vị trong hệ thống Công 
đoàn, ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp. 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên 
tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sinh 
viên cũng có thể tự đứng ra sản xuất kinh 
doanh. 

 



            



THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 
Ngành: Bảo hộ lao động (Đại học) và ngành Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Thạc sĩ) 

 

TT Nội dung Thạc sĩ (Ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) Đại học (Ngành Bảo hộ lao động) 

I 
Điều kiện  
Đăng ký 
tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học ngành Bảo hộ lao động. 
- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành khác thuộc khối kỹ thuật 
đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với trình độ 
đại học của ngành Bảo hộ lao động; 
Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên 
có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành 
được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 
Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên 
ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong 
thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên); 
Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui 
định của Trường đại học Công đoàn 
- Điều kiện về cơ sở vật chất: 
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng nghiên 
cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các trang thiết bị 
phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều trong việc 
bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào tạo trình độ thạc sĩ 
Về Đội ngũ giảng viên: 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung 
học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của 
trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người 
nước ngoài được tuyển sinh theo quy định 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 
m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao 
gồm hội trường, giảng đường, phòng học 
các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng 
thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực 
tập, nhà tập đa năng) là:  49.062m2; Trong 
đó phòng học với diện tích là 24093m2, 01 
Nhà tập đa năng là: 1426 m2, Phòng thực 
hành: 250m2, thư viện: 2138 m2… 



Ngành QLAT&SKNN nằm trong khối ngành VII hiện có 34 (Trong 
đó: PGS: 02; 14 TS; 18 Ths) và 34 giảng viên thỉnh giảng (Trong 

đó: 10 PGS;  17 TS; 7 Ths) tham gia giảng dạy.  
- Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy chế, 
cụ thể: 
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó 
giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý 
thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm 
luận văn thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ 
cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy 
một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên hướng 
dẫn học viên thực hành, thực tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

- Tổng số phòng học là : 92 với 24093 m2 
được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng 
học như máy chiếu, micro, amply… 
- Thư viện với 03 phòng đọc ; 200 số chỗ 
ngồi đọc ; 25 số máy tính của thư viện ; 1500 
đầu sách.  
40 tạp chí ; Trong năm học 2018-2019 có 89 
đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 88 đề 
tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 149 
luận văn cao học. 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành BHLĐ nằm trong khối ngành VII 
hiện có 34 (Trong đó: PGS: 02; 14 TS; 18 
Ths) và 34 giảng viên thỉnh giảng (Trong 
đó: 10 PGS;  17 TS; 7 Ths) tham gia giảng 
dạy.  
-  Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu 
chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo 
đức, tư cách tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên 
môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài 
giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục 
tài liệu tham khảo; 



- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho 
các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và 
tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và 
độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết 
quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn 
mực; 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu 
về các điều kiện làm việc, vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ sức 
khỏe của người lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn trong 
lao động, công tác bảo hộ lao động.  
Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung tham chiếu 
Châu Âu 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 
 

  

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt 
nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, 
khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng 
hợp môi trường lao động; đề xuất các giải 
pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường 
lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ 
các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, 
sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại 
gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm 
việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác 
nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự 
học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học 
và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập 
được trong môi trường quốc tế; có khả năng 
học tiếp lên các bậc học cao hơn. 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 



450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 
Người được đào tạo theo chương trình này 

có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, 
nghiêm túc, cầu thị . 
Người được đào tạo phải năng lực tư duy tốt, 
có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức 
phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến 
thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở 
và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, 
có khả năng ứng dụng kiến thức được đào 
tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống. 

III 

Các hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, 
sinh hoạt 
cho người 
học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 
 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu 
lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh 
nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV 

Chương 
trình đào 
tạo 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên 
ngành 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại 
cương, bổ trợ và chuyên ngành 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp tiến sĩ với cùng khối ngành của 
trường hoặc cơ sở giáo dục khác 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại 
học với cùng khối ngành trong trường hoặc 
các cơ sở giáo dục khác 



sau khi ra 
trường 

VI 

Vị trí việc 
làm sau khi 
tốt nghiệp 
ở các trình 
độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện nghiên cứu, 
các ngành thuộc lĩnh vực bảo hộ lao động; cán bộ giảng dạy trong 
các trường đại học, cao đẳng và làm công tác bảo hộ lao động, an 
toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên 
tốt nghiệp có thể làm các công việc: An 
toàn - Vệ sinh lao động trong doanh 
nghiệp. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm 
giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo 
hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà 
nước về An toàn vệ sinh lao động. 

 
 
 
 
 

  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 - 2020 

Ngành: Xã hội học 
 

TT Nội dung Thạc sĩ Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển 
sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành 

Khoa học xã hội học và Hành vi; Thư viện; công tác Xã 
hội. 
Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá 
trở lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với 
chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 
Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp 
với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công 
nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý 
lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ 
luật từ cảnh cáo trở lên); Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp 
hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường đại 
học Công đoàn 
- Điều kiện cơ sở vật chất: 
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng 
nghiên cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; 
các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố 
gắng rất nhiều trong việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu 
tiên cho đào tạo trình độ thạc sĩ 
- Đội ngũ giảng viên: 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ 
túc trở lên 
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy 
định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại 
học Công đoàn 
- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài 
được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

- Cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng 
đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học 
liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực 
tập, nhà tập đa năng) là:  49.062m2; Trong đó phòng 
học với diện tích là 24093m2, 01 Nhà tập đa năng là: 
1426 m2, Phòng thực hành: 250m2, thư viện: 2138 
m2… 



Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành XHH nằm trong khối ngành VII hiện có 34 

(Trong đó: PGS: 02; 14 TS; 18 Ths) và 34 giảng viên 
thỉnh giảng (Trong đó: 10 PGS;  17 TS; 7 Ths) tham gia 

giảng dạy.  
 Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong 
Quy chế, cụ thể: 
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo 
sư, phó giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các 
học phần lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia 
các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần 
ngoại ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc 
giảng viên giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến 
thức chung hoặc giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, 
thực tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

- Tổng số phòng học là : 92 với 24093 m2 được trang 
bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, 
micro, amply… 
- Thư viện với 03 phòng đọc ; 200 số chỗ ngồi đọc ; 

25 số máy tính của thư viện ; 1500 đầu sách.  
40 tạp chí ; Trong năm học 2018-2019 có 89 đề tài 
nghiên cứu khoa học sinh viên ; 88 đề tài nghiên cứu 
khoa học giảng viên ; 149 luận văn cao học. 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành XHH nằm trong khối ngành VII hiện có 34 

(Trong đó: PGS: 02; 14 TS; 18 Ths) và 34 giảng 
viên thỉnh giảng (Trong đó: 10 PGS;  17 TS; 7 Ths) 

tham gia giảng dạy.  
- Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn 
nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp 
vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu 
tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài 
giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng 
thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của 



sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học 
tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực; 

II 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

Mục tiêu chung: Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy đại học và 
nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp học viên có khả 
năng phân tích, phát hiện, lựa chọn những vấn đề lý luận 
và thực tiễn thuộc chuyên ngành Xã hội học để bổ sung 
vào nhận thức của cá nhân và ứng dụng vào giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và công tác Công đoàn. 
Đào tạo thạc sỹ Xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo 
đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ  Tổ quốc và nhân dân, 
có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững 
phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có 
kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Học viên tốt nghiệp có 
khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc 
nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, xã hội. 
Mục tiêu cụ thể: Mở rộng, nâng cao và cập nhật kiến thức 
cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học, tăng cường kiến 
thức liên ngành và trang bị theo hướng chuyên sâu kiến 
thức chuyên ngành Xã hội học cần thiết đảm bảo cho học 
viên nắm vững lý thuyết, có khả năng nghiên cứu khoa 
học, cũng như trong công tác Công đoàn. 
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng giảng dạy môn 
Xã hội học ở Bậc đại học với chất lượng tốt, có năng lực 

- Về kiến thức, kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả 
năng vận dụng kiến thức xác hội học góp phần vào 
việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc 
phòng. 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 
điểm TOEIC hoặc tương đương. 
Sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề 
nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có 
sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững 
phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, 
có kỹ năng thực hành nghề nghiệp. 



tư duy độc lập, sáng tạo; có thể trở thành cán bộ giảng dạy 
hoặc nghiên cứu Xã hội học; có thể trở thành người cán 
bộ Công đoàn giỏi. 
Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung 
tham chiếu Châu Âu 
Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

III 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 
người học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn - Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ 
chuyên ngành, thực tập  
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV 
Chương trình 

đào tạo 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ 
và chuyên ngành 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ 
trợ và chuyên ngành 

V 

Khả năng học 
tập, nâng cao 

trình độ sau khi 
ra trường 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp tiến sĩ với cùng khối 
ngành của trường hoặc cơ sở giáo dục khác 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với 
cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở giáo dục 
khác 

VI 

Vị trí việc làm 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện 
nghiên cứu, các ngành thuộc lĩnh vực xã hội học; cán bộ 
giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản 
xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả 
năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị. 

 
 

 
 

  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 

Ngành: Công tác xã hội 
 

TT Nội dung Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành CTXH nằm trong khối ngành VII hiện có 34 (Trong đó: PGS: 02; 14 TS; 18 Ths) và 34 

giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 10 PGS;  17 TS; 7 Ths) tham gia giảng dạy.  
viện nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng dạy chuyên ngành: 
- Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách 
tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 



II 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và 
nâng cao năng lực con người. 
Đào tạo đại học Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ 
nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, năm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng 
thực hành về nghề Công tác xã hội. 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

III 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV Chương trình đào tạo 
Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên ngành 

 

V 
Khả năng học tập, nâng 
cao trình độ sau khi ra 
trường 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở 
giáo dục khác 

VI 

- Sau khi ra trường có 
thể học tiếp sau đại học 
với cùng khối ngành 
trong trường hoặc các cơ 
sở giáo dục khác 

- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương tới địa phương 

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, pháp luật, phúc lợi xã hội… và các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của Nhà nước (Trung tâm 

bảo trợ xã hội, Các mái ấm, Nhà tình thương…)  
- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán 

bộ hoạch định chính sách xã hội trong các Công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý. 
- Có thể tư vấn, hỗ trợ cho các nhà quản lý lãnh đạo tham mưu, giám sát quá trình thực hiện chính 

sách cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. 
- Làm công tác giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, 

ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. 
- Hoạt động nghề nghiệp tại các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm chăm sóc cộng đồng, trợ lí 

dự án phát triển cộng đồng và cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển. 



- Làm công tác chuyên môn tại các tổ chức quốc tế. 

 
 

 
  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 

Ngành: Kế toán 

TT Nội dung 
Thạc sĩ 

 
Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển 
sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Kinh doanh 
và Quản lý; khối ngành Kinh tế 
Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên 
có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành 
được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 
Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên 
ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại 
học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân rõ ràng (không 
trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên); 
Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo 
qui định của Trường đại học Công đoàn 
- Điều kiện cơ sở vật chất: 
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng nghiên 
cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các trang thiết bị 
phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều trong 
việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào tạo trình độ thạc 
sĩ 
Về Đội ngũ giảng viên: 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, 
Trung học bổ túc trở lên 
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động 
theo các quy định hiện hành của Nhà 
nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của 
trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người 
nước ngoài được tuyển sinh theo quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 
271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 
đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
trường (bao gồm hội trường, giảng 
đường, phòng học các loại; thư viện, 
trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà 
tập đa năng) là: 56.250m2; Trong đó 



Ngành Kế toán nằm trong khối ngành III hiện có 122 (Trong đó: 
PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) và 50 giảng viên thỉnh giảng 
(Trong đó: 11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  
 Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy chế, 
cụ thể: 
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó 
giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý 
thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm 
luận văn thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ 
cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng 
dạy một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên 
hướng dẫn học viên thực hành, thực tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

Hội trường, giảng đường, phòng học 
các loại, phòng đa năng, phòng làm 
việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 
viên cơ hữu: 40592 m2, Thư viện, 
trung tâm học liệu:  2138m2; Trung 
tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 
thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực 
tập, luyện tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học là : 97 với 
38.732m2 được trang bị đầy đủ thiết bị 
trong phòng học như máy chiếu, micro, 
amply… 

- Thư viện với 01 phòng đọc rộng rãi, 
khang trang ; trên 200 số chỗ ngồi đọc; 
số máy tính của thư viện trang bị đủ cho 
nhu cầu của sinh viên; 4297 đầu sách. 
40 tạp chí ; Trong năm học 2019-2020 

có 86 đề tài nghiên cứu khoa học sinh 
viên ; 28 đề tài nghiên cứu khoa học 
giảng viên; khóa luận của sinh viên: 
569, luận văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành Kế toán nằm trong khối ngành 
III hiện có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 
TS; 78 Ths; 3 ĐH) và 50 giảng viên 



thỉnh giảng (Trong đó: 11 PGS;  17 
TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về 
tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm 
chất đạo đức, tư cách tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về 
chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho 
bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh 
mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại 
cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý 
và tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  
và độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá 
kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn 
mực 

 



II 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán nhằm nắm vững 
kiến thức về quản lý kinh tế tài chính, có kiến thức chuyên sâu và 
hiện đại về kế toán, kiểm toán. Có trình độ cao về tổ chức và thực 
hành kế toán, kiểm toán, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo 
và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực 
kế toán, kiểm toán phát sinh trong thực tế, có khả năng làm việc 
trong các các tổ chức, các doanh nghiệp và các cơ quan công 
đoàn ở các vị trí quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc giảng 
dạy trong các trường đại học, cao đẳng; có những kiến thức nền 
tảng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ về 
kế toán. 
Đào tạo thạc sĩ Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp, có ý thức phục vụ  Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và 
năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến 
thức cơ bản về kế toán, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Học 
viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành  
góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và 
thực tiễn công tác kế toán. 
 Mục tiêu cụ thể:  
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý kinh 
tế, tài chính, kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán - kiểm 
toán phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các chính 
sách về kế toán, tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán – 

kiểm toán tại các đơn vị kế toán. 
- Giúp người học có khả năng làm việc độc lập và phát triển kiến 
thức đã học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế. 

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và 
kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán 
trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành 
chính sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế 
toán, vào sổ kế toán và tổng hợp báo cáo 
kế toán trong các doanh nghiệp. Có khả 
năng phân tích tình hình tài chính và kết 
quả hoạt động kinh doanh cũng như các 
mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, 
các đơn vị hành chính sự nghiệp cung 
cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý. 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại 
ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương 
đương. 
Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất 
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm 
vững những kiến thức cơ bản về kinh 
tế – xã hội, quản trị kinh doanh, qui 
trình công nghệ kế toán, kiểm toán, 
phân tích hoạt động kinh doanh. 



- Có kỹ năng tổ chức và thực hành cao trong kế toán, kiểm toán, 
phân tích tài chính trong các đơn vị kế toán. 
- Có khả năng tư duy hệ thống, phát hiện và giải quyết các vấn đề 
trong nghiên cứu cũng như thực hiện công tác kế toán, kiểm toán 
một cách độc lập, sáng tạo. 
- Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công 
việc. 
- Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phổ biến 
(máy vi tính và phần mềm kế toán, kiểm toán). 
- Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương với khung 
tham chiếu B1 Châu Âu). 
- Có phẩm chất đạo đức cá nhân như bản lĩnh, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo. 
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: chính trực, khách quan, 
năng lực chuyên môn và tính thận trọng, có tư cách nghề nghiệp, 
bảo mật và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn. 
- Có phẩm chất đạo đức xã hội như: tôn trọng luật pháp, có ý thức 
tổ chức kỷ luật, có lối sống trong sáng, lành mạnh. 
Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung tham 
chiếu Châu Âu 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 
 

III 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 

 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt 
câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  



hoạt cho người 
học 

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan 
doanh nghiệp trung ương và địa 
phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh 
viên 

IV 
Chương trình đào 
tạo 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và 
chuyên ngành 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức 
đại cương, bổ trợ và chuyên ngành 

V 

Khả năng học 
tập, nâng cao 
trình độ sau khi 
ra trường 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp tiến sĩ với cùng khối ngành của 
trường hoặc cơ sở giáo dục khác 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau 
đại học với cùng khối ngành trong 
trường hoặc các cơ sở giáo dục khác 

VI 

Vị trí việc làm 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện nghiên 
cứu, các ngành thuộc lĩnh vực Kế toán; cán bộ giảng dạy trong 
các trường đại học, cao đẳng và làm công tác Kế toán, tài chính, 
trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc 
trong các doanh nghiệp, các đơn vị 
hành chính sự nghiệp; có khả năng 
hoạch định chính sách kế toán, kiểm 
toán. 

 

 
 
 
 

  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 
 

TT Nội dung Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển 
sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 

Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, 
giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng 
thực tập, nhà tập đa năng) là: 56.250m2; Trong đó Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 
phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu: 40592 m2, Thư viện, 
trung tâm học liệu:  2138m2; Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 
hành, thực tập, luyện tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học là : 97 với 38.732m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, 
micro, amply… 

- Thư viện với 01 phòng đọc rộng rãi, khang trang ; trên 200 số chỗ ngồi đọc; số máy tính của thư viện 
trang bị đủ cho nhu cầu của sinh viên; 4297 đầu sách. 40 tạp chí ; Trong năm học 2019-2020 có 86 đề tài 
nghiên cứu khoa học sinh viên ; 28 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên; khóa luận của sinh viên: 569, 
luận văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng viên: 



Ngành TCNH nằm trong khối ngành III hiện có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) và 50 
giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

II 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên 
môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 
Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững 
những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng. 

III 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 

học 

Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV 
Chương trình đào 

tạo 

- Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên ngành 

 

V 
Khả năng học 
tập, nâng cao 

- Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở giáo 
dục khác 



trình độ sau khi 
ra trường 

VI 
Vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài 
chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập 
khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn 
ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp. 

 

  
 

  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 

Ngành: Quản trị nhân lực 
 

TT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển 
sinh 

Các đối tượng có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân 
đúng chuyên ngành hoặc các ngành được công 
nhận tương đương và phù hợp với chuyên 
ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ 
Quản trị nhân lực. 
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên 
ngành Quản trị nhân lực phải có các điều kiện 
sau: 
- Về văn bằng:  
+ Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân 
lực 

+ Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có 
bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực 
hệ chính quy, loại khá trở lên; 
+ Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ nhưng chuyên 
ngành đã học ở trình độ thạc sĩ gần chuyên 
ngành Quản trị nhân lực; hoặc có bằng thạc sĩ 
đúng chuyên ngành Quản trị nhân lực nhưng 
thời gian tốt nghiệp đã trên 5 năm tính đến ngày 
nộp hồ sơ xét tuyển NCS; hoặc có bằng thạc sĩ 
đúng chuyên ngành Quản trị nhân lực nhưng do 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 
học thuộc khối ngành Kinh doanh 
và Quản lý; khối ngành Kinh tế 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt 
nghiệp đại học loại khá trở lên có 
chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc 
phù hợp với chuyên ngành được 
đăng ký dự thi ngay sau khi tốt 
nghiệp; 
Những trường hợp còn lại thí sinh 
phải có ít nhất một năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
chuyên môn phù hợp với chuyên 
ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết 
định công nhận tốt nghiệp đại học 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý 
lịch bản thân rõ ràng (không trong 
thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh 
cáo trở lên); 
Có đủ sức khoẻ để học tập; Nộp hồ 
sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui 

- Đã tốt nghiệp Trung 
học phổ thông, Trung 
học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để 
học tập và lao động 
theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển 
theo quy định của 
trường Đại học Công 
đoàn 

- Người nước ngoài: 
Đối tượng là người 
nước ngoài được tuyển 
sinh theo quy định hiện 
hành của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất 
của trường là 271.466 
m2. 



cơ sở đào tạo khác cấp thì trên cơ sở đối chiếu 
giữa chương trình đào tạo thạc sĩ đã học của 
NCS với chương trình đào tạo tiến sĩ hiện tại, 
Hội đồng Khoa học của Nhà trường sẽ đề nghị 
Hiệu trưởng quyết định việc bổ sung kiến thức 
cho từng NCS sau khi NCS đã trúng tuyển. 
- Danh mục các chuyên ngành gần với chuyên 
ngành Quản trị nhân lực gồm: Quản lý kinh tế;  
- Danh mục các ngành khác với chuyên ngành 
Quản trị nhân lực gồm: Quản trị kinh doanh; 
Kinh doanh thương mại; Tài chính- Ngân hàng; 
- Kế toán. 
+ Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ thì phải học 
để lấy chứng chỉ bổ sung toàn bộ các học phần 
thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
Quản trị nhân lực của trường Đại học Công 
đoàn sau khi trúng tuyển. 
+ Hàng năm, trường Đại học Công đoàn sẽ quy 
định cụ thể điều kiện về văn bằng, ngành học, 
điểm trung bình chung học tập toàn khóa ở trình 
độ cử nhân hoặc thạc sĩ trong thông báo tuyển 
sinh để được dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại 
trường. 
- Có 1 bài luận về dự định nghiên cứu dài 20 
đến 25 trang (font chữ Times New Roman, size 
chữ 14, khổ giấy A4, dãn dòng1.5lines, lề trên 

định của Trường đại học Công 
đoàn 

- Cơ sở vật chất: 
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt 
nhất về phòng học, phòng nghiên 
cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư 
viện; ký túc xá; các trang thiết bị 
phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường 
đã cố gắng rất nhiều trong việc bổ 
sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho 
đào tạo trình độ thạc sĩ 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành QTNL nằm trong khối 
ngành III hiện có 122 (Trong đó: 
PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) và 

50 giảng viên thỉnh giảng (Trong 
đó: 11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham 

gia giảng dạy.  
 Tiêu chuẩn của giảng viên thực 
hiện theo quy định trong Quy chế, 
cụ thể: 
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách 
tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học 
hoặc có chức danh giáo sư, phó 

- Tổng diện tích sàn 
xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa 
học của trường (bao 
gồm hội trường, giảng 
đường, phòng học các 
loại; thư viện, trung 
tâm học liệu; phòng thí 
nghiệm, phòng thực 
hành, xưởng thực tập, 
nhà tập đa năng) là: 
56.250m2; Trong đó 
Hội trường, giảng 
đường, phòng học 
các loại, phòng đa 
năng, phòng làm việc 
của giáo sư, phó giáo 
sư, giảng viên cơ 
hữu: 40592 m2, Thư 
viện, trung tâm học 
liệu:  2138m2; Trung 
tâm nghiên cứu, 
phòng thí nghiệm, 
thực nghiệm, cơ sở 



3,5; lề dưới 3,0; lề phải 2,0; lề trái 3,5) trong đó 
trình bày rõ: 

+ Lý do chọn đề tài nghiên cứu; 
+ Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký 
NCS; 
+ Lý do lựa chọn NCS tại trường ĐH Công 
đoàn; 
+ Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết 
cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề 
dự định nghiên cứu; 
+ Đề xuất người hướng dẫn 
- Có ít nhất 01 bài báo đã công bố trên tạp chí 
khoa học chuyên ngành. Nội dung bài báo phải 
phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên 
ngành Quản trị nhân lực; 
- Có 2 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có 
chức danh khoa học như: Giáo sư, phó giáo sự 
hoặc học vị tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực; 
hoặc 1 thư giới thiệu của 1 nhà khoa học có 
chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ ngành 
Quản trị nhân lực và 01 thư giới thiệu của Thủ 
trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những 
người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công 
tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với các thí 
sinh. 

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá 

giáo sư đối với giảng viên tham gia 
giảng dạy các học phần lý thuyết, 
hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham 
gia các Hội đồng chấm luận văn 
thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng 
viên giảng dạy học phần ngoại ngữ 
cho các chuyên ngành không 

chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng 
dạy một số học phần thuộc phần 
kiến thức chung hoặc giảng viên 
hướng dẫn học viên thực hành, thực 
tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu 
nghề nghiệp để giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 
 

thực hành, thực tập, 
luyện tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học 
là : 97 với 38.732m2 

được trang bị đầy đủ 
thiết bị trong phòng 
học như máy chiếu, 
micro, amply… 

- Thư viện với 01 
phòng đọc rộng rãi, 
khang trang ; trên 200 
số chỗ ngồi đọc; số 
máy tính của thư viện 
trang bị đủ cho nhu cầu 
của sinh viên; 4297 

đầu sách. 40 tạp chí ; 
Trong năm học 2019-

2020 có 86 đề tài 
nghiên cứu khoa học 
sinh viên ; 28 đề tài 
nghiên cứu khoa học 
giảng viên; khóa luận 
của sinh viên: 569, 

luận văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng 
viên: 



về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, 
cụ thể: 
+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề 
nghiệp; 
+ Năng lực hoạt động chuyên môn;  
+ Phương pháp làm việc; 
+ Khả năng nghiên cứu; 
+ Khả năng làm việc theo nhóm; 
+ Điểm mạnh vè yếu của người dự tuyển; 
+ Triển vọng phát triển chuyên môn; 
+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới 
thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 
- Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài 
liệu, tham gia hoạt động quốc tế phục vụ NCKH 
và thực hiện đề tài luận án. Tùy theo yêu cầu 
của ngành Quản trị nhân lực và tình hình thực 
thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ quy định loại 
ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ đầu vào của NCS 
để xét tuyển nhưng không thấp hơn cấp độ B1 
hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 
- Người dự tuyển không quá 45 tuổi tính đến 
ngày nộp hồ sơ xét tuyển, đã có ít nhất 3 năm 
công tác thực tiễn, được đơn vị công tác cử học 
và có đủ sức khỏe học tập (có xác nhận của 
bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên) 
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối 

Ngành QTNL nằm 
trong khối ngành III 
hiện có 122 (Trong 
đó: PGS: 5; 36 TS; 78 

Ths; 3 ĐH) và 50 
giảng viên thỉnh giảng 
(Trong đó: 11 PGS;  
17 TS; 22 Ths) tham 

gia giảng dạy.  

 



với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà 
trường 

- Điều kiện cơ sở vật chất: 
Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng 
học, phòng nghiên cứu, phòng bảo vệ luận án; 
thư viện; ký túc xá; các trang thiết bị phục vụ 
cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều 
trong việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho 
đào tạo trình độ tiến sĩ 
- Đội ngũ giảng viên: 
Về Đội ngũ giảng viên: 
Ngành QTNL nằm trong khối ngành III hiện có 
122 (Trong đó: PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) 
và 50 giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 11 
PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  

Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy 
định trong Quy chế, cụ thể: 
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 
+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 
*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức 
danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên 
tham gia giảng dạy các học phần lý thuyết, 
hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội 
đồng chấm luận văn thạc sĩ; 
*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy 
học phần ngoại ngữ cho các chuyên ngành 



không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy 
một số học phần thuộc phần kiến thức chung 
hoặc giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, 
thực tập. 
+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để 
giảng dạy; 
+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

II 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

* Mục tiêu chung 

Đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà 
khoa học am hiểu sâu sắc lý thuyết và khả năng 
thực hành cao, có kỹ năng phân tích, đánh giá, 
dự báo cùng năng lực vận dụng kiến thức để 
giải quyết các vấn đề xuất hiện trong phạm vi 
chuyên môn của mình, có khả năng nghiên cứu 
độc lập, sáng  tạo, khả năng phát hiện và giải 
quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa 
học, công nghệ và giảng dạy, hướng dẫn nghiên 
cứu khoa học. 
* Mục tiêu cụ thể  
- Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên 
cứu viên chuyên ngành Quản trị nhân lực với tư 
cách là những chuyên gia trong dây chuyền đào 
tạo, giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao;  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng tham gia 
hoạch định chính sách, pháp luật có liên quan 

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm đào 
tạo những nhà khoa học am hiểu 
sâu sắc lý thuyết và khả năng thực 
hành cao, có kỹ năng phân tích, 
đánh giá, dự báo cùng năng lực vận 
dụng kiến thức để giải quyết các 
vấn đề xuất hiện trong phạm vi 
chuyên môn của mình, có khả năng 
nghiên cứu độc lập, sáng  tạo, khả 
năng phát hiện và giải quyết những 
vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, 
công nghệ và giảng dạy, hướng dẫn 
nghiên cứu khoa học. 
- Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, nghiên cứu viên chuyên 
ngành Quản trị nhân lực với tư cách 
là những chuyên gia trong dây 
chuyền đào tạo, giúp đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao;  

- Phát hiện vấn đề, 
phân tích, đánh giá và 
giải quyết các vấn đề 
về quản trị nhân lực; tư 
vấn, hoạch định các 
chính sách quản trị 
nhân lực; lập kế hoạch, 
tổ chức các hoạt động 
nhằm xây dựng, củng 
cố, duy trì và phát triển 
nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu của tổ 
chức 

- Trình độ ngoại ngữ: 
Trình độ ngoại ngữ đạt 
450 điểm TOEIC hoặc 
tương đương 

 



đến phát triển nguồn nhân lực; 
- Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao trong 
các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh 
nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hôi, đáp ứng 
yêu cầu phát triển xã hội. 
- Nâng cao năng lực trong việc phát triển tri 
thức và lý luận cũng như ứng dụng vào thực tiễn 
công việc của NCS và có thái độ, tinh thần làm 
việc tích cực; 
- Đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học 
có đủ kỹ năng, năng lực  nghiên cứu khoa học 
độc lập; 
- Đào tạo đội ngũ có khả năng thực hiện công 
bố những công trình nghiên cứu khoa học của 
mình; hướng dẫn khoa học; đánh giá khoa học;  
- Đào tạo đội ngũ cán bộ theo đuổi sự nghiệp 
nghiên cứu; tham gia giảng dạy; Nâng cao năng 
lực nghiên cứu triển khai các lý thuyết vào giải 
thích và phát triển mối quan hệ mới trong thực 
tiễn. 
Trình độ ngoại ngữ: NCS đạt Chứng chỉ B2 
Khung tham chiếu Châu Âu 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả 
năng tham gia hoạch định chính 

sách, pháp luật có liên quan đến 
phát triển nguồn nhân lực; 
- Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng 
cao trong các cơ quan hành chính 
sự nghiệp, các doanh nghiệp và các 
tổ chức chính trị - xã hôi, đáp ứng 
yêu cầu phát triển xã hội. 
- Nâng cao năng lực trong việc phát 
triển tri thức và lý luận cũng như 
ứng dụng vào thực tiễn công việc 
của học viên và có thái độ, tinh 
thần làm việc tích cực; 
- Đào tạo đội ngũ các nhà nghiên 
cứu khoa học có đủ kỹ năng, năng 
lực  nghiên cứu khoa học độc lập; 
- Đào tạo đội ngũ có khả năng thực 
hiện công bố những công trình 
nghiên cứu khoa học của mình; 
hướng dẫn khoa học; đánh giá khoa 
học;  
- Đào tạo đội ngũ cán bộ theo đuổi 
sự nghiệp nghiên cứu; tham gia 
giảng dạy; Nâng cao năng lực 
nghiên cứu triển khai các lý thuyết 



vào giải thích và phát triển mối 
quan hệ mới trong thực tiễn. 
Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt 
Chứng chỉ B1 Khung tham chiếu 
Châu Âu 

III 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 
người học 

Bố trí thời gian cho NCS đi Thực tế viết luận án 

 

Bố trí thời gian cho học viên đi 
Thực tế viết luận văn 
 

- Thực hành nghề 
nghiệp qua sinh hoạt 
câu lạc bộ chuyên 
ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại 
các cơ quan doanh 
nghiệp trung ương và 
địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu 
khoa học sinh viên 

IV 
Chương trình 
đào tạo 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại 
cương, bổ trợ và chuyên ngành 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến 
thức đại cương, bổ trợ và chuyên 
ngành 

Đảm bảo đầy đủ khối 
lượng kiến thức đại 
cương, bổ trợ và 
chuyên ngành 

V 

Khả năng học 
tập, nâng cao 
trình độ sau 
khi ra trường 

Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với 
cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở 
giáo dục khác 

Sau khi ra trường có thể học tiếp 
sau đại học với cùng khối ngành 
trong trường hoặc các cơ sở giáo 
dục khác 

Sau khi ra trường có 
thể học tiếp sau đại học 
với cùng khối ngành 
trong trường hoặc các 
cơ sở giáo dục khác 



VI 

Vị trí việc làm 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao trong các 
cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh 
nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hôi, đáp ứng 
yêu cầu phát triển xã hội. 
 

Sau khi tốt nghiệp học viên có đầy 
đủ kiến thức, cập nhật các vấn đề 
hiện đại trong công tác quản trị; có 
tư duy sáng tạo, độc lập trong 
nghiên cứu và tổ chức công tác; có 
trình độ giao tiếp cộng đồng và 
năng lực lãnh đạo; đề xuất và tham 
gia giải quyết những xung đột về 
quan hệ lao động trong sản xuất 
kinh doanh, góp phần ổn định và 
phát triển kinh tế; sử dụng thành 
thạo công nghệ mới trong công tác. 

Có thể trở thành các cán bộ giảng 
dạy, nghiên cứu, chuyên viên có 
trình độ cao, làm việc ở các đơn vị 
trong hệ thống Công đoàn, ở các 
trường đại học, các viện nghiên 
cứu, tổ chức, doanh nghiệp. 

Khi hoàn thành 
chương trình đào tạo, 
sinh viên có thể làm 
việc tại các doanh 
nghiệp, các tổ chức 
kinh tế - xã hội, các 
ngành, các lĩnh vực 
của nền kinh tế quốc 
dân với tư cách là nhà 
quản trị, quản lý nhân 
lực 

 
 

  
 



THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020 
Ngành: Luật 

 

TT Nội dung Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 
- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội 
trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng 
thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 56.250m2; Trong đó Hội trường, giảng đường, 
phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 
cơ hữu: 40592 m2, Thư viện, trung tâm học liệu:  2138m2; Trung tâm nghiên cứu, phòng 
thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học là : 97 với 38.732m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như 
máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 01 phòng đọc rộng rãi, khang trang ; trên 200 số chỗ ngồi đọc; số máy tính của 
thư viện trang bị đủ cho nhu cầu của sinh viên; 4297 đầu sách. 40 tạp chí ; Trong năm học 2019-

2020 có 86 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 28 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên; 
khóa luận của sinh viên: 569, luận văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng viên: 



Ngành Luật nằm trong khối ngành III hiện có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) 
và 50 giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư 
cách tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

- Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong 
hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong tổ chức Công đoàn, trong cơ quan nhà nước, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các văn phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia 
pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những 
kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lỹ và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn 

luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật 

III 

Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 



IV 
Chương trình đào tạo 
 

 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên ngành 

V 

Khả năng học tập, nâng 
cao trình độ sau khi ra 
trường 

Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở 
giáo dục khác 

VI 
Vị trí việc làm sau khi 
tốt nghiệp ở các trình độ 

các vị trí: thư ký Tòa án, kiểm soát  
viên trong các cơ quan Tư pháp của nhà nước, Điều tra viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc 
lực lượng công an nhân dân và các công việc khác phù hợp với ngành luật tại các cơ quan 
trong bộ máy nhà nước. 
- Có khả năng đảm nhiệm chức danh quản lý điều hành hay trợ lý cho Giám đốc, Tổng giám 
đốc, Hội đồng quản trị.... trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 
- Đảm nhận công việc của một tư vấn viên, luật sư cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. 
- Có thể tham gia giảng dạy các môn học về Luật trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp. 
- Cán bộ các phòng, ban trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của nhà nước. 
 

 
  

  



THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 - 2020 

Ngành: Quan hệ lao động 
 

TT Nội dung Đại học 

I 
Điều kiện 

Đăng ký tuyển sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Về cơ sở vật chất:  
- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội 
trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng 
thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 56.250m2; Trong đó Hội trường, giảng đường, 
phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 
cơ hữu: 40592 m2, Thư viện, trung tâm học liệu:  2138m2; Trung tâm nghiên cứu, phòng 
thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập: 13520m2 

- Tổng số phòng học là : 97 với 38.732m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy 
chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 01 phòng đọc rộng rãi, khang trang ; trên 200 số chỗ ngồi đọc; số máy tính của 
thư viện trang bị đủ cho nhu cầu của sinh viên; 4297 đầu sách. 40 tạp chí ; Trong năm học 2019-

2020 có 86 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 28 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên; khóa 
luận của sinh viên: 569, luận văn cao học: 149. 
Về Đội ngũ giảng viên: 



Ngành QHLĐ nằm trong khối ngành III hiện có 122 (Trong đó: PGS: 5; 36 TS; 78 Ths; 3 ĐH) 
và 50 giảng viên thỉnh giảng (Trong đó: 11 PGS;  17 TS; 22 Ths) tham gia giảng dạy.  

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách 
tốt.  
- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 
- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 
- Có phương pháp sư phạm; 
- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 
- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 
- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 
- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 
- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 
- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

II 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

Cử nhân quan hệ lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý mọi mối quan hệ lao động 
trong đơn vị và ngoài xã hội; quan hệ xã hội, quan hệ quần chúng; kỹ năng tổ chức lực lượng 
quần chúng lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan trong ứng xử 
với người lao động và đoàn thể của họ. Sinh viên được đào tạo khả năng tham gia vào quá trình 
quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp như một nhà quản trị nguồn nhân lực; cũng như có kỹ 
năng thương lượng, thuyết phụ người lao động 
Học phần tập trung hình thành cho người học các kỹ năng thương lượng tập thể, kỹ năng ký 
hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, giúp người vận dụng những kiến thức, kinh 
nghiệm trong việc thương lượng tập thể, hợp động lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 
Các kỹ năng đặc thù trong việc hòa giải, trọng tài và giải quyết các tranh chấp lao động. 
Học phần hình thành cho người học các phương pháp xây dựng kế hoạch triển khai Quan hệ lao 
động (phương pháp xây dựng, xác định các tiêu chí, mục tiêu pháp triển Quan hệ lao động 
mang tính hiệu quả). Các nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quan hệ lao động giữa người lao 



động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thỏa thuận theo 
nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực 
hiện đầy đủ những điều đã cam kết, cũng như các quy định của nhà nước. 
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 
 

III 

Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 
- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

IV 
 

Chương trình đào tạo 
 

 

Đảm bảo đầy đủ khối lượng kiến thức đại cương, bổ trợ và chuyên ngành 

V 
Khả năng học tập, nâng 
cao trình độ sau khi ra 
trường 

Sau khi ra trường có thể học tiếp sau đại học với cùng khối ngành trong trường hoặc các cơ sở 
giáo dục khác 

VI 
Vị trí việc làm sau khi 
tốt nghiệp ở các trình độ 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân đại học quan hệ lao động có thể làm việc tất cả các loại hình doanh 
nghiệp với sứ mạng bảo vệ quyền lợi người lao động tạo môi trường làm việc tích cực, điều 
hành nhân sự trong doanh nghiệp hoặc chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên giải quyết 
tranh chấp lao động cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, chuyên viên nghiên cứu về lao động và 
công đoàn. Ngoài ra cử nhân quan hệ lao động có thể thi để học lên cao học, tiến sỹ để tham gia 
giảng dạy trong các trường đại học. 
Vị trí công tác cụ thể: 
- Giám đốc nhân sự hay trưởng phòng tổ chức cán bộ trong doanh nghiệp. 
- Trưởng phòng quan hệ công chúng (PR) 
- Chủ tịch công đoàn, ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách, trưởng 
ban chuyên đề trong hệ thống tổ chức công đoàn. 



- Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn của các viện, trường đại học và các trung 
tâm đào tạo và giới thiệu việc làm. 
- Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu cho các dự án về lao động, xã hội; về công đoàn; về quan hệ 
công chúng. 

- Chuyên viên thương lượng và xử lý các bất đồng xã hội tại các bộ phận cần công tác này. 
                                                            

                   KT. HIỆU TRƯỞNG 
               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

              (Đã ký) 
 

 

                                                           TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
  
  

 
 

 



Biểu mẫu 18 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                  
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 
 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường Đại học Công đoàn 

năm học 2019-2020 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học Cao đẳng sư phạm 

Trung cấp sư 
phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 
vừa học 

  Tổng số  16 208 7470          

1 Khối ngành I                

2 Khối ngành II      x x x x 

3 Khối ngành III  16 200  6167  x x x x 

4 Khối ngành IV        x x x x 

5 Khối ngành V        x x x x 

6 Khối ngành VI        x x x x 

7 
Khối ngành 
VII 

  8  1303  x x x x 

 

  



B. Công khai thông tin về sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm học 2019-2020 và 
tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm. 

STT Khối ngành 

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm 

sau 1 năm 
ra trường 

(%)* 

Loại xuất 
sắc 

Loại giỏi 
Loại khá Loại trung 

bình 
 

  Tổng số 1408 0,2 4,7 79,7 15,4   

1 Khối ngành I            

2 Khối ngành II        

3 Khối ngành III 1079 0,2    88,4 

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII 329      82,4 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 
học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

  



 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
 Trường Đại học Công đoàn đã công bố công khai các chương trình đào tạo trên 
website chính thức của Nhà trường: http://dhcd.edu.vn/. Cụ thể theo đường link như sau:  
 1. Chương trình đào tạo đại học chính quy:  
http://dhcd.edu.vn/b/Tin-Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-DAI-HOC-.html 
 2. Chương trình đào tạo thạc sỹ 

http://dhcd.edu.vn/b/Tin-Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-THAC-SY-DHCD.html 
 3. Chương trình đào tạo tiến sỹ 

http://dhcd.edu.vn/b/Tin_Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-TIEN-SY-DHCD.html 

D. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO 
DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN 

TT Tên sách Năm xuất bản 

1. Công đoàn tham gia quản lý doanh nghiệp 2003 

2. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

2003 

3. Pháp luật về Lao động và Công đoàn 2004 

4. Tuyên truyền, giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công nhân, 
viên chức, lao động 

2004 

5. Một số vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

2004 

6. Một số vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động 
ở Việt Nam hiện nay 

2004 

7. Quan hệ đối tác xã hội ở Nga (Sách dịch từ tiếng Nga) 2004 

8. Lý luận Mác - Lênin về Công đoàn và vận dụng vào xây dựng tổ 
chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam 

2005 

9. Công đoàn với việc thương lượng và ký kết thoả ước lao động 
tập thể, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao 
động, giải quyết tranh chấp lao động 

2005 

10. Phát huy tiềm năng của cán bộ, công nhân, viên chức và lao động 
Thủ đô trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

2005 

11. Y học lao động 2006 

12. Trường Đại học Công đoàn - Những chặng đường lịch sử 2006 

http://dhcd.edu.vn/
http://dhcd.edu.vn/b/Tin-Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-DAI-HOC-.html
http://dhcd.edu.vn/b/Tin-Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-THAC-SY-DHCD.html
http://dhcd.edu.vn/b/Tin_Khac/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-TIEN-SY-DHCD.html


13. Sự biến đổi tâm lý và điều kiện sống của công nhân, viên chức, 
lao động Thủ đô trong quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh 
nghiệp Nhà nước 

2006 

14. Giáo trình Kinh tế bảo hiểm 2006 

15. Tổ chức và hoạt động văn hóa quần chúng của Công đoàn 2006 

16. Cơ sở lý thuyết công nghệ xã hội (Sách dịch từ tiếng Nga) 2006 

17. Hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2006 

18. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

2006 

19. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn 

2007 

20. Lịch sử phong trào công nhân, công đoàn thế giới và Việt Nam 2007 

21. Đối tác xã hội trong việc hình thành và phát triển quan hệ thị 
trường (Sách dịch từ tiếng Trung Quốc) 

2007 

22. Quan hệ lao động (Sách dịch từ tiếng Trung Quốc) 2008 

23. Nghiên cứu chế độ công nhân, viên chức, giữ chức uỷ viên hội 
đồng quản trị và uỷ viên giám sát (Sách dịch từ tiếng Trung 
Quốc) 

2008 

24. Các nguyên lý kiểm toán xã hội (Sách dịch từ tiếng Nga) 2008 

25. Bài tập thống kê doanh nghiệp 2008 

26. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong hoạt động 
Công đoàn Việt Nam hiện nay 

2008 

27. Lịch sử phong trào công nhân, công đoàn thế giới và Việt Nam 
(dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 

2009 

28. Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn (dùng cho cán bộ công đoàn 
Lào) 

2009 

29. Soạn thảo văn bản (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

30. Quản lý Nhà nước về kinh tế (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

31. Tâm lý học quản lý (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

32. Kinh tế chính trị (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

33. Xã hội học (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

34. Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

35. Quản trị học (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 



36. Triết học Mác - Lênin (dùng cho cán bộ công đoàn Lào) 2009 

37. Điều kiện lao động (viết cho Cục An toàn lao động - Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội) 

2009 

38. Kỹ thuật xử lý tiếng ồn và rung động (viết cho Cục An toàn lao 
động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

2009 

39. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống môn Kinh tế 
học đại cương 

2010 

40. Pháp luật công đoàn 2010 

41. Pháp luật đại cương 2010 

42. Pháp luật lao động Việt Nam 2010 

43. Hội nhập kinh tế quốc tế 2010 

44. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2010 

45. Kinh tế môi trường 2010 

46. Tập tài liệu đại học phần bảo hộ lao động 2010 

47. Kỹ thuật xử lý tiếng ồn và rung động trong doanh nghiệp 2010 

48. Tập bài giảng Bảo hộ lao động 2011 

49. Bộ câu hỏi thống kế doanh nghiệp (từ đề tài chuyển viết) 2011 

50. Vệ sinh an toàn lao động (chưa nghiệm thu) 2011 

51. Nhập môn Công tác xã hội 2011 

52. Dân số và phát triển  2011 

53. Bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp  2011 

54. Kinh tế học đại cương  2011 

55. Đạo đức học  2011 

56. Kinh tế phát triển 2011 

57. Toán cao cấp dành cho khối ngành KHXH  2011 

58. Kinh tế lượng 2012 

59. Lịch sử các học thuyết kinh tế 2012 

60. Tiếng Anh chuyên ngành BHLĐ (đang viết) 2012 

61. Quản trị nhân lực 2012 

62. Kỹ thuật đo lường 2012 

63. Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế (đang viết) 2013 



64. Tiếng Anh chuyên ngành XHH (đang viết) 2013 

65. Tin học đại cương 2013 

66. Tổ chức hạch toán kế toán 2013 

67. Thực hành pháp luật 2013 

68. Hành vi con người và môi trường xã hội 2013 

69. Toán cao cấp dành cho khối ngành Kinh tế 2013 

70. Tài chính doanh nghiệp 2013 

71. Thống kê lao động 2013 

 

  



E. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN 
ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ 

TT Tên đề tài/tên ngành/ người thực hiện/GV hướng dẫn 
Năm 
XB 

1 Nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn 1A Tăng Bạt Hổ - Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô :  Luận văn ngành Quản trị 
kinh doanh /  Nguyễn Thị Thanh Mai; PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng 
hướng dẫn 

2019 

2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động theo 
OHSAS 18001 - 2007 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại 
công trường The Manor Central Park :  Luận văn ngành Quản lý an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp /  Đặng Trần Minh; PGS.TS. Hoàng Thị Thanh 
hướng dẫn 

2019 

3 Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí 
nghiệm điện Miền Bắc :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Ngô Thị 
Bích Ngọc; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

4 Quản trị rủi ro tín dụng tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam :  Luận văn 
ngành Quản trị kinh doanh /  Phan Ích Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Quốc Thái 
hướng dẫn 

2019 

5 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 
trách nhiệm hữu hạn Rieckermann Việt Nam :  Luận văn ngành Kế toán /  
Nguyễn Thị Duyên; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2019 

6 Kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tại Trường Đại học khoa học Tự 
nhiên :  Luận văn ngành Kế toán /  Đặng Thị Nga; TS. Nguyễn Thị Mỹ 
hướng dẫn 

2019 

7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Bồ Xuân Ngọc; 
TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2019 

8 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần 
đầu tư và phát triển Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thành Kiên; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

9 Phát triển dịch vụ quản lý tài khoản khách hàng doanh nghiệp tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa :  
Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Đỗ Hồng Liên; TS. Nguyễn Anh 
Tuấn hướng dẫn 

2019 



10 Xuất khẩu sản phẩm tại xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu 
Hùng Sơn :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Văn Dĩnh; TS. 
Hoàng Thanh Tùng hướng dẫn 

2019 

11 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 
GTNFoods :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Phương Thảo; 
TS. Đặng Ngọc Tùng hướng dẫn 

2019 

12 Tổ chức kế toán tại Học viện Phụ nữ Việt Nam :  Luận văn ngành Kế 
toán /  Nguyễn Thị Thu Hiền; TS. Lê Thị Tú Oanh hướng dẫn  

2019 

13 Tổ chức kế toán tại Đại học Điều dưỡng Nam Định :  Luận văn ngành Kế 
toán /  Trần Thị Phượng; PGS.TS. Phạm Đức Cường hướng dẫn 

2019 

14 Huy động vốn tại ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên dầu khí toàn cầu - chi nhánh Thủ Đô :  Luận văn ngành Quản trị 
kinh doanh /  Lê Thu Hằng; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

15 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương 
Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long :  Luận văn ngành Quản trị kinh 

doanh /  Phạm Thị Hồng Ngân; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2019 

16 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Lilama 69-1 :  

Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Mạnh Cường; PGS.TS. 
Nguyễn Nam Phương hướng dẫn 

2019 

17 Sự hài lòng của người bệnh về hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện 
Trung ương Thái Nguyên :  Luận văn ngành Xã hội học /  Nguyễn Kim 
Quy; PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2019 

18 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh thành phố Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Lê 
Thanh Hương; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

19 Nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế quận Thanh 
Xuân Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Vũ Thị Kim Liên; 
TS. Đặng Ngọc Tùng hướng dẫn 

2019 

20 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý an 
toàn vệ sinh lao động tại nhà máy nhiệt điiện Mông Dương 2 :  Luận văn 
ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Đỗ Thị Huyền 
Thương; TS. Đỗ Trần Hải hướng dẫn 

2019 

21 Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Yến sào Khánh Hòa :  Luận văn 
ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Nam Khánh; PGS.TS. Bùi Văn Huyền 
hướng dẫn 

2019 

22 Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc 
tế IPM :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Xuân Dũng; 
PGS.TS. Vũ Quang Thọ hướng dẫn 

2019 



23 Bảo vệ quyền lợi cổ đông tại công ty cổ phần tập đoàn C.E.O :  Luận văn 
ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Tuấn Anh; PGS.TS. Vũ Quang Thọ 
hướng dẫn 

2019 

24 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc 
Oai :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Hường; PGS.TS. 
Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

25 Nghiên cứu đề xuất áp dụng hệ thống ISO 45001 vào công tác quản lý an 
toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức :  Luận 
văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Dương Văn Ngọc; 
PGS.TS. Tạ Thị Tuyết Bình hướng dẫn 

2019 

26 Tuyển dụng công chức tại cơ quan Bộ nội vụ Lào :  Luận văn ngành 
Quản trị nhân lực /  Phonepheng Vongsamphanh; PGS.TS. Dương Văn 
Sao hướng dẫn 

2019 

27 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Ủy ban chính quyền tỉnh 
Xiêng Khoảng, Lào :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Kongva 
Nhiavue; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

28 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến thực hiện chế độ hưu trí tại quận Long 
Biên, Hà Nội :  Luận văn ngành Xã hội học /  Khuất Thị Thu Trang; TS. 
Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn 

2020 

29 Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà 
Nội :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Mạnh Hiếu; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2019 

30 Đề xuất áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu 
chuẩn ISO 45001:2018 cho công ty cổ phần Đình Đô, Hải Phòng :  Luận 
văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Bùi Thị Quỳnh 
Trang; GS.TS. Lê Vân Trình hướng dẫn 

2019 

31 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và 
chế biến lương thực Vĩnh Hà :  Luận văn ngành Kế toán /  Nguyễn Thị 
Thái Hà; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2019 

32 Việc làm của người đi lao động ở nước ngoài trở về tại huyện Luông Pha 
Băng, tỉnh Luông Pha Băng, Lào :  Luận văn ngành Xã hội học /  Suely 
Notoily; PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân hướng dẫn 

2019 

33 Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 
:  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Đặng Thị Vân Anh; TS. Nguyễn 
Anh Tuấn hướng dẫn 

2019 

34 
Đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại 
Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco :  Luận văn 

2019 



ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Ngô Xuân Phúc; 
PGS.TS. Phương Đình Tâm hướng dẫn 

35 Hiệu quả sử dụng lao động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Hoàng Văn Hòa; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2019 

36 Đào tạo đội ngũ giảng viên tại Học viện An ninh Nhân dân :  Luận văn 
ngành Quản trị nhân lực /  Hà Thị Thúy Nga; PGS.TS. Mạc Văn Tiến 
hướng dẫn 

2019 

37 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Gas Petrolimex :  
Luận văn ngành Kế toán /  Bùi Thị Việt Dung; TS. Trần Thị Thu Phong 
hướng dẫn 

2019 

38 Nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng 
cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam 
Thăng Long :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Tuấn Anh; TS. 
Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2019 

39 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - 
chi nhánh Linh Đàm :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Thị 
Thương; GS.TS. Nguyễn Thành Độ hướng dẫn 

2019 

40 Kế toán hoạt động thu, chi tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội :  Luận văn ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Minh Trang; TS. Vũ 
Thị Kim Anh hướng dẫn 

2019 

41 Tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 
Saemaul Undong tại huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào :  Luận 
văn ngành Xã hội học /  Soudachin Soutthida; TS. Dương Thị Thanh 
Xuân hướng dẫn 

2020 

42 Tổ chức kế toán hoạt động có thu tại trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế 
công trình Quốc phòng :  Luận văn ngành Kế toán /  Đào Tuấn Dũng; 
PGS.TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2019 

43 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên 
đoàn Lao động tỉnh Kon Tum :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  
Đoàn Đức Hân; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2019 

44 Tạo động lực lao động tại Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam :  Luận văn 
ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thu Hằng; TS. Đặng Quang Điều 
hướng dẫn 

2019 

45 Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương :  Luận văn ngành Kế 
toán /  Bùi Bảo Sơn; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2019 



46 Tạo động lực lao động tại Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Trần Tuấn Tú; PGS.TSKH. 
Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2019 

47 Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội :  Luận văn 
ngành Kế toán /  Lê Diệu Hằng; PGS.TS. Phạm Quang hướng dẫn 

2019 

48 Marketing trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại 
cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Kinh Đô :  Luận vân ngành 
Quản trị kinh doanh /  Lê Na; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2019 

49 Nghiên cứu đổi mới hoạt động an toàn vệ sinh lao động trong hệ thống 
Công đoàn Việt Nam trong quá trình hội nhập :  Luận văn ngành Quản lý 
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Nguyễn Hữu Hiệp; PGS.TS. Hoàng 
Thị Thanh hướng dẫn 

2019 

50 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Thông tấn xã Việt Nam :  Luận 
văn ngành Quản trị nhân lực /  Trần Trung Dũng; PGS.TSKH. Nguyễn 
Viết Vượng hướng dẫn 

2019 

51 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty may 10 - Công ty cổ phần 
:  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Thị Trinh; PGS.TS. Phạm 
Văn Hà hướng dẫn 

2019 

52 Cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy của Ngân hàng 
chính sách xã hội thành phố Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Nguyễn Thị Thúy Hằng; PGS.TS. Trần Văn Bão hướng dẫn 

2019 

53 Nghiên cứu giải pháp cải thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động 
tại dự án chung cư Eurowindow RiverPark Đông Trù :  Luận văn ngành 
Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Nguyễn Mạnh Tiến; PGS.TS. 
Phương Đình Tâm hướng dẫn 

2019 

54 Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây lắp điện Bắc Giang :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Ngô Minh Đức; PGS.TS. Vũ Quang 
Thọ hướng dẫn 

2019 

55 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Mã Thị Hà My; TS. Phùng Thế 
Hùng hướng dẫn 

2019 

56 Nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm y tế thành phố Việt 
Trì :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Trần Hương Hoài; PGS.TS. 
Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2019 

57 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm 
hữu hạn Hà Sơn :  Luận văn ngành Kế toán /  Đặng Thùy Linh; TS. Đoàn 
Thục Quyên hướng dẫn 

2019 



58 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt 
Nam :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Trần Thị Bích Thủy; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2019 

59 Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Huyền Trang; TS. Doãn 
Thị Mai Hương hướng dẫn 

2019 

60 Vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại khu 
công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình :  Luận văn ngành Xã hội học /  
Vũ Thị Nhung; PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc Phương hướng dẫn 

2019 

61 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định kỹ thuật an 
toàn thiết bị điện phòng nổ trong khai thác than hầm lò ở Việt Nam :  
Luận văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Lương Văn 
Quân; TS. Hà Tất Thắng hướng dẫn 

2019 

62 Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm 
hữu hạn cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy Đông Dương :  
Luận văn ngành Kế toán /  Lưu Thị Ngọc Bích; TS. Đoàn Thục Quyên 
hướng dẫn 

2019 

63 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ 
phần Bảo hiểm Petrolimex :  Luận văn ngành Kế toán /  Bùi Hoàng 
Long; TS. Đinh Thế Hùng hướng dẫn 

2019 

64 Nâng cao năng lực quản trị doanh thu của khách sạn Mường Thanh 
Hanoi Centre :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Thị Việt Nga; 
PGS.TS. Vũ Quang Thọ hướng dẫn 

2019 

65 Kế toán thuê giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Ba 
Đình :  Luận văn ngành Kế toán /  Phạm Ngọc Hà; TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Lan hướng dẫn 

2019 

66 Mở rộng mạng lưới bán hàng tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận chi nhánh Miền Bắc :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thu Hà; PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh hướng dẫn 

2019 

67 Nghiên cứu đề xuất áp dụng ISO 45001 vào công tác quản lý an toàn vệ 
sinh lao động của công ty TNHH tập đoàn Oe Tek Việt Nam :  Luận văn 
ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Nguyễn Kim Thu; 
PGS.TS. Tạ Thị Tuyết Bình hướng dẫn 

2019 

68 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Học viện Cán bộ quản lý xây 
dựng và đô thị :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Ngọc 
Được; TS. Vũ Hồng Phong hướng dẫn 

2019 



69 Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại Tổng cục khí tượng thủy văn :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Phượng Uyên; PGS.TS. 
Phạm Thúy Hương hướng dẫn 

2019 

70 Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp Alpha :  Luận 
văn ngành Quản trị nhân lực /  Bùi Thanh Vân; TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
hướng dẫn 

2019 

71 Tạo động lực lao động tại Trụ Sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam :  
Luận văn  ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Quốc Đề; TS. Nguyễn Anh 
Tuấn hướng dẫn 

2019 

72 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ 
phần cao nguyên Bắc Ninh :  Luận văn ngành Kế toán /  Nguyễn Thị 
Bích Lệ; PGS.TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2019 

73 Tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm 
Đông Bắc :  Luận văn ngành Kế toán /  Ngô Thu Huyền; TS. Vũ Thị Kim 
Anh hướng dẫn 

2019 

74 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH chế tạo máy xây 
dựng và khai thác mỏ Hòa Phát :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  
Lê Hoàng Sơn; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2019 

75 Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Đầu tư và Xây lắp ACC :  Khóa luận ngành /  Nguyễn Khắc 
Thọ; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2019 

76 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 
xây dựng và Thương mại Hưng Khôi :  Luận văn ngành Quản trị nhân 
lực /  Nguyễn Đăng Hoàng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2019 

77 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng :  
Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Quang Hưng; TS. 
Nguyễn Thị Hồng Cẩm hướng dẫn 

2019 

78 Phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình tại huyện Hat Sai 
Phong, thủ đô Viêng Chăn, Lào :  Luận văn ngành Xã hội học /  Soupha 
Phommavanthong; PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2019 

79 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 vào quản lý công tác an toàn vệ sinh lao 
động tại dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Neovia - Hà 

Nam :  Luận văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Phạm 
Văn Dinh; TS. Đỗ Trần Hải hướng dẫn 

2019 

80 Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên 
Thủy Mộc :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Lê Thị Hường; TS. 
Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2019 



81 Chất lượng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu 
tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy :  Luận văn ngành Quản 
trị kinh doanh /  Võ Thị Thúy Hằng; TS. Trương Đức Lực hướng dẫn 

2019 

82 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản 
xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn 
Sỹ Đoàn; PGS.TS. Mai Quốc Chánh hướng dẫn 

2019 

83 Nghiên cứu, đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001 cho các dự án 
xây dựng tại tập đoàn Hải Phát :  Luận văn ngành Quản lý an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp /  Nguyễn Duy Hùng; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2019 

84 Tạo động lực lao động tại bệnh viện Thanh Nhàn :  Luận văn ngành Quản 
trị nhân lực /  Dương Hải Yến; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2019 

85 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công 
nghiệp - Vinacomin :  Luận văn ngành Kế toán /  Lê Đức Tuấn; PGS.TS. 
Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2019 

86 Phân tích báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm 
Perolimex :  Luận văn ngành Kế toán /  Phạm Sơn Tùng; TS. Đinh Thế 
Hùng hướng dẫn 

2019 

87 Giáo dục con trong các gia đình ly hôn ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 
Thọ :  Luận văn ngành Xã hội học /  Nguyễn Quyết Thắng; TS. Phan Thị 
Luyện hướng dẫn 

2020 

88 Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Lê Văn Khuyến; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2019 

89 Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm nâng cao chất lượng 
hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động cho các tổ chức kiểm định :  Luận văn ngành 
Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Lê Ánh Dương; TS. Hà Tất 
Thắng hướng dẫn 

2019 

90 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang, Lào :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Sonesouvanh Chanthalangsy; 

PGS.TSHK.Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

91 Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập 
khẩu 168 Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Hoài 
Phương; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2019 

92 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Đại học Quốc gia Lào :  Luận 
văn ngành Quản trị nhân lực /  Bounpheng Saleumsouk; PGS.TSKH. 
Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2019 



93 Kiểm toán nội bộ tại Bệnh viện Bạch Mai :  Luận văn ngành Kế toán /  
Mai Lương Thúy Quỳnh; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2019 

94 Tuyển dụng công chức tại bộ giáo dục và thể thao Lào :  Luận văn ngành 
Quản trị nhân lực /  Phoungeun Vilavong; PGS.TS. Dương Văn Sao 
hướng dẫn 

2020 

95 Hỗ trợ việc làm cho người lao động thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc 
làm Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Việt Thắng; TS. 
Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2019 

96 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên thuốc lá Thăng Long :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  
Lê Huyền Anh; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2019 

97 Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Bibica :  Luận văn ngành 
Kế toán /  Nguyễn Thị Thu Hà; TS. Đinh Thế Hùng hướng dẫn 

2019 

98 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ 
Quốc phòng :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Văn 
Phong; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2019 

99 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Dầu khí quốc 
tế :  Luận văn ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Ánh Vân; TS. Hoàng Thị 
Minh Châu hướng dẫn 

2019 

100 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Môi 
trường Công nghiệp Xanh :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Đỗ 
Huy Hải; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2019 

101 Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 :  
Luận văn ngành Kế toán /  Nguyễn Minh Phương; PGS.TS. Phạm Đức 
Cường hướng dẫn 

2019 

102 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên 207 :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Đoàn Tuệ Linh; 
TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2019 

103 
 

Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành tại Tổng công ty viễn thông 
Viettel :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Hồng Liên; 
PGS.TS. Tạ Văn Lợi hướng dẫn 

2019 

104 Phân tích báo cáo tài chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam :  Luận văn 
ngành Kế toán /  Triệu Thùy Linh; TS. Đoàn Thục Quyên hướng dẫn 

2019 

105 Tạo động lực lao động tại Cục thương mại điện tử và kinh tế số :  Luận 
văn ngành Quản trị kinh doanh /  Đỗ Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn 
Thành Hiếu hướng dẫn 

2019 



106 Đánh giá thực trạng và đề xuất áp dụng một số quy tắc ứng xử 
(COC/SA8000) để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn, vệ sinh 
lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG :  Luận văn 
ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Phạm Thị Hương Vân; 
PGS.TS. Hoàng Thị Thanh hướng dẫn 

2019 

107 Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Công đoàn 
viên chức Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Phan Thị 
Thanh Hằng; PGS.TS. Trần Văn Bão hướng dẫn 

2019 

108 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường 
và điều kiện lao động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài 
Đức, Hà Nội :  Luận văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
/  Trần Văn Minh; TS. Trần Vũ Liệu hướng dẫn 

2019 

109 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 
sách Alpha :  Luận văn ngành Kế toán /  Vũ Hà Phương; TS. Đoàn Thị 
Dung hướng dẫn 

2019 

110 Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và 
dịch vụ Saturn :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Đoàn Hồng 
Chuyên; TS. Nguyễn Văn Ngàng hướng dẫn 

2019 

111 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại Công đoàn đường sắt 
Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Mai Việt Hoàng; TS. 
Nguyễn Văn Ngàng hướng dẫn 

2019 

112 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty 
cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng H.A.C :  Luận văn ngành Kế toán /  
Vũ Thị Ngọc Lan; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2019 

113 Đặc điểm các hộ gia đình nghèo tại huyện Viêng Khăm, tỉnh Viêng Chăn, 
Lào :  Luận văn ngành Xã hội học /  Sisamone Lao; PGS.TS. Hoàng Thị 
Nga hướng dẫn 

2019 

114 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty cổ phần công 
nông nghiệp Tiến Nông :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn 
Thu Trang; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn hướng dẫn 

2019 

115 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Hardxayfong thủ đô 
Viêng Chăn, Lào :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Khamfong 
Leuangkathy; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2019 

116 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001:2018 cho công tác quản 
lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 
Traphaco Hưng Yên :  Luận văn ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp /  Đỗ Văn Tư; TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn 

2019 



117 Xây dụng quan hệ lao động lành mạnh tại công ty viễn thông Unitel tỉnh 
Luangnamtha, Lào :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Hit Nolaung; 
PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

118 Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ngọc Khánh :  Luận văn ngành 
Quản trị kinh doanh /  Vũ Thị Hường; PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng 
hướng dẫn 

2019 

119 Tổ chức kế toán tại Trung tâm lưu trữ Quốc Gia III :  Luận văn ngành Kế 
toán /  Dương Hồng Cúc; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2019 

120 Tạo động lực lao động tại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Việt Chi; TS. Lê Xuân Sinh 
hướng dẫn 

2019 

121 Hôn nhân đồng tính trên báo gia đình điện tử Việt Nam :  Luận văn 
ngành Xã hội học /  Trần Bảo Trung; TS. Vũ Đạt hướng dẫn 

2019 

 Hành vi lệch chuẩn của công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội :  Luận văn ngành Xã hội học /  Đỗ Minh Hoàng; 
PGS.TS. Phạm Văn Quyết hướng dẫn 

2019 

122 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu  quả công tác quản lý nhà nước về an 
toàn vệ sinh lao động tại tỉnh Luông Nặm Thà, Lào :  Luận văn ngành 
Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Thadthip Pankhamoy; TS. Vũ 
Văn Thú hướng dẫn 

2019 

123 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh :  Luận văn ngành Quản trị 
kinh doanh /  Nguyễn Thị Lan Anh; TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn 

2019 

124 Nâng cao năng lực đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phần YQ- Vina :  
Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Bích Nhài; PGS.TSKH. 
Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2019 

125 Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần công ty cổ phần kinh 
doanh than Miền bắc Vinacomin :  Luận văn ngành Kế toán /  Hoàng Văn 
Kiên; TS. Nguyễn Thị Thanh Phương hướng dẫn 

2019 

126 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường phổ thông trung 
học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào :  Luận văn ngành 
Quản trị nhân lực /  Thonglai Mingkhuanha; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

127 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty cổ phần 
xây dựng số 2 :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thu 
Huyền; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2019 



128 Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công 
nghiệp - Vinacomin :  Luận văn ngành Kế toán /  Bùi Thị Thanh Hương; 
PGS.TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2019 

129 Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Bưu điện :  Luận văn ngành Kế toán /  
Trần Thị Kim Nhung; TS. Phạm Thị Quyên hướng dẫn 

2019 

130 Tạo động lực lao động tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Kiều Đăng Quyền; TS. 
Doãn Thị Mai Hương hướng  dẫn 

2019 

131 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại sở Giáo dục và Thể 
thao tỉnh Champasak :  Khóa luận ngành /  Sounthone 
Thiengthammavong; TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn 

2019 

132 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương 
VIệt Nam - chi nhánh Đống Đa :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  
Trần Thị Phương Thảo; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2019 

133 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 
kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng :  Luận văn ngành Quản 
trị kinh doanh /  Thái Thị Thanh Thủy; TS. Hoàng Thanh Tùng hướng 
dẫn 

2019 

134 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư 
và phát triển Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị kinh doanh /  Đào Mai 
Thảo; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2019 

135 Nâng cao phúc lợi xã hội tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và 
dịch vụ TVV Việt Nam :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Ngô Trần 
Khánh; PGS.TS. Vũ Quang Thọ hướng dẫn 

2019 

136 Hoạt động 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 Trần Hưng Đạo :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Trương Thị Quỳnh Hoa; TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm hướng dẫn 

2019 

137 Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bê tông xây dựng A&P :  
Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Hoàng Hưng; PGS.TS. 
Nguyễn Quốc Thái hướng dẫn 

2019 

138 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Cục xúc tiến 
thương mại - Bộ Công thương :  Luận ăn ngành Quản trị nhân lực /  
Nguyễn Thị Như Hoa; TS. Bùi Tôn Hiến hướng dẫn 

2019 

139 Nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - chi nhánh Ba Đình :  Luận 
văn ngành Quản trị kinh doanh /  Lê Thị Thu Hằng; TS. Lê Xuân Sinh 
hướng dẫn 

2019 



140 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát 
triển Việt Nam - chi nhánh Chương Dương :  Luận văn ngành Quản trị 
kinh doanh /  Đào Văn Hòa; TS. Trương Đức Lực hướng dẫn 

2019 

141 Tổ chức nơi làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may thêu Anh 
Dũng :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Văn Đăng; PGS.TS. 
Lê Thanh Hà hướng dẫn 

2019 

142 Phân tích báo cáo tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Rieckerman 
Việt Nam :  Luận văn ngành Kế toán /  Vũ Thị Thu Giang; PGS.TS. 

Chúc Anh Tú hướng dẫn 

2019 

143 
 

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Sá Muội, tỉnh Sa Lạ 
Văn, Lào :  Luận văn ngành Quản trị nhân lực /  Koudin Penkhamkong; 
TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn 

2020 

144 Kiểm soát nội bộ hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ 
phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung :  Luận văn 
ngành Kế toán /  Ngô Thu Trang; TS. Nguyễn Thị Mỹ hướng dẫn 

2019 

145 Hoạt động kiểm toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 
Ba Đình :  Luận văn ngành Kế toán /  Trần Thị Nhâm; TS. Bùi Thị Ngọc 
hướng dẫn 

2019 

146 Hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, người lao động tại công ty 
Lào viễn thông chi nhánh Champasak :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Vongvilai Borliboun; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2019 

147 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Yến sào Khánh Hòa :  Luận 
văn ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Duy Hà; TS. Lê Mạnh Hùng 
hướng dẫn 

2019 

148 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh 
lao động trên địa bàn tỉnh Oudomxay, Lào :  Luận văn ngành Quản lý an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp /  Ammany Xayyasone; TS. Trần Vũ Liệu 
hướng dẫn 

2019 

149 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Tiên Phong chi nhánh Tây Hồ - Hà Nội :  Luận văn ngành Quản trị kinh 
doanh /  Nguyễn Hưng; PGS.TS. Vũ Quang Thọ hướng dẫn 

2019 

 

 
 

 
 

 
 



E. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

 
 

TT Tên đề tài/ngành học/ người thực hiện/GV hướng dẫn 
Năm 
XB 

1.  Cơ cấu lao động việc làm của người lao động ở nông thôn hiện nay :  
Khóa luận ngành Xã hội học /  Lê Kim Thiện; TS. Lê Thị Hồng Nhung 
hướng dẫn 

2020 

2.  Nhận thức và hành vi của người dân về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng (Nghiên cứu tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) :  
Khóa luận ngành Xã hội học /  Vũ Thị Tú Vân; Ths. Nguyễn Chu Du 
hướng dẫn 

2020 

3.  Biến đổi cơ cấu xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn hiện nay (Trường 
hợp tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) :  Khóa luận ngành Xã hội 
học /  Nguyễn Văn Tân; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

4.  Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
tại xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La :  Khóa luận ngành 
Xã hội học /  Phạm Thị Thanh Nhàn; PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân 
hướng dẫn 

2020 

5.  Việc làm của lao động nữ ở nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường 
hợp trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) :  Khóa luận ngành 
Xã hội học /  Lê Hồng Anh; TS. Trương Ngọc Thắng hướng dẫn 

2020 

6.  Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của người lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế :  Khóa luận 
ngành Xã hội học /  Somsanit Phaseuthcha; Ths. Nguyễn Chu Du 
hướng dẫn 

2020 

7.  Thực trạng giải quyết việc làm tại huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội :  
Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn Thế Cường; TS. Vũ Thị Bích 
Ngọc hướng dẫn 

2020 

8.  Định hướng việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu 
tại xã Lộc An - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định) :  Khóa luận ngành Xã 
hội học /  Bùi Thị Bích Ngọc; TS. Cù Thị Thanh Thúy hướng dẫn 

2020 

9.  Định hướng giáo dục nghề nghiệp của gia đình ở phường Lộc Hạ, 
thành phố Nam Định hiện nay :  Khóa luận ngành Xã hội học /  
Nguyễn Thị Ngọc Châm; Ths. Phạm Thị Kim Xuyến hướng dẫn 

2020 



10.  Thực trạng đời sống của người nông dân sau tác động của chính sách 
phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa bàn xã Đông Minh, 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông 
Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) :  Khóa luận ngành Xã hội 
học /  Bùi Thị Lịch; Ths. Nguyễn Thị Minh Thúy hướng dẫn 

2020 

11.  Nhận thức và hành vi của nhân viên về việc phòng, chống bệnh cúm 
mùa hiện nay ( Nghiên cứu tại Công ty TNHH The Gates) :  Khóa luận 
ngành Xã hội học /  Nguyễn Vân Anh; Ths. Nguyễn Chu Du hướng 
dẫn 

2020 

12.  Ảnh hưởng của di dân đến đời sống của các hộ gia đình nông thôn 
đồng bằng sông Hồng ( Nghiên cứu tại địa bàn xã Xuân Châu, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Phạm 
Thị Quỳnh Chi; PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2020 

13.  Nhận thức của các bậc cha mẹ đối với vấn đề mất cân bằng giới tính 
khi sinh ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn Thị 
Linh Chi; TS. Vũ Thị Bích Ngọc hướng dẫn 

2020 

14.  Thực trạng làm đẹp bằng phương pháp phun xăm thẩm mỹ của phụ nữ 
tại Hà Nội ( Trường hợp nghiên cứu tại Lacasa Beauty, 43 Nguyễn 
Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  
Hoàng Thu Nga; TS. Vũ Đạt hướng dẫn 

2020 

15.  Xây dựng nông thôn mới và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn hiện nay ( Trường hợp nghiên cứu tại xã Tà Lại, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Cà Văn Hà; 
PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2020 

16.  Mối quan hệ xã hội giữa các thành viên trong Công ty cổ phần công 
nghệ và truyền thông tuổi trẻ :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Phạm 
Lâm Phương; PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2020 

17.  Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn tín dụng đen trên địa bàn xã 
Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Xã hội 
học /  Dương Ngọc Huyền; PGS.TS. Hoàng Thị Nga hướng dẫn 

2020 

18.  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ 
Manulife trên địa bàn thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Xã hội học 
/  Phan Thị Lan; Ths. Phạm Thị Kim Xuyến hướng dẫn 

2020 



19.  Cải thiện điều kiện lao động tại Công ty TNHH TM & CT Vinh Thành 
:  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Thị Minh; ThS. Hoàng 
Thị Thu Thủy hướng dẫn 

2020 

20.  Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
AnDong Việt Nam :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Ngà; 
Ths. Đinh Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

21.  Thích ứng lao động việc làm của người dân nông thôn ven đô hiện nay 
( Nghiên cứ trường hợp tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Lê Phương Thúy; Ths. 

Nguyễn Thị Minh Thúy hướng dẫn 

2020 

22.  Nhận thức của người dân về giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ 
khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (Nghiên cứu tại thị 
xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  
Nguyễn Lê Huy Hùng; Ths. Trương Ngọc Thắng hướng dẫn 

2020 

23.  Tác động của các công trình xây dựng đến đời sống của người dân đô 
thị ( Qua khảo sát tại đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, TP.Hà 
Nội) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn Hồng Ngọc; Ths. 
Nguyễn Xuân Hòa hường dẫn 

2020 

24.  Xây dựng chiến lược Marketing - mix cho sản phẩm thép của Công ty 
TNHH Toàn Thịnh Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Đỗ Lê Minh Hằng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

25.  Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần xây dựng lắp và 
thương mại Thành Đạt :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Kiều Diễm; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

26.  Năng lực cạnh tranh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Kỳ Phương 
:  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Hoàng Minh Anh; TS. Hà 

Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

27.  Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần 
may mặc QTNP :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Cao 
Tuấn; Th.S Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

28.  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Lệ Hằng; 
PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

29.  Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH đá granite Hòa Hương :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Mai Thu Trang; Th.S Nguyễn 
Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 



30.  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Smartland :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Trần Thị Bình; PGS.TSKH. 
Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

31.  Chiến lược Marketing - mix tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 
Win Smart Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Khúc 
Thị Thu Hằng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

32.  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Tùng Lâm; PGS.TS Phạm 
Văn Hà hướng dẫn 

2020 

33.  Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Bưu chính 
Viettel - chi nhánh Bưu chính Viettel Hai Bà Trưng :  Khóa luận ngành 
Quản trị nhân lực /  Quách Thị Khánh Ly; PGS.TS. Dương Văn Sao 
hướng dẫn 

2020 

34.  Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Siêu 
Thanh :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lưu Thị Hướng; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh 

2020 

35.  Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Sói Biển Trung 
Thực :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Trang; TS. 
Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2020 

36.  Tạo động lực lao động trong công ty cổ phần kỹ thuật Thanh Phong :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Trang; TS. Lê Xuân 
Sinh hướng dẫn 

2020 

37.  Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội 
thất TDModule Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Phạm Diều Linh; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

38.  Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương 
mại dịch vụ Greentech :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lê 
Thị Thảo Lam; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

39.  Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH TT Consulting :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Ngân; TS. Hà 
Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

40.  Thực trạng về việc làm của lao động nữ tại thị trấn Liễu Đề, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn 
Thị Nhài; Ths. Phạm Thị Kim Xuyến hướng dẫn 

2020 

41.  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Markey Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn Thị Hường; TS. Vũ Thị 
Bích Ngọc hướng dẫn 

2020 



42.  Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tại Công 
ty TNHH và thương mại đầu tư Phong Hiền :  Khóa luận ngành Xã hội 
học /  Nguyễn Thị Linh; TS. Cù Thị Thanh Thúy hướng dẫn 

2020 

43.  Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo tại phường 
Phương Nam thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh hiện nay :  Khóa 
luận ngành Xã hội học /  Đỗ Thị Lâm; PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân 
hướng dẫn 

2020 

44.  Hành vi sử dụng dịch vụ truyền hình của người dân và xu hướng phát 
triển của truyền hình VTVCAB Nam Định hiện nay ( Nghiên cứu trên 
địa bàn thành phố Nam Định) :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Lê Thị 
Hương; Ths. Phạm Thị Kim Xuyến hướng dẫn 

2020 

45.  Truyền thông đại chúng với công tác phòng chống dịch tại xã Thọ Dân 
- huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa :  Khóa luận ngành Xã hội học /  
Lê Thị Dung; TS. Lê Thị Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

46.  Thực trạng lựa chọn học nghề của sinh viên hiện nay ( Nghiên cứu tại 
trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh) :  Khóa luận ngành Xã hội 
học /  Nguyễn Thị Linh Chi; Ths. Nguyễn Chu Du hướng dẫn 

2020 

47.  Định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông ( Nghiên 
cứu tại trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh) :  Khóa luận ngành Xã 
hội học /  Đỗ Thu Huyền; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

48.  Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy tại xã Thái Hà huyện 
Ba Vì thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Xã hội học /  Nguyễn 
Hồng Điệp; TS. Nguyễn Mạnh Thắng hướng dẫn 

2020 

49.  Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động bảo tồn và phát 
huy các di tích văn hóa của tỉnh Thanh Hóa hiện nay :  Khóa luận 
ngành Xã hội học /  Trương Ngọc Huyền; TS. Cù Thị Thanh Thúy 
hướng dẫn 

2020 

50.  Năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Rich Media :  Khóa luận 
ngành Quản trị kinh doanh /  Khuất Thị Hoài Linh; TS. Hà Văn Sỹ 
hướng dẫn 

2020 

51.  Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Thương mại Key Group :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Bùi Thị Phương; TS. Nguyễn Thị 
Thanh Thảo hướng dẫn 

2020 

52.  Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng BIDV chi nhánh sở Giao dịch 3 :  
Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Đào Minh Thúy; Ths. Lê Thị 
Thu Trang hướng dẫn 

2020 



53.  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Công nghiệp và đầu tư 
Đông Dương :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Trần Thị Minh 
Huyền; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

54.  Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay với khách hàng doanh nghiệp 
tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội :  
Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Thị Thu Trang; Ths. 
Đinh Văn Chức hướng dẫn 

2020 

55.  Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thời trang phát triển cao :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Đặng Thị Trang; TS. Phạm Thị 
Liên hướng dẫn 

2020 

56.  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty cổ phần 
Kemic :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Hà Thị Hường; TS. 
Phạm Thị Mỹ Linh hướng dẫn 

2020 

57.  Mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ 
phần Vua Nệm :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Lan 
Thảo; TS. Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

58.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng 
nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang :  Khóa luận ngành 
Tài chính ngân hàng /  Lê Hương Linh; Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung 
hướng dẫn 

2020 

59.  Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư 6789 :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Uông Ngọc Bích; TS. Đỗ Thị Tuyết hướng 
dẫn 

2020 

60.  Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 
Á - chi nhánh Hà Nội :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  
Nguyễn Thị Phượng; TS. Trần Thị Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

61.  Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Ánh Quỳnh; TS. Lê 
Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

62.  Quy trình quản lý dữ liệu nhân viên tại Công ty cổ phần Hàng không 
Tre Việt :  Khóa luận ngành /  Phan Như Quỳnh; TS. Trần Thị Bảo 
Khanh hướng dẫn 

2020 

63.  Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Trung Linh Phát :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Thùy Trang; TS. 
Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2020 



64.  Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành Nam - Bắc Nam Định :  Khóa 
luận ngành Tài chính ngân hàng /  Hoàng Diễm Quỳnh; TS. Trần Thị 
Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

65.  Công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Thành Phát 
Đạt :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Mỹ Hằng; TS. 
Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

66.  Nâng cao chất lượng tín dụng với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Á 
Châu - Phòng giao dịch Giang Văn Minh :  Khóa luận ngành Tài chính 
ngân hàng /  Nguyễn Phương Linh; TS. Đoàn Thị Thùy Anh hướng 
dẫn 

2020 

67.  Phân tích công việc tại Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Lê Thu Thảo; TS. Đỗ Thị Tuyết 
hướng dẫn 

2020 

68.  Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 
Đông Nam Á chi nhánh Đống Đa :  Khóa luận ngành Tài chính ngân 
hàng /  Nguyễn Thị Thùy Trang; TS. Đoàn Thị Thùy Anh hướng dẫn 

2020 

69.  Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương 
mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - chi nhánh Đông Đô :  Khóa luận 
ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Công Minh; Ths. Trần Đình Vân 
hướng dẫn 

2020 

70.  Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chương Mỹ - Hà Nội I :  
Khóa luận ngành Tài chính ngân  hàng /  Phùng Thị Mỹ Linh; Ths. 
Trần Đình Vân hướng dẫn 

2020 

71.  Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng 
TMCP Bưu điện Liên Việt phòng giao dịch Thủ Đô :  Khóa luận ngành 
Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Duy Anh; Ths. Đinh Thị Hòa hướng 
dẫn 

2020 

72.  Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi 

nhánh Tây Sơn :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Trần Minh 
Hiếu; Ths. Đinh Thị Hòa hướng dẫn 

2020 

73.  Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH May xuất khẩu Đại 
Nghĩa :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Đinh Thị Hà My; TS. 
Đỗ Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 



74.  Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng 
thương mại cổ phần Seabank - chi nhánh Đống Đa :  Khóa luận ngành 
Tài chính ngân hàng /  Lê Trang Hoài Linh; TS. Nguyễn Thị Hạnh 
hướng dẫn 

2020 

75.  Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phân Vật tư khoa học Biomedic :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Mỹ Huệ; PGS.TS. 
Dướng Văn Sao hướng dẫn 

2020 

76.  Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thanh Trì :  Khóa 
luận ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Linh Phương; TS. Nguyễn 
Thị Hạnh hướng dẫn 

2020 

77.  Nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam chi nhánh Tràng An :  Khóa luận ngành Tài chính 
ngân hàng /  Trang Huyền Thanh; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng 
dẫn 

2020 

78.  Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Ngân hàng SHB - Phòng 

giao dịch Xuyên Mộc :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Trần 
Văn Lộc; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2020 

79.  Đào tạo và bồi dưỡng nhân sự tại Công ty T-Human :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Lương Đỗ Diễm Quỳnh; PGS.TS. Phạm 
Văn Hà hướng dẫn 

2020 

80.  Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa :  

Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Đỗ Thị Thu Hằng; PGS.TS. 
Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

81.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH truyền thông 
ANM Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Thị 
Huyền; TS. Đỗ Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 

82.  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 
cổ phần vật tư tổng hợp và xây dựng Phú Gia :  Khóa luận ngành Tài 
chính doanh nghiệp /  Trương Hồng Đức; Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung 
hướng dẫn 

2020 

83.  Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị 
thông minh LYC :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Đỗ Thị Nga; 
PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

84.  Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Hồng Lam :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Ngọc Quỳnh; TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
hướng dẫn 

2020 



85.  Hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ 
Vela :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Bích Thùy 
Trang; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

86.  Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần constrexim số 1 :  
Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Vân Nhi; TS. 
Đoàn Thị Thùy Anh hướng dẫn 

2020 

87.  Phân tích công việc tại Công ty cổ phần Aka Việt Nam :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Nhung; TS. Nguyễn Thị Thanh 
Thảo hướng dẫn 

2020 

88.  Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại 
Công ty cổ phần SCI E & C :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 
nghiệp /  Cao Thị Ngọc Mỹ; TS. Đoàn Thị Thùy Anh hướng dẫn 

2020 

89.  Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Victoria 
:  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Bùi Thị Thanh Thủy; TS. 
Nguyễn Thị Thanh Thảo hướng dẫn 

2020 

90.  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty liên doanh TNHH 
Berjaya - Hồ Tây :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Vũ Thảo 
Nhi; Ths. Trần Thị Kim Liên hướng dẫn 

2020 

91.  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH công nghệ phát triển Nhất 
Việt :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Trang; TS. 
Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

92.  Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
Saritech :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Lưu Ly; 
ThS. Ngô Quang Trường hướng dẫn  

2020 

93.  Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần hạ tầng Đông Á :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Đầu Thị Giang; TS. Phùng 
Thế Hùng 

2020 

94.  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH nước tinh 
khiết Núi Tiên :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Trần Lê 
Vân Anh; Ths. Trần Thị Kim Liên hướng dẫn 

2020 

95.  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt 
Hưng :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Đỗ Thị Thủy; TS. 
Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

96.  Quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt 
Hưng :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Định; 
PGS.TS Phạm Văn Hà 

2020 



97.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Gia 
Lâm :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Thị Thủy; TS. 
Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn  

2020 

98.  Phân tích tài chính và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
qua phân tích tài chính tại Công ty cổ phần thiết bị máy Mạnh Đạt giai 
đoạn 2017 - 2019 :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Vũ Thị 
Hồng Ngọc; TS. Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn 

2020 

99.  Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương 
mại Eureka :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Dương Thị Hòa; 
TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2020 

100. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương 
mại Nam Anh :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị 
Ninh; Th.S Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

101. Tạo động lực lao động cho lao động tại Công ty TNHH Công nghệ 
Việt 365 Toàn Cầu :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Lê Thanh 
Ngân; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

102. Tuyển dụng chuyên viên tư vấn bất động sản tại Công ty cổ phần kinh 
doanh và phát triển địa ốc Vietstarland (văn phòng Vincom Long Biên) 
:  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thùy Vân; PGS.TS. 
Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

103. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Hoco 
Việt Nam :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Tạ Thu Thủy; TS. 
Trần Thị Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

104. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Intops Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Thủy; ThS. 
Hoàng Thị Thu Thủy hướng dẫn 

2020 

105. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân 
Mỹ :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phí Thị Quỳnh Nga; TS. 
Phạm Thị Liên hướng dẫn 

2020 

106. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân sự /  Nguyễn Thị Mỹ Duyên; TS. Đỗ 
Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 

107. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty 
TNHH Dược phẩm Ngọc Quý :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  
Ked Ladasay; ThS. Hoàng Thị Thu Thủy hướng dẫn 

2020 



108. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH CE LINK Việt Nam :  Khóa 
luận ngành Quản tị nhân lực /  Hà Thị Linh; TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
hướng dẫn 

2020 

109. Thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty AEG Việt Nam :  Khóa 
luận ngành Quản trị nhân lực /  Hoàng Thu Uyên; TS. Trần Thị Bảo 
Khanh hướng dẫn 

2020 

110. Các kỹ năng đàm phán của cấp quản lý trong kinh doanh tại Công ty 
cổ phần vận tải Thanh Xuân :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  

Nguyễn Trung Hiếu; TS. Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

111. Cải thiện điều kiện lao động tại Công ty TNHH cung ứng và dịch vụ 
Trung Kiên :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Hoàng Thị 
Thương; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

112. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Thương mại và kỹ thuật 
A.C.T. :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Đinh Thị Hằng; TS. Đỗ 
Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 

113. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Traenco :  Khóa luận ngành 
Quản trị nhân lực /  Bùi Thị Ngân; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

114. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH MB Shinsei :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Thu Oanh; TS. Lê 
Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

115. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Thương mại và kỹ thuật 
A.C.T. :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Hoàng Hương Ly; TS. 
Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

116. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc tại Công ty cổ phần xây dựng và sinh 
thái Thủy Lợi :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Cao Thị Mến; 
TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

117. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên thương mại - 
vận tải Nhật Hà :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Thị 
Hiền; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

118. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Nhanh.vn :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Huyền Nhi; TS. Nguyễn Thị Thanh 
Thảo hướng dẫn 

2020 

119. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn - Kinh 
bắc :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Hòa; ThS. 
Ngô Quang Trường hướng dẫn 

2020 



120. Các hình thức trả lương tại Công ty TNHH Elecom :  Khóa luận ngành 
Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thùy Dương; ThS. Ngô Quang Trường 
hướng dẫn 

2020 

121. Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giải pháp sáng tạo Tâm 
Đồng Tâm thực trạng và giải pháp :  Khóa luận ngành Quản trị nhân 
lực /  Nguyễn Hồng Nhung; TS. Đỗ Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 

122. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần may Sơn 
Hà :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Thu 
Hằng; TS. Trần Thị Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

123. Tuyển dụng công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Nam :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phan Thị Ngọc Trâm; TS. Đỗ 
Thị Tuyết hướng dẫn 

2020 

124. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại 
Vũ Hoàng Lê :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Cát Thị Ánh 
Nguyệt; TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo hướng dẫn 

2020 

125. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần thiết bị 
cơ điện Thành Công :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Lê 
Hương Ly; Ths. Đinh Văn Chức hướng dẫn 

2020 

126. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch 
vụ và kỹ thuật tổng hợp HCD :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 
nghiệp /  Phạm Thị Hải Yến; Ths. Đinh Văn Chức hướng dẫn 

2020 

127. Phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương 
mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - chi nhánh Ngô Quyền :  Khóa 
luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Vương Kim Ngọc; Ths. Đinh 
Văn Chức hướng dẫn 

2020 

128. Nâng cao hiệu quả quản trị các khoản phải thu trong Công ty TNHH 
sản xuất và thương mại điện tử Xuân Trường TH :  Khóa luận ngành 
Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Hà Phương; TS. Hoàng Thị 
Minh Châu hướng dẫn 

2020 

129. Tạo động lực làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất 
nhập khẩu Galaxy :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Anh 
Thư; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

130. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Đại Minh 
Phát :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Trần Thị Thu Thảo; 
TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2020 



131. Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây 
dựng AST :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Cẩm Tú; 
TS. Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

132. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Hương Sinh Việt :  
Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Phạm Thị Minh Hường; 
TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2020 

133. Tuyển dụng nhân lực tại chi nhánh công ty cổ phần Gofsat :  Khóa 
luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thu Hà; TS. Nguyễn Thị 
Thanh Thảo hướng dẫn 

2020 

134. Tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Jibibank :  Khóa luận 
ngành Quản trị nhân lực /  Đỗ Thị Lan Anh; PGS.TSKH. Nguyễn Viết 
Vượng hướng dẫn 

2020 

135. Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, 
cơ khí và xây dựng Đức Phát :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  
Dương Thị Diệu Linh; PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

136. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giải pháp và nguồn lực 
công nghệ ITSOL :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị 
Hiền; PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

137. Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Phát Đạt :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Lê Hồng Hạnh; TS. Lê Xuân 
Sinh hướng dẫn 

2020 

138. Thực trạng quy trình xử lý vi phạm kỷ luật tại Công ty TNHH Đa Lộc :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Phương Anh; TS. 
Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

139. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị các khoản nợ phải thu  tại Công ty 
cổ phần thiết bị máy Mạnh Đạt :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 
nghiệp /  Phạm Thị Nương Nương; Ths. Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn 

2020 

140. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam :  Khóa 
luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị Bích Phương; ThS. Ngô 
Quang Trường hướng dẫn 

2020 

141. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại 
xuất nhập khẩu Galaxy :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Bùi Thị 
Thương; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

142. Tổ chức nơi làm việc tại Công ty TNHH Advanex Việt Nam :  Khóa 
luận ngành Quản trị nhân lực /  Lê Thị Mai; ThS. Ngô Quang Trường 
hướng dẫn 

2020 



143. Quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh Trang :  
Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Quỳnh; Ths. 
Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn 

2020 

144. Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần giải pháp và nguồn lực 
công nghệ ITSOL :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn Thị 
Trà Giang; TS. Đỗ Thị Tuyết hướng dẫn  

2020 

145. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Văn Phú :  
Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Phạm Thị Minh Tuyết; 
Ths. Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn 

2020 

146. Đào tạo nguồn nhân lực tại hợp tác xã thương mại và dịch vụ thanh 
niên Vân Nội :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Trần Tài Chi; 
TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

147. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc tại Công ty TNHH kiểm thử và bảo 
hiển phần mềm :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực hướng dẫn /  Đỗ 
Thị Ngọc Anh; TS. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

148. Xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi tại Công ty TNHH giấy Cozy :  
Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Lê Thị Quyên; TS. Lê Xuân Sinh 
hướng dẫn 

2020 

149. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Hà :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Trần Thị Thu Thủy; TS. 
Trần Thị Bảo Khanh hướng dẫn 

2020 

150. Cải thiện điều kiện lao động tại Công ty TNHH giấy Phát Đạt :  Khóa 
luận ngành Quản trị nhân lực /  Hà Thị Thu Huyền; ThS. Ngô Quang 
Trường hướng dẫn 

2020 

151. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển hệ 
thống An Bình Office :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Nguyễn 
Thị Nga; TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo hướng dẫn 

2020 

152. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Á 
Châu Bắc Ninh :  Khóa luận ngành Quản trị nhân lực /  Phạm Huyền 
Trang; ThS. Ngô Quang Trường hướng dẫn 

2020 

153. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động 
của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco :  
Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Vũ Thị Mỹ Linh; TS. Đinh 
Thị Ngọc Mai hướng dẫn 

2020 



154. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động 
của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh :  Khóa luận 
ngành Tài chính doanh nghiệp /  Trần Thị Hà Ngân; Ths. Đinh Thị 
Ngọc Mai hướng dẫn 

2020 

155. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại Minh Thịnh :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 
nghiệp /  Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ths. Đinh Thị Ngọc Mai hướng 
dẫn 

2020 

156. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty 
TNHH xe máy Trọng Loan :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp 
/  Nguyễn Thị Ngọc Mai; TS. Đinh Thị Ngọc Mai hướng dẫn 

2020 

157. Thực trạng hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thương 
mại xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Hải Hưng Thịnh :  Khóa luận 
ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Linh; TS. Nguyễn Thị 
Hạnh hướng dẫn 

2020 

158. Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH NSJ :  Khóa 
luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Quỳnh Trang; TS. 
Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn 

2020 

159. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 
TNHH TM & DV Hoa Thiên Lý :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 

nghiệp /  Võ An Hòa; Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung hướng dẫn 

2020 

160. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn :  Khóa luận ngành 
Tài chính ngân hàng /  Đỗ Bích Ngọc; Ths. Lê Thị Thu Trang hướng 
dẫn 

2020 

161. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH Sông Cầu :  
Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Đào Thị Kim Anh; Ths. Lê 
Thị Thu Trang hướng dẫn 

2020 

162. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị khoản phải thu tại Công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu Á Châu :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  
Đào Thị Hằng; TS. Hoàng Thị Minh Châu hướng dẫn 

2020 

163. Thực trạng hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH 
Alibaba English Việt Nam :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  
Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ths. Đinh Thị Hòa hướng dẫn 

2020 

164. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Hoàng Thị Phương Linh; Th.S 
Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 



165. Công tác đào tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ NBO :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Quỳnh; Th.S Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

166. Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH thương mại Dũng Sơn :  
Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Thị Khánh Linh; Ths. 
Đinh Thị Hòa hướng dẫn 

2020 

167. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 
Nhựa Việt Nhật :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị 
Lan; Th.S Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

168. Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương 
mại và sản xuất Linh Khang :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  
Vũ Đức Thảo; TS. Trần Thị Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

169. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của CTCP nhựa Tân 
Phong :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Đỗ Mai Lâm; TS. 
Trần Thị Ngọc Trâm hướng dẫn 

2020 

170. Quản trị thương hiệu tại Công ty cổ phần dầu công nghiệp Khánh Linh 
:  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Thị Phương Thảo; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh 

2020 

171. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ 
tầng Bảo Hủy :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lê Thị Hằng; 
PGS. TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

172. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 
mại và dịch vụ Bigsea :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Đỗ 
Anh Tú; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

173. Chiến lược marketing - mix nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy 
in của công ty TNHH AVIC Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị 
kinh doanh /  Trần Thị Thắm; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

174. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giầy Thăng Long :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Trần Mỹ Hạnh; PGS.TS Phạm 
Văn Hà 

2020 

175. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn :  Khóa luận ngành Quản trị 
kinh doanh /  Lê Thị Thu Hiền; Th.S Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

176. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH CCA Việt Nam :  Khóa luận 
ngành Quản trị kinh doanh /  Đào Thị Phượng; Th.S Tạ Minh Hà 
hướng dẫn 

2020 



177. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng và thương 
mại BMK :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thị 
Thu Hà; Ths. Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn 

2020 

178. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên X20 
Nam Định chi nhánh Hà Nội :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Mai Thu Hà; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

179. Quản lý các khoản phải thu tại Công ty TNHH xây dựng và thương 
mại Minh Thịnh :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Lường Thị 
Thanh Huyền; TS. Đoàn Thị Thùy Anh hướng dẫn 

2020 

180. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Phát :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Trần Ngọc Mạnh; 
PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

181. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần đào tạo và 
cung ứng nhân lực Iconnect Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị 
kinh doanh /  Nguyễn Ngọc Anh; PGS.TS Phạm Văn Hà 

2020 

182. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing - mix tại Công ty TNHH 
đầu tư nhà hàng địa điểm Việt :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh 
/  Nguyễn Thị Hồng Nga; Th.S Tạ Minh Hà hướng dẫn 

2020 

183. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH phần mềm Phương Chi :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Lệ Thi; Th.S Tạ Minh 
Hà hướng dẫn 

2020 

184. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Pearl Global Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Ngân; 
Th.S Tạ Minh Hà hướng dẫn 

2020 

185. Chiến lược marketing - mix tại Công ty cổ phần viễn thông điện tử 
VinaCap :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Lan; 
Th.S Phạm Hồng Nhung hướng dẫn 

2020 

186. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp 
Cầu :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Thân Hồng Hạnh; 
TS. Đinh Thị Ngọc Mai hướng dẫn 

2020 

187. Chiến lược marketing - mix tại Công ty TNHH VFV Telecom :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /  Đặng Thị Lê; Th.S Phạm Hồng 
Nhung hướng dẫn 

2020 

188. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Đà :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phan Thu Thủy; TS. Nguyễn 
Đức Tĩnh 

2020 



189. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Đà 
:  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Mơ; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

190. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH công 
nghệ Đông Tây :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Vi Thu 
Hiền; Ths. Trần Đình Vân hướng dẫn 

2020 

191. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ 
phần phần mềm Quảng Ích :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  
Trương Ngọc Loan; Ths. Trần Thị Kim Liên hướng dẫn 

2020 

192. Chiến lược marketing - mix tại Công ty cổ phần Ahcom Long Biên :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Lan; TS. Hà Văn 
Sỹ hướng dẫn 

2020 

193. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại 
WoodenPro :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Singthala 

Thonemixay; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

194. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sự 
kiện và du lịch ENT toàn cầu. :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh 
/  Nguyễn Thanh Vân; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

195. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại Hữu Nghị 
:  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Ngô Khánh Linh; TS. Hà 
Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

196. Hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 
Tổng hợp 1 Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Hồng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

197. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng 
Thịnh Vượng :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lê Thị Thảo 
Lam; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

198. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần vật 
liệu xây dựng Kim Trung :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  
Trần Xuân Sơn; Ths. Trần Đình Vân hướng dẫn 

2020 

199. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Âu Cơ :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Trần Thị 
Thùy Dương; Ths. Lê Thị Thu Trang hướng dẫn 

2020 

200. Hoạt động marketing - mix tại Công ty cổ phần máy và thiết bị 
BKHitech Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Tạ Thị 
Xuân; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 



201. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH 
môi trường Vĩnh Phúc :  Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng /  Cao 
Thị Chung; TS. Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn 

2020 

202. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần dịch vụ thương 
mại Xiem Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn 
Thành Nam; TS. Tạ Minh Hà hướng dẫn 

2020 

203. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần chứng khoán VPS :  Khóa 
luận ngành Tài chính ngân hàng /  Nguyễn Hà Vy; Ths. Trần Thị Kim 
Liên hướng dẫn 

2020 

204. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công 
nghệ và thương mại Thăng Long :  Khóa luận ngành Tài chính doanh 
nghiệp /  Dương Vân Giang; TS. Phạm Thị Mỹ Linh hướng dẫn 

2020 

205. Phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Sao Thái Dương :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Thùy Dung; TS. Vũ Thị 
Hà hướng dẫn 

2020 

206. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Techno Việt Nam 
Corporation :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Đặng 
Phương Nga; TS. Phạm Thị Mỹ Linh hướng dẫn 

2020 

207. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần quốc tế Sao Việt :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Hà; Th.S Nguyễn 
Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

208. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại xí nghiệp 11 - Công ty 319 
Bộ Quốc Phòng :  Khóa luận ngành Tài chính doanh nghiệp /  Nghiêm 
Thị Hoài Thu; Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung hướng dẫn 

2020 

209. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần VCCorp :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Phương Trinh; TS. Phùng 
Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

210. Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần sáng tạo TLC :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Bùi Thanh Thảo; TS. Tạ Minh 
Hà hướng dẫn 

2020 

211. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại 
Việt Duy :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thu 
Giang; Th.S Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

212. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương 
mại Hoàng Kim Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Trần Văn Công; TS. Vũ Thị Hà 

2020 



213. Hoàn thiện hệ thống chất lượng 5S tại Công ty cổ phần xây dựng nhà 
và phát triển hạ tầng Hà Nội :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Hoàng Ngọc Trà My; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

214. Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần 216 :  Khóa luận ngành 
Quản trị kinh doanh /  Lê Đình Mạnh; Th.S Nguyễn Thị Hồng Thái 
hướng dẫn 

2020 

215. Nghiên cứu hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH K2A Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Trần Thu Trang; TS. 
Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

216. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn 
Nam Trang :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lê Thị Trang; 
TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

217. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng 
Vàng :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Tạ Hà Anh; TS. Vũ 
Thị Hà hướng dẫn 

2020 

218. Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và 
thương mại VQB :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn 
Thị Giang; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn  

2020 

219. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Anh Toàn :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phan Thị Nhật Linh; Th.S 
Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

220. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lửa Xanh :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Hải Yến; TS. Vũ Thị Hà hướng dẫn 

2020 

221. Quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Thành Thông :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thùy Linh; Th.S Nguyễn 
Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

222. Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng và phát 
triển thương mại Thanh Thái :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Vân Anh; TS. Vũ Thị Hà hướng dẫn 

2020 

223. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Icheck :  Khóa luận 
ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Thu Hồng; Th.S Nguyễn Thị 
Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

224. Quản lý  có hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Icheck :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Thanh Hương 

2020 



225. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Icheck :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /  Lục Thị Mai; TS. Vũ Hà hướng dẫn 

2020 

226. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu 
tư Dũng Đông :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Ngọc 
Thu; TS. Tạ Minh Hà hướng dẫn 

2020 

227. Hoạt động marketing - mix tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và 
đầu tư Dũng Đông :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Chu Thị 
Quỳnh Trang; TS. Phùng Thế Hùng hướng dẫn 

2020 

228. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần thời trang quốc 
tế Thuận Thành :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Trương Thị 
Ngọc Anh; TS. Vũ Thị Hà hướng dẫn 

2020 

229. Tạo động lực lao động tại Công ty TNHH Golden Beauty Center Hà 
Nội :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thu Thủy; TS. 
Trần Thị Hoài Thu hướng dẫn 

2020 

230. Chiến lược marketing - mix tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Thiên Ân 
Palace :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Trương 
Trâm Anh; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

231. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư Bizman :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Vũ Thị Thùy Phương; Th.S 
Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

232. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Diligo Holdings 
:  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Hồng Thảo; 
Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

233. Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư 6789 :  Khóa luận 
ngành Quản trị kinh doanh /  Nguyễn Thị Hiếu; TS. Vũ Thị Hà hướng 
dẫn 

2020 

234. Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư Việt Phú :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /   Nguyễn Thị Hiên; TS. Vũ Thị Hà 
hướng dẫn 

2020 

235. Quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Viko :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  
Nguyễn Thị Xuân; Th.S Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 

236. Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Bắc Giang chi nhánh Tân Yên :  Khóa luận ngành Quản trị kinh 
doanh /  Nguyễn Thị Hải Yến; Th.S Nguyễn Thị Hồng Thái hướng dẫn 

2020 



237. Chiến lược marketing - mix tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên 
Phong chi nhánh  Chiến Thắng :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh 
/  Trần Thị Hương Quỳnh; Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

238. Hoạt động tiêu thụ các sản phẩm hạt dinh dưỡng tại Công ty TNHH 
MFood Việt Nam :  Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Hoàng Thị 
Duyên; TS. Vũ Thị Hà hướng dẫn 

2020 

239. Chiến lược marketing - mix tại Công ty cổ phần Sao Thái Dương :  
Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh /  Phạm Quỳnh Anh; TS. Hà 
Văn Sỹ hướng dẫn 

2020 

240. Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội :  Khóa 
luận ngành Quản trị kinh doanh /  Đoàn Ngọc Quang; Th.S Trần Thanh 
Huyền hướng dẫn 

2020 

241. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án xây dựng nhà 
máy Kyocera của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtecons đề xuất 
giải pháp cải thiện điều kiện lao động và tính toán thiết kế hệ giáo bao 
che cho công trình :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Xuân 
Toàn; Th.S Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

242. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH công 
nghiệp chính xác Việt Nam 1 và đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro, 
thiết kế hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng lắp ráp :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /   Nguyễn Thị Dung; Th.S Nguyễn Hồng Sơn 
hướng dẫn 

2020 

243. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro 
để giảm thiểu tai nạn và bệnh nghề nghiệp tại dự án 329 căn san hô - 
Vinhomes Ocean Park của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ACE 
Thái Bình Dương :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đặng Ngọc 
Công; Th.S Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

244. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án QMS Tower 2 
Tố Hữu (tòa nhà thương mại, dịch vụ và nhà ở) thuộc nhà thầu Công ty 
cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta - V biện pháp cải thiện 
điều kiện lao động, đánh giá rủi ro thi công phần thô. :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Lê Mạnh Cường; Th.S Nguyễn Hồng Sơn 
hướng dẫn 

2020 

245. 
Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải thiện điều 
kiện lao động, công tác phòng chống cháy nổ tại nhà máy thuộc Công 
ty cổ phần Venture International Việt Nam :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Nguyễn Thị Thu Trà; Th.S Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 



246. Thực trạng vệ sinh an toàn lao động và giải pháp phòng chống cháy nổ 
tại dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschen Long 
Biên :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Hoàng Quốc Long; Th.S 

Trương Thị Yến Nhi hướng dẫn 

2020 

247. Thực trạng và giải pháp an toàn vệ sinh lao động tại dự án xây dựng 
tòa nhà Scitech Towers :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn 
Vũ Duy Phan; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

248. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động tham vấn cho 
phụ nữ bị bạo lực gia đình tại Ngôi nhà Bình yên - Trung tâm Phụ nữ 
và phát triển :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Lê Thanh Huyền; 
TS. Nguyễn Đức Hữu hướng dẫn 

2020 

249. Công tác xã hội các nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại xã Sặp 
Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La :  Khóa luận ngành Công tác xã hội 
/  Quàng Thị Thơm; TS. Lê Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

250. Công tác xã hội cá nhân với bệnh nhi đang điều trị hội chứng thận hư 
tại Khoa thận và lọc máu Bệnh viện Trung Ương :  Khóa luận ngành 
Công tác xã hội /  Phạm Bích Loan; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh hướng 
dẫn 

2020 

251. Công tác xã hội cá nhân trong việc giảm kỳ thị đối với người sống 
chung với HIV/AIDS tại Trung tâm APL+ :  Khóa luận ngành Công 
tác xã hội /  Pany Phommavong; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh hướng dẫn 

2020 

252. Công tác xã hội nhóm trong việc hỗ trợ học sinh ứng phó với stress 
qua nghiên cứu tại trường trung học phổ thông Gang thép - Thái 

Nguyên :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Nguyễn Hồng Nhung; 
TS. Lê Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

253. Tiến trình công tác xã hội cá nhân với trẻ tự kỷ tại Trung tâm tư vấn và 
can thiệp sớm Phương Thanh :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  
Trần Ngọc Quỳnh; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

254. Công tác xã hội trong hỗ trợ người cao tuổi tại xã Phượng Dực, huyện 
Phú Xuyên, TP. Hà Nội :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Lê Thị 
Phương; Ths. Nguyễn Xuân Hòa hướng dẫn 

2020 

255. Công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh 
sản cho phụ nữ nghèo tại thôn Đông Đa - thị trấn Tân Phong - huyện 
Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  
Mai Thị Hoa; TS. Nguyễn Đức Hữu hướng dẫn 

2020 



256. Vai trò của nhân viên tham vấn trong việc hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia 
đình tại phòng tham vấn - Trung tâm phụ nữ và phát triển :  Khóa luận 
ngành Công tác xã hội /  Đỗ Thanh Huyền; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh 
hướng dẫn 

2020 

257. Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người bệnh liệt nửa người tại 
Trung tâm phục hồi chức năng - Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà 
Nội :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Hồ Bảo Ngọc; Ths. Trương 
Thị Tâm hướng dẫn 

2020 

258. Công tác xã hội cá nhân với bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Miễn dịch 
- Dị ứng - Khớp ở Bệnh viện nhi Trung ương :  Khóa luận ngành Công 
tác xã hội /  Bùi Thị Hương; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh hướng dẫn 

2020 

259. Dịch vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại 
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  
Trịnh Thị Huyền Trang; TS. Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn 

2020 

260. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị 
bạo lực gia đình tại Ngôi nhà Bình yên - Trung tâm Phụ nữ và phát 
triển :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Nguyễn Thanh Nhàn; TS. 
Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn 

2020 

261. Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ tâm lý người nhà bệnh nhi 
đang điều trị hội chứng thận hư tại Khoa Thận và lọc máu Bệnh viện 
Nhi Trung ương :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Chu Thị Linh; 
TS. Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn 

2020 

262. Tiến trình công tác xã hội cá nhân với trẻ rối loạn tăng động giảm chú 
ý tại Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh :  Khóa luận 
ngành Công tác xã hội /  Phạm Thị Vân Anh; TS. Nguyễn Thị Phương 
Mai hướng dẫn 

2020 

263. Công tác xã hội nhóm trong việc chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi tại 
Trung tâm dưỡng lao Diên Hồng cơ sở 1 :  Khóa luận ngành Công tác 
xã hội /  Vũ Thị Hòa; TS. Lê Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

264. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thẩm Dương - huyện Văn Bàn - 
tỉnh Lào Cai:  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Hoa Thị Điệp; Ths. 
Trương Thị Tâm hướng dẫn 

2020 

265. Công tác xã hội cá nhân với bệnh nhi mắc hội chứng thực bào máu 
Bệnh viện Nhi Trung ương :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Hán 
Thị Thúy; PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân hướng dẫn 

2020 



266. Công tác xã hội nhóm nhằm giảm thiểu mặc cảm tự ti đối với trẻ em 
tại làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ :  Khóa luận ngành Công tác xã hội 
/  Lò Thị Nguyệt; PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân hướng dẫn 

2020 

267. Công tác xã hội đối với người có công tại địa bàn xã Tượng Sơn, 
huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa :  Khóa luận ngành Công tác xã hội 
/  Lê Thị Huệ; Ths. Trương Thị Tâm hướng dẫn 

2020 

268. Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật tại xã Hùng 
Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình :  Khóa luận ngành Công tác xã 

hội /  Phan Thị Giang; Ths. Trương Thị Tâm hướng dẫn 

2020 

269. Công tác xã hội trong việc giáo dục giới tính cho học sinh trường 
Trung học cơ sở Sơn Hà - Hữu Lũng - Lạng Sơn :  Khóa luận ngành 
Công tác xã hội /  Nguyễn Hồng Nhung; TS. Nguyễn Đức Hữu hướng 
dẫn 

2020 

270. Công tác xã hội cá nhân trong hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ ở lứa tuổi vị 
thành viên tại lớp học Cánh diều :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  
Nguyễn Thị Ngọc Liên; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

271. Công tác xã hội cá nhân trong việc can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại 
Trung tâm tham vấn trị liệu tâm lý Mother Teresa :  Khóa luận ngành 
Công tác xã hội /  La Thị Tố Anh; Ths. Nguyễn Xuân Hòa hướng dẫn 

2020 

272. Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật tại xã Hùng 
Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình :  Khóa luận ngành Công tác xã 
hội /  Phan Thị Giang; Ths. Trương Thị Tâm hướng dẫn 

2020 

273. Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc thực thi chính sách với trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng 
Ninh :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Lê Thành Đạt; TS. Lê Thị 
Thúy Ngà hướng dẫn 

2020 

274. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong can thiệp với trẻ bị rối loạn 
phổ tự kỷ tại Trung tâm tham vấn - trị liệu tâm lý Mother Teresa :  
Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Vũ Thị Din; TS. Lê Thị Thúy Ngà 
hướng dẫn 

2020 

275. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ khuyết 
tật trí tuệ - chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục đặc biệt 
Khánh Tâm Hà Nội :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Vàng Thị 
Thu Hiền; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh hướng dẫn 

2020 



276. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ nghèo 
đơn thân tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội :  Khóa luận 
ngành Công tác xã hội /  Ngô Thùy Tiên; PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh 
hướng dẫn 

2020 

277. Công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh 
sản cho phụ nữ nghèo dân tộc Thái tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên, 
tỉnh Lai Châu :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Vàng Thị Quyên; 
TS. Nguyễn Đức Hữu hướng dẫn 

2020 

278. Hoạt động công tác xã hội trong việc truyền thông nâng cao nhận thức 
của người dân về môi trường tại xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh 
Cao Bằng :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Nguyễn Thị Thanh 
Trà; TS. Nguyễn Đức Hữu hướng dẫn 

2020 

279. Mô hình hoạt động công tác xã hội với người lao động ở các khu công 
nghiệp (Qua nghiên cứu tại Khu công nghiệp Vũng Áng1, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh) :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Lê Thị Mai; 
TS. Lê Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

280. Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người chăm sóc gia đình 
bệnh nhi tại Khoa Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi Trung ương :  
Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Tẩn Mí Hoán; TS. Lê Thị Thủy 
hướng dẫn 

2020 

281. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ hòa nhập cho 
người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng :  Khóa luận ngành 
Công tác xã hội /  Ngô Thị Mai; TS. Nguyễn Thị Phương Mai hướng 
dẫn 

2020 

282. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc thay đổi nhận thức và 
thái độ của cha mẹ đối với con khuyết tật tại Trung tâm Phúc Tuệ, Ba 
Đình, Hà Nội :  Khóa luận ngành Công tác xã hội /  Vũ Ngọc Ánh; TS. 
Nguyễn Thị Phương Mai hướng dẫn 

2020 

283. Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ nữ thân chủ suy thận mạn 
tính tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn :  Khóa luận ngành 

Công tác xã hội /  Trương Phượng Hằng; TS. Nguyễn Phương Mai 
hướng dẫn 

2020 

284. Công tác xã hội cá nhân với hoạt động tham vấn học đường cho học 
sinh rối loạn lo âu tại Trường THCS Ban Mai :  Khóa luận ngành Công 
tác xã hội /  Hoàng Thanh Tâm; GV. Nguyễn Phương Mai hướng dẫn 

2020 



285. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ 
phần  kỹ thuật và xây dựng Việt Thiên Hà Nội :  Khóa luận ngành Kế 
toán /  Bùi Thị Hương; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

286. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Vano :  
Khóa luận ngành Kế toán /  Đặng Thị Hướng; PGS.TS. Đinh Thị Mai 
hướng dẫn 

2020 

287. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Been A & T 
:  Khóa luận ngành Kế toán /  Đức Thị Nga; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan 
hướng dẫn 

2020 

288. Kế toán doanh thu, chi phí về vận tải đường bộ tại Công ty TNHH 
Yusen Logistics (Việt Nam) :  Khóa luận ngành Kế toán /  Hà Thị 
Quyên; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

289. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 
thương mại và cơ khí Quang Anh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Phùng 
Thu Hương; PGS.TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2020 

290. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 
TNHH công nghệ và thiết bị Nhật Linh :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Nguyễn Thị Minh Khuê; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

291. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 
xây dựng Hòa Lý :  Khóa luận ngành Kế toán /  Phạm Thị Thanh 
Hương; Ths. Kiều Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

292. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH chăn ga 
gối đệm Rudina Việt Nam :  Khóa luận ngành Kế toán /  Phan Thị 
Bình; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2020 

293. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH nội 
thất Xuân Khánh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Quỳnh Hoa; 
Ths. Kiều Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

294. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần điện cơ 
Daitec :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Hà Vy; TS. Nguyễn 
Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2020 

295. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH KD 
Việt Nam :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Ly La; Ths. Kiều 
Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 

296. Hoàn thiện hệ thống kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần công 
nghệ cao Nucetech :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Quỳnh 
Nga; Ths. Kiều Thị Thu Hiền hướng dẫn 

2020 



297. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
công nghệ Sumitech :  Khóa luận ngành Kế toán /  Đặng Minh Hậu; 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang hướng dẫn 

2020 

298. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH An Trường :  Khóa luận 
ngành Kế toán /  Phạm Thị Mai Hương; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
hướng dẫn 

2020 

299. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đa ngành Minh Tiến :  
Khóa luận ngành Kế toán /  Cao Thị Phương Lan; Ths. Mai Thị Thúy 
hướng dẫn 

2020 

300. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 
thương mại Sơn Hải :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Tú 
Oanh; TS. Vũ Thùy Dương hướng dẫn 

2020 

301. Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp xây lắp 10 - Tổng Công ty 319 :  
Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thanh Thảo; Ths. Kiều Thị Thu 
Hiền hướng dẫn 

2020 

302. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ tin học Quang Phát :  Khóa luận ngành Kế toán 
/  Nguyễn Thị Phương Ly; Ths. Vũ Bích Thủy hướng dẫn 

2020 

303. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
thương mại Tân Phát :  Khóa luận ngành Kế toán /  Trần Thùy Dương; 
Ths. Lê Thị Thúy Thanh hướng dẫn 

2020 

304. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
Quang Đại :  Khóa luận ngành Kế toán /  Ngô Thị Thơm; Ths. Vũ Bích 
Thủy hướng dẫn 

2020 

305. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thiên Anh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị 
Ngọc Huyền; PGS.TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn 

2020 

306. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
thang máy và thiết bị Bảo An :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn 
Thị Thùy Linh; TS. Vũ Thùy Dương hướng dẫn 

2020 

307. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 
TNHH tôn thép Phương Mão :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn 
Phương Khánh Huyền; TS. Vũ Thùy Dương hướng dẫn 

2020 

308. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP chế 
biến thực phẩm Thiên Hồng :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị 
Thu Uyên; Ths. Đinh Thị Thủy hướng dẫn 

2020 



309. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 
cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Phú Thái :  Khóa luận 
ngành Kế toán /  Bùi Thị Thu Trang; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

310. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
xây dựng đầu tư và thương mại Thanh Quảng :  Khóa luận ngành Kế 
toán /  Trương Thùy Linh; Ths. Lê Thị Thúy Thanh hướng dẫn 

2020 

311. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
truyền thông mạng Việt Nam :  Khóa luận ngành Kế toán /  Dương Thị 
Lê; Ths. Nguyễn Thị Hương hướng dẫn 

2020 

312. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty cổ phần 
quốc tế Sao Việt :  Khóa luận ngành Kế toán /  Đỗ Thị Thùy Dương; 
Ths. Nguyễn Thị Hương hướng dẫn 

2020 

313. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
xây dựng và dịch vụ An Khánh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn 
Thanh Mai; TS. Đoàn Thục Quyên hướng dẫn 

2020 

314. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 
TNHH thương mại và sản xuất Trí Minh :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Lê Khánh Linh; Ths. Đinh Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

315. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
quốc tế Sao Việt :  Khóa luận ngành Kế toán /  Chu Thị Hồng Hạnh; 
Ths. Lê Thị Thúy Thanh hướng dẫn 

2020 

316. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh 
nghiệp :  Khóa luận ngành Kế toán /  Ngô Thị Phúc; TS. Vũ Thị Kim 
Anh hướng dẫn 

2020 

317. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công 
ty TNHH Bu lông An Phát :  Khóa luận ngành Kế toán /  Trịnh Thị 
Ngọc; TS. Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

318. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
công nghiệp phụ trợ Ichi Việt Nam :  Khóa luận ngành Kế toán /  Đỗ 
Thị Phương; Ths. Đỗ Hương Quỳnh hướng dẫn 

2020 

319. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
viễn thông và công nghệ thông minh :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Trần Thanh Huyền; Ths. Vũ Bích Thủy hướng dẫn 

2020 



320. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH đầu 
tư và phát triển công nghệ điện tử tự động hóa DKS :  Khóa luận 
ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Quỳnh; Ths. Vũ Bích Thủy hướng dẫn 

2020 

321. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Nguyễn Thị Kiều Chinh; Ths. Đỗ Hương Quỳnh hướng dẫn 

2020 

322. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh xăng dầu 
Sơn La :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Thu Trang; Ths. Đỗ 
Hương Quỳnh hướng dẫn 

2020 

323. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH thiết bị Gia Hưng :  Khóa 
luận ngành Kế toán /  Trần Thị Ngọc Nhung; PGS.TS. Đinh Thị Mai 
hướng dẫn 

2020 

324. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty cổ phần 
xây dựng và nội thất Hoàn Cầu :  Khóa luận ngành Kế toán /  Lê Thị 
An; TS. Đoàn Thục Quyên hướng dẫn 

2020 

325. Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần thi công cơ giới 
và dịch vụ :  Khóa luận ngành Kế toán /  Trịnh Hương Giang; TS. 
Đoàn Thục Quyên hướng dẫn 

2020 

326. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
Trần Liệu :  Khóa luận ngành Kế toán /  Trần Thị Thanh Huyền; TS. 
Đoàn Thục Quyên hướng dẫn 

2020 

327. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
dịch vụ phát triển kỹ thuật y tế Trường Sinh :  Khóa luận ngành Kế 
toán /  Trần Thị Thanh Lan; Ths. Đinh Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

328. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 
TNHH phân phối dược phẩm Âu Mỹ :  Khóa luận ngành Kế toán /  

Triệu Thùy Linh; TS. Vũ Thùy Dương hướng dẫn 

2020 

329. Kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH đầu 
tư thương mại và tiếp vận Sao Vàng :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Phạm Thị Hiền Hậu; Ths. Nguyễn Thị Thu Phương hướng dẫn 

2020 

330. Kế toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH nội thất và xây dựng 
Việt (Vietdecor) :  Khóa luận ngành Kế toán /  Lò Thị Oanh; Ths. Đinh 
Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

331. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ xây dựng :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Anh Tuấn; 
Ths. Lê Thị Thúy Thanh hướng dẫn 

2020 



332. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Yến 
Linh 68 :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thùy Linh; Ths. Đinh 
Thị Thủy hướng dẫn 

2020 

333. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quang Đại :  Khóa luận 
ngành Kế toán /  Dương Thị Thùy Linh; Ths. Mai Thị Thúy hướng dẫn 

2020 

334. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dinh dưỡng An Phú :  
Khóa luận ngành Kế toán /  Lương Thị Thúy Quỳnh; Ths. Mai Thị 
Thúy hướng dẫn 

2020 

335. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 
ống điện trường Thịnh Phát :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị 
Huyền Trang; Ths. Lê Thị Thúy Thanh hướng dẫn 

2020 

336. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế Sơn 
Hà :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Vân Anh; TS. Nguyễn 
Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2020 

337. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công 
ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Trương Thị Hiền; Ths. Nguyễn Thị Thu Phương hướng dẫn 

2020 

338. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty 
TNHH văn phòng phẩm Tân Thành Đạt :  Khóa luận ngành Kế toán /  
Nguyễn Thị Thúy Hằng; Ths. Nguyễn Thị Thu Phương hướng dẫn 

2020 

339. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ 
Đông Tây :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Thủy; TS. 
Nguyễn Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2020 

340. Kế toán tài sản cố định trong Công ty TNHH công nghệ và thiết bị 
Nhật Linh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Lan Anh; TS. 
Nguyễn Thị Ngọc Lan hướng dẫn 

2020 

341. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần thương 
mại và sản xuất thiết bị giáo dục :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn 
Diệu Hương Linh; Ths. Lê Kim Anh hướng dẫn 

2020 

342. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 
quảng cáo và xúc tiến thương mại Đỉnh Nguyên :  Khóa luận ngành Kế 
toán /  Chu Thị Thùy Linh; Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Trang hướng dẫn 

2020 

343. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH dịch vụ 
và đầu tư thương mại Hưng Thịnh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Đàm 
Thu Hà Trang; Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Trang hướng dẫn 

2020 



344. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH  Alan 
Electronisc :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Hương; Ths. 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang hướng dẫn 

2020 

345. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tân Hoàng 
Long :  Khóa luận ngành Kế toán /  Lại Minh Hồng Nhung; Ths. Lê 
Thị Kim Anh hướng dẫn 

2020 

346. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 
thương mại Việt Khánh :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Thị Thu 
Uyên; Ths. Nguyễn Thị Hương hướng dẫn 

2020 

347. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
nước sạch Vĩnh Phúc :  Khóa luận ngành Kế toán /  Nguyễn Hồng 
Hạnh; Ths. Nguyễn Thị Hương hướng dẫn 

2020 

348. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần 
kỹ thuật công trình Thanh Phúc :  Khóa luận ngành Kế toán /  Vũ Thị 
Minh Anh; Ths. Lê Kim Anh hướng dẫn 

2020 

349. Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế tại trạm y tế xã Phong 
Châu, thực trạng và giải pháp :  Khóa luận ngành Luật /  Nông Thị 
Sâm; Ths. Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

350. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải 
thiện điều kiện lao động, thiết kế hệ thống nối đất chống sét và nối đất 
an toàn tại dự án xây dựng IEC Tứ Hiệp của Công ty cổ phần Đạt 
Phương. :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Thị Hương; TS. Vũ 
Văn Thú hướng dẫn 

2020 

351. Thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt của chủ nguồn thải 
tại địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh :  Khóa luận 
ngành Luật /  Trần Thị Trà; Ths. Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

352. Thực trạng và giải pháp an toàn vệ sinh lao động tại dự án Panorama 
Hà Nội của Công ty cổ phần Licogi 13 - FC, đề xuất một số biện pháp 
cải thiện. Tính toán dàn giáo chữ H hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà CT2 :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Văn Hưng; TS. Vũ Văn 
Thú hướng dẫn 

2020 

353. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy May Quân đội 
:  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Thị Hồng Nhung; TS. Vũ 
Văn Thú hướng dẫn 

2020 



354. Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện lao 
động tại dự án xây dựng chung cư Ecohome3 :  Khóa luận ngành Bảo 
hộ lao động /  Nguyễn Thanh Tùng; TS. Vũ Văn Thú 

2020 

355. Thực trạng công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ và đề xuất 
một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ và 
cứu nạn cứu hộ tại công trình Vinhomes Smart City - F4 của Công ty 
cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Hòa Bình :  Khóa luận ngành Bảo 
hộ lao động /  Nguyễn Thành Tuyên; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

356. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động biện pháp đảm bảo vệ 
sinh an toàn lao động và tính toán hệ thống phòng cháy chữa cháy tại 
dự án Vincom Mall Smart City Tây Mỗ thuộc Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Đăng Sơn :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn 
Phương Thúy; ThS. Nguyễn Hồng Sơn 

2020 

357. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động nhận diện mối nguy đánh 
giá rủi ro tại công trường lao động dự án xây dựng chung cư NOXH 
của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Viên Kiên :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Lưu Thị Sinh; GS.TS Lê Vân Trình hướng 
dẫn 

2020 

358. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động biện pháp cải thiện điều 
kiện lao động, đánh giá rủi ro thi công tại dự án Hateco - Laroma Chùa 
Láng thuộc nhà thầu Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Phạm Trí Thành; GS.TS Lê Vân Trình 

2020 

359. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao dộng tại công trình khu nhà ở 
phường Kiến Hưng Mipec City View của Công ty cổ phần CDC Hà 
Nội và tính toán thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Phạm Thị Hoài Thu; GS.TS Lê Vân Trình 

2020 

360. Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị 
trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng :  Khóa luận 
ngành Luật /  Hứa Thị Vẻ; Ths. Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

361. Thực trạng thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên 
địa bàn xã Ea Bá - huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên và một số kiến nghị 
:  Khóa luận ngành Luật /  Hving Hờ Ánh; TS. Nguyễn Huy Khoa 
hướng dẫn 

2020 

362. Pháp luật về điều kiện sử dụng lao động nữ và thực tiễn thực hiện tại 
Công ty cổ phần Đông Tây Land :  Khóa luận ngành Luật /  Lê Thị 
Thu; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn 

2020 



363. Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại Chi 
nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhà máy thủy điện Nà Lơi :  
Khóa luận ngành Luật /  Đào Thị Nhung; TS. Phan Thị Thanh Huyền 
hướng dẫn 

2020 

364. Pháp luật về chế độ hưu trí từ thực tiễn tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 
Thọ :  Khóa luận ngành Luật /  Đỗ Thị Hồng Nhung; TS. Phan Thị 
Thanh Huyền hướng dẫn 

2020 

365. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thực tiễn quản lý thuế giá trị gia 
tăng tại Chi cục thuế khu vực Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc :  Khóa luận 
ngành Luật /  Phùng Thị Phương; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 

366. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại Công 
ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Kiss Mode Việt Nam :  Khóa luận 
ngành Luật /  Nguyễn Thị Thu Hằng; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng 
dẫn 

2020 

367. Thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 
và thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần ô tô Kinh Bắc :  Khóa luận 
ngành Luật /  Văn Thị Nhàn; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 

368. Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự được quy định trong 
hiến pháp và góc nhìn thực tiễn các vụ án hình sự sơ thẩm đã tham gia 
tại Công ty TNHH Luật LSX :  Khóa luận ngành Luật /  Tống Thị 
Tình; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 

369. Nhận diện và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải 
pháp kiểm soát rủi ro tại dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê Đắc Sinh; GS.TS Lê Vân Trình 
hướng dẫn 

2020 

370. Nhận diện và đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro khi làm việc trên cao 
tại công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại nhà trẻ và căn 
hộ chung cư D'.Leroi Soleil :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đỗ 
Thị Luyến; Th.S Trương Thị Yến Nhi hướng dẫn 

2020 

371. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và giải pháp phòng cháy chữa 
cháy tại công trình tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Trần Thu Linh; Th.S Trương Thị Yến 
Nhi hướng dẫn 

2020 

372. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính hành vi hành chính - thực 
trạng và giải pháp tại Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa :  Khóa luận ngành Luật /  Lê Thị Thu Trang; TS. Nguyễn Thị 
Thanh hướng dẫn 

2020 



373. Tội cướp giật tài sản - một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng tội 
phạm này tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Mai Quỳnh; Ths. Nguyễn 
Anh Thu hướng dẫn 

2020 

374. Thực hiện pháp luật về hộ tịch của UBND xã từ thực tiễn xã Quang 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình :  Khóa luận ngành Luật /  
Phạm Vũ Linh Nam; PGS.TS. Đinh Xuân Thảo hướng dẫn 

2020 

375. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ công chứng 
tại phòng công chứng số 7 thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  
Nguyễn Hoàng Diệp; PGS.TS. Đinh Xuân Thảo hướng dẫn 

2020 

376. Thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã 
Hà Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ :  Khóa luận ngành Luật /  
Trần Thị Hồng Ngọc; PGS.TS. Đinh Xuân Thảo hướng dẫn 

2020 

377. Xử lý vi phạm hành chính về đất đai - Thực trạng và giải pháp tại 
UBND xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La :  Khóa luận 
ngành Luật /  Ngô Đức Trí; PGS.TS. Đinh Xuân Thảo hướng dẫn 

2020 

378. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của bộ luật hình sự Việt 
Nam, một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng tại Viện kiểm sát nhân 
dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương :  Khóa luận ngành Luật /  
Tiên Hà Thanh; Ths. Nguyễn Anh Thu hướng dẫn 

2020 

379. Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ 
tỉnh Điện Biên :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Lan Anh; 
PGS.TS. Vũ Hồng Anh hướng dẫn 

2020 

380. Ưu đãi xã hội đối với thương binh, bệnh binh xã Nam Tuấn, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao Bằng :  Khóa luận ngành Luật /  Lương Thị Hường; 
TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

381. Tội tham ô tài sản theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam :  
Khóa luận ngành Luật /  Lê Tiến Dũng; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

382. Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và thực tiễn 
xét xử tại tòa án nhân dân huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang :  Khóa 
luận ngành Luật /  Huỳnh Thu Hương; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

383. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực trạng và giải pháp :  Khóa 
luận ngành Luật /  Bùi Hoàng Yến; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 



384. Tư vấn giải quyết các vụ việc về dân sự, hành chính, kinh tế - thương 
mại, lao động: thực tiễn tại Văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc :  Khóa 
luận ngành Luật /  Đinh Thúy Hạnh; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

385. Bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp tại thành phố 
Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  Hà Huyền Trang; PGS.TS. Lê Thị 
Châu hướng dẫn 

2020 

386. Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải từ hoạt động sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, 
thực trạng và giải pháp :  Khóa luận ngành Luật /  Đỗ Thị Giang; Ths. 
Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

387. Hiệu quả thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân 
dân xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên :  Khóa luận 
ngành Luật /  Nguyễn Thị Nhâm; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 

388. Thực trạng tư vấn pháp luật lao động cho người lao động từ thực tiễn 
tại Văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự :  Khóa luận ngành Luật /  
Nguyễn Thị Mỹ Huyền; TS. Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

389. Thực trạng thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật 
trên địa bàn xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và một 
số kiến nghị :  Khóa luận ngành Luật /  Bằng Thị Yến; TS. Nguyễn 
Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

390. Thực trạng chế độ tiền lương trong doanh nghiệp từ thực tiễn thực hiện 
tại Công ty cổ phần UNV :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Kiều 
Ninh; TS. Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

391. Thực trạng thực hiện chế độ ốm đau cho người lao động tại Công ty 
Luật TNHH Minh Tuệ và một số kiến nghị :  Khóa luận ngành Luật /  
Nguyễn Đức Quyền; TS. Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

392. Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động từ thực tiễn thực hiện tại 
Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa :  Khóa luận ngành Luật /  
Trịnh Thị Tuyết; TS. Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

393. Tiền lương, phụ cấp lương và tiền thưởng góp phần xây dựng quan hệ 
lao động lành mạnh tại Công ty TNHH Min Max Việt :  Khóa luận 
ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Ngọc Linh Chi; TS. Nguyễn Đức 
Tĩnh hướng dẫn 

2020 



394. Tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam - 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng tại Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn 
Thị Ánh; Ths. Nguyễn Anh Thu hướng dẫn 

2020 

395. Xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Công ty TNHH 
Toyota Thanh Xuân góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh :  
Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Phương Chi; TS. 
Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn 

2020 

396. Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn áp dụng tại tòa án quân sự khu vực 2 - Quân khu 2 :  Khóa 

luận ngành Luật /  Đỗ Thị Lan; Ths. Nguyễn Anh Thu hướng dẫn 

2020 

397. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động nhằm 
xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại Công ty TNHH xây dựng 
Mỹ Đà :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Hà Thị Thu Thủy; 
TGS.TS Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

398. Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành và 
thực tiễn áp dụng tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thu Hà My; Ths. 
Nguyễn Anh Thu hướng dẫn 

2020 

399. Tổ chức thi đua, khen thưởng đối với người lao động tại doanh nghiệp 
:  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Lâm Nhật Thu; PGS. Dương 
Văn Sao hướng dẫn 

2020 

400. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Công ty 
TNHH thương mại và xây dựng Kim Thành HD :  Khóa luận ngành 
Quan hệ lao động /  Đồng Thùy Trang; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng 
dẫn 

2020 

401. Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại chi nhánh Công ty cổ phần 
Boxi Việt Nam - Hà Nội :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Trần 
Thị Hiền; PGS.TS Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

402. Pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thực hiện tại 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Newstar :  Khóa luận ngành Luật /  
Lương Phương Chinh; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 

403. Tiền lương, phụ cấp lương và tiền thưởng góp phần xây dựng quan hệ 
lao động lành mạnh tại Công ty cổ phần 319.5 :  Khóa luận ngành 
Quan hệ lao động /  Phan Thanh Huyền; TS Nguyễn Đức Tĩnh hướng 
dẫn 

2020 



404. Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia tổ chức đối thoại xã hội góp 
phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại Công ty 
cổ phần tổng công ty May Bắc Giang :  Khóa luận ngành Quan hệ lao 
động /  Đỗ Khánh Hòa; TS. Nguyễn Thị Thùy Yên hướng dẫn 

2020 

405. Quy định của pháp luật về cấp dưỡng sau ly hôn thực tiễn giải quyết tại 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  Hà 
Kiều Anh; Ths. Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

406. Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần xây dựng quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và vật liệu Đất Việt :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  
Trương Thị Thu Hương; TS. Nguyễn Thị Thùy Yên hướng dẫn 

2020 

407. Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại Tổng công ty Xi măng Việt 
Nam :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Đỗ Thanh Hà; Th.S 
Nguyễn Hoàng Mai hướng dẫn 

2020 

408. Thực hiện pháp luật về hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư 
và xây dựng HUD3 :  Khóa luận ngành Luật /  Vương Hải Anh; Ths. 
Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

409. Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và vật liệu Đất Việt góp phần xây dựng quan hệ lao động 
lành mạnh :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Đức Long; 
PGS.TS Dương Văn Sao hướng dẫn 

2020 

410. Hòa giải tranh chấp thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hiện hành và thực tiễn thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thang 
máy và thiết bị Á Châu Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  Lê Nguyễn 
Trà My; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

411. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại Công ty 
TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Lê Vũ :  Khóa luận ngành 
Quan hệ lao động /  Ngô Ngọc Trà My; PGS.TS Dương Văn Sao 
hướng dẫn 

2020 

412. Thực hiện pháp luật xóa đói giảm nghèo tại xã Noong Luông, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị 
Nhài; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 

413. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn tại thị 
trấn sông Cầu - Thái Nguyên :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Mai 
Linh; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 



414. Pháp luật về bảo đảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam - 
thực tiễn thực hiện quyền bào chữa tại Công ty Luật TNHH MTV Thái 
Hưng :  Khóa luận ngành Luật /  Vũ Thị Ngọc Ánh; PGS.TS. Đinh 
Xuân Thảo hướng dẫn 

2020 

415. Các biện pháp điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ( trên 
cơ sở nghiên cứu thực tiễn các vụ án hình sự xét xử tại TAND thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) :  Khóa luận ngành Luật /  Lê 
Đỗ Quỳnh Mai; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

416. Chế định chứng cứ theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực 
tiễn đánh giá chứng cứ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo, 
tỉnh Vĩnh Phúc :  Khóa luận ngành Luật /  Hoàng Thị Ba; TS. Vũ Thị 
Phượng hướng dẫn 

2020 

417. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn 
thực hiện tại Công ty tư vấn đầu tư và phát triển Eureka -Bigstar :  
Khóa luận ngành Luật /  Chu Thị Lan Nhi; TS. Phan Thị Thanh Huyền 
hướng dẫn 

2020 

418. Tư vấn pháp luật thực tiễn tại Công ty Luật Khởi Bình :  Khóa luận 
ngành Luật /  Phạm Thị Ngọc Hà; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

419. Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam thực 
trạng và giải pháp hoàn thiện :  Khóa luận ngành Luật /  Bùi Thị Vân; 
PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

420. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại: thực tiễn tại Tòa án 
nhân dân quận Hà Đông :  Khóa luận ngành Luật /  Khuất Thị Thu Hà; 
PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

421. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động: Thực 
trạng và giải pháp hoàn thiện ở Việt Nam :  Khóa luận ngành Luật /  
Nguyễn Thị Ngọc; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

422. Nâng cao chất lượng dịch vụ của văn phòng công chứng: thực tiễn tại 
Văn phòng công chứng Cẩm Phả ( Số 196, tổ 15, đường Trần Phú, 
phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) :  Khóa luận 
ngành Luật /  Nguyễn Thùy Linh; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 

423. Thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn 
thực hiện tại Văn phòng luật sư Đặng Sơn và cộng sự :  Khóa luận 
ngành Luật /  Hà Thị Hường; TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 



424. Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung khi ly hôn giữa vợ chồng 
và thực tiễn giải quyết vấn đề này tại Tòa án nhân dân thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn 
Thị Lan Hương; TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

425. Kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Thực tiễn và tình 
trạng tảo hôn trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang :  Khóa luận ngành Luật /  Chu Thị Hương; TS. Lê Văn Bính 
hướng dẫn 

2020 

426. Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét 
xử trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng :  Khóa luận ngành 
Luật /  Nông Mạnh Cường; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

427. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án trong tố tụng hình sự và thực 
tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội :  
Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Phương Uyên; PGS. TS. Đỗ Thị 
Phượng hướng dẫn 

2020 

428. Thực hiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại tại Công ty TNHH 
thương mại tổng hợp Thái Bảo, thực trạng và giải pháp :  Khóa luận 
ngành Luật /  Nguyễn Thị Trang; Ths. Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

429. Vấn đề bãi bỏ hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam :  
Khóa luận ngành Luật /  Quan Khắc Thượng; TS. Lê Văn Bính hướng 
dẫn 

2020 

430. Tự do giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 
hành và thực tiễn thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 
mại và sản xuất tổng hợp Toàn Thắng :  Khóa luận ngành Luật /  Hà 
Thị Nam; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

431. Giải quyết tranh chấp thương mại phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng 
hóa tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ :  Khóa luận ngành Luật /  Đặng 
Đức Minh; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

432. Hòa giải cơ sở về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, 
thực tiễn hòa giải tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên :  
Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Anh; Ths. Trần Ngọc Dung 
hướng dẫn 

2020 

433. Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
Việt Nam hiện hành :  Khóa luận ngành Luật /  Phạm Minh Châu; TS. 
Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 



434. Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hiện hành và thực tiễn thực hiện tại Công ty luật TNHH Trường Sa :  
Khóa luận ngành Luật /  Phan Thị Khánh Huyền; TS. Phùng Thị Cẩm 
Châu hướng dẫn 

2020 

435. Pháp luật về quản lý ngân sách xã và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 
xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa :  Khóa luận ngành 
Luật /  Nguyễn Thị Linh; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 

436. Pháp luật về môi giới bất động sản và thực tiễn thực hiện tại Công ty 
TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư HMM :  Khóa luận ngành Luật /  
Phạm Thị Trang; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

437. Địa vị pháp lý của Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt 
Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần Việt Nam kỹ 
nghệ súc sản chi nhánh Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị 
Bích Ngọc; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

438. Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hiện hành và thực tiễn tại Công ty TNHH Xuân Thì :  Khóa luận ngành 
Luật /  Trịnh Thị Tâm; TS. Phùng Thị Cẩm Châu hướng dẫn 

2020 

439. Bảo đảm quyền của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn 
tại Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hòa Bình :  Khóa 
luận ngành Luật /  Ninh Thị Hải; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng 
dẫn 

2020 

440. Pháp luật về hoạt động dịch vụ việc làm và một số giải pháp nhằm phát 
triển dịch vụ việc làm ở nước ta hiện nay :  Khóa luận ngành Luật /  
Trịnh Thị Linh; TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

441. Chế định bị hại theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn 
áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn :  Khóa 
luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Nguyệt; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

442. Tội mua bán trái phép chất ma túy - một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
xét xử tội phạm này tại Tòa án nhân dân huyện Phục Hòa, tỉnh Cao 
Bằng :  Khóa luận ngành Luật /  Đàm Thị Nụ; Ths. Nguyễn Anh Thu 
hướng dẫn 

2020 

443. Vai trò của luật sư - người bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ 
án hình sự :  Khóa luận ngành Luật /  Phan Thị Quỳnh Như; PGS.TS. 
Đỗ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 



444. Quy định của pháp luật về hạn chế các giao dịch tư lợi trong Công ty 
cổ phần, thực tiễn tại Công ty cổ phần Eurowindow :  Khóa luận ngành 
Luật /  Nguyễn Thị An; Ths. Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

445. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn 
thực hiện tại Công ty luật TNHH An Trí Thịnh :  Khóa luận ngành 
Luật /  Lê Hoàng Anh; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn 

2020 

446. Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia 
đình 2014 và thực tiễn tư vấn xác định tài sản của vợ chồng khi ly hôn 
tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ An Phát :  Khóa luận ngành Luật 
/  Lê Vân Anh; TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

447. Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, thực trạng và 
giải pháp :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Thương; Ths. Nguyễn 
Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

448. Giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và 
thực tiễn giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định :  Khóa luận ngành Luật /  Phạm Thị Vân Trang; Ths. 
Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

449. Thực hiện pháp luật về quản lý chất thải từ hoạt động y tế tại Trung 
tâm y tế thành phố Bắc Ninh :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Ngọc 
Anh; Ths. Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn 

2020 

450. Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng có yếu tố nước 
ngoài theo pháp luật Việt Nam: lý luận và thực tiễn :  Khóa luận ngành 
Luật /  Đặng Mai Anh; TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

451. Pháp luật về giải thể doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại thành phố 
Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2019 :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn 
Thị Ánh Hậu; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

452. Dịch vụ công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 
và thực tiễn thực hiện tại Phòng công chứng số 1, thành phố Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên :  Khóa luận ngành Luật /  Dương Thanh Bình; 
Ths. Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

453. Chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn xã Trung 
Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên :  Khóa luận ngành Luật /  
Phạm Thị Thành; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn 

2020 



454. Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong giải quyết tranh 
chấp lao động từ thực tiễn tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn :  Khóa 
luận ngành Luật /  Trần Hương Ly; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng 
dẫn 

2020 

455. Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn thực hiện tại Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa :  Khóa luận ngành 
Luật /  Hoàng Thùy Dung; TS. Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

456. Chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo trên địa bàn xã Mậu Đông, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái :  Khóa luận ngành Luật /  Đỗ Thu 
Hằng; TS. Vũ Minh Tiến hướng dẫn 

2020 

457. Chế độ trợ giúp xã hội đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã Quy 
Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái :  Khóa luận ngành Luật /  Lê 
Thị Hảo; TS. Vũ Minh Tiến hướng dẫn 

2020 

458. Pháp luật về chế độ tiền lương từ thực tiễn tại Công ty cổ phần du lịch 
và truyền thông TT&T :  Khóa luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Loan; 
TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn 

2020 

459. Thực trạng thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo trên địa 
bàn xã Danh Sỹ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và một số kiến nghị :  
Khóa luận ngành Luật /  Đinh Hoàng Thu Hiền; TS. Nguyễn Huy 
Khoa hướng dẫn 

2020 

460. Pháp luật về thời giờ làm việc từ thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH 
Loza Việt Nam :  Khóa luận ngành Luật /  Đặng Thị Thanh Hằng; TS. 
Nguyễn Huy Khoa hướng dẫn 

2020 

461. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và sự tác động tới thương 
mại hàng hóa của Việt Nam :  Khóa luận ngành Luật /  Đỗ Thanh Hà; 
TS. Nguyễn Thị Thanh Hướng dẫn 

2020 

462. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam :  Khóa luận ngành Luật 
/  Vũ Thị Huyền; TS. Vũ Thị Phượng hướng dẫn 

2020 

463. Thực hiện pháp luật về đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường 
Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương :  Khóa luận ngành 
Luật /  Ngô Thị Thùy Trang; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 

464. Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại xã 
Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định :  Khóa luận ngành Luật /  
Nguyễn Thị Tuyết; TS. Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn 

2020 



465. Những vướng mắc, bất cập về pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp: 
thực tiễn tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư y tế Thăng Long :  Khóa 
luận ngành Luật /  Phạm Thị Ngọc Diệp; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng 
dẫn 

2020 

466. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên ngành luật, 
thực tiễn tại Khoa luật trường Đại học Công đoàn :  Khóa luận ngành 
Luật /  Phạm Văn Đức; PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

467. Thực hiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng: tại Công ty 
giày Thành Bách :  Khóa luận ngành Luật /  Lại Ngọc Thanh Lâm; 
PGS.TS. Lê Thị Châu hướng dẫn 

2020 

468. Quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 
hành và thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần thương mại Vân Phúc, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Luật /  Bùi Thị 
Hà Phương; Ths. Nguyễn Thị Diễm Anh hướng dẫn 

2020 

469. Đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện 
đăng ký kết hôn tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang :  Khóa 
luận ngành Luật /  Nguyễn Thị Hòa; Ths. Trần Ngọc Dung hướng dẫn 

2020 

470. Tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và thực tiễn 
áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương :  Khóa 
luận ngành Luật /  Đồng Minh Hoàng; Ths. Nguyễn Anh Thư hướng 
dẫn 

2020 

471. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án nhân 
dân và thực tiễn tại Công ty luật TNHH Trường Phát :  Khóa luận 
ngành Luật /  Nghiêm Thị Thoa; PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu hướng dẫn 

2020 

472. Chấm dứt hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012 :  Khóa 
luận ngành Luật /  Lương Thị Hồng Vân; PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu 
hướng dẫn 

2020 

473. Thực tiễn quản lý nhà nước về hộ tịch tại UBND xã Sơn Hải, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang :  Khóa luận ngành Luật /  Giáp Thị Kiều; 
TS. Lê Văn Bính hướng dẫn 

2020 

474. Xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty bảo hiểm 
BSH Hải Phòng :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Thị 
Thanh Mỹ; Ths. Lê Thanh Thủy hướng dẫn 

2020 

475. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quan hệ lao động 
lành mạnh tại Công ty TNHH giao nhận Con Gấu trúc toàn cầu :  Khóa 
luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Đức Hiếu; TS. Nguyễn Thị 
Thùy Yên hướng dẫn 

2020 



476. Công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần xây dựng quan hệ lao 
động tại Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai :  Khóa luận ngành Quan hệ lao 
động /  Ngô Nguyên Hạnh; TS. Nguyễn Thị Thùy Yên hướng dẫn 

2020 

477. Công đoàn tham gia phân công lao động tại Công ty cổ phần xây dựng 
Phú Minh :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Phạm Tú Anh; TS. 
Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

478. Công đoàn tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ 
phần kinh doanh ô tô Thủ Đô Capital Ford :  Khóa luận ngành Quan hệ 
lao động /  Nguyễn Thị Hà; Ths. Lê Xuân Sinh hướng dẫn 

2020 

479. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và du lịch Sơn Tùng góp phần xây dựng quan hệ lao động 
lành mạnh :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Tú Anh; 
PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng hướng dẫn 

2020 

480. Giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty TNHH 
thương mại Hà Anh :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn 
Thị Phương Hoa; Ths. Nguyễn Hoàng Mai hướng dẫn 

2020 

481. Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại Công ty cổ 
phần đầu tư giáo dục phát triển nguồn lực quốc tế  Pasal :  Khóa luận 
ngành Quan hệ lao động /  Hồ Phương Thảo; Ths. Nguyễn Hoàng Mai 
hướng dẫn 

2020 

482. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại Công ty 
TNHH Toyota Thanh Xuân :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  
Bùi Thục Anh; PGS.TS. Phạm Văn Hà hướng dẫn 

2020 

483. Việc làm và đảm bảo việc làm tại Công ty TNHH Nong Woo góp phần 
xây dựng quan hệ lao động lành mạnh :  Khóa luận ngành Quan hệ lao 
động /  Nguyễn Thị Chuyên; PGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng hướng 
dẫn 

2020 

484. Xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Văn phòng Công ty 
cổ phần tập đoàn Giovanni góp phần xây dựng quan hệ lành mạnh :  
Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Quỳnh Anh; Ths. Lê 
Thanh Thủy hướng dẫn 

2020 

485. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Công ty cổ phần Hàng không 
Tre Việt góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh :  Khóa luận 
ngành Quan hệ lao động /  Lê Phương Anh; PGS.TSKH. Nguyễn Viết 
Vượng hướng dẫn 

2020 



486. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Công ty TNHH quản lý Thủy 
nông Điện Biên góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, 
tiến bộ :  Khóa luận ngành Quan hệ lao động /  Nguyễn Thị Thúy; Ths. 
Lê Thanh Thủy hướng dẫn 

2020 

487. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án khu nhà ở xã 
hội K - 1 của Công ty cổ phần Licogi 13 - nền móng xây dựng và đề 
xuất biện pháp cải thiện chung, tính toán dự trù giáo hoàn thiện bao 
che :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Quang Chính; Th.S 
Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

488. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án C51 Tây Hồ 
Tây của Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta. Biện pháp cải thiện 
điều kiện lao động và đánh giá rủi ro công tác làm móng tại hạng mục 
thi công kết cấu, hoàn thiện nhà thấp tầng TT1 và TT2. :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thị Thương; ThS. Nguyễn Hồng 
Sơn hướng dẫn 

2020 

489. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và giải pháp kiểm soát 
rủi ro khi làm việc trên cao tại công trình Vinhomes Ocean Park Gia 
Lâm phân khu The Ruby 1 - Tòa R1.02 thuộc Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Đăng Sơn :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Thái Anh 
Quốc; ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương hướng dẫn 

2020 

490. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và giải pháp đảm bảo an 
toàn làm việc trên cao tính toán lắp đặt giàn giáo bao che tại công trình 
khách sạn dân tộc: 349 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội thuộc Công ty 
TNHH tập đoàn xây dựng Delta :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Đỗ Hồng Quân; ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương 

2020 

491. Thực trạng công tác bảo hộ lao động và thiết kế hệ thống chữa cháy tự 
động văn phòng dự án chung cư Hà Tây  Millennium :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Hồ Đăng Quang; Giảng viên Nguyễn Xuân 
Hương hướng dẫn 

2020 

492. Thực trạng công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và đề xuất giải 
pháp phòng chống ngã cao tại dự án Handico 52 :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Trương Thị Phương; Th.S Nguyễn Thị Xuân Hương 
hướng dẫn 

2020 

493. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động nhận diện mối nguy, 
đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động 
làm việc trên cao tại dự án Mipec Rubik 360 thuộc Công ty cổ phần 
CDC Hà Nội :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Hạ Thị Hà; Th.S 
Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 



494. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá rủi ro đề xuất 
giải pháp an toàn khi thi công cốt thép tại dự án Phú Thinh Green Park 
của Công ty TNHH kỹ thuật An Hà :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao 
động /  Nguyễn Mạnh Hà; Th.S Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

495. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án Florence Trần 
Hữu Dực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đồng Nhân, đánh 
giá rủi ro và đề xuất giải pháp cho công tác lắp dựng giàn giáo để đảm 
bảo an toàn trên công trường :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Phạm Minh Hiếu; Th.S Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

496. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp kiến 
tạo môi trường làm việc an toàn trong xưởng gia công cơ khí tại Công 
ty TNHH Tôn Hòa Phát :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ 
Khánh Hà; Th.S Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

497. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất thiết kế hệ 
thống chữa cháy cho kho hóa chất tại công trình chung cư cảnh sát bảo 
vệ Handico 52 Bộ Công an :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Thị Lan Hương; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

498. Thực trạng công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động, đánh giá rủi 
ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho công tác hàn, cắt trên 
công trường dự án Ecohome 3 :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Thị Giang; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

499. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất biện pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý phòng cháy chữa cháy cho Công ty cổ phần 
xi măng Cao Ngạn Thái Nguyên :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Huệ Trúc; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

500. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá rủi ro tại 
công trường dự án trung tâm thương mại - Vincom Mega Mall Ocean 
Park của Công ty ACE Thái Bình Dương :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Nguyễn Thị Duyên; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

501. Khảo sát thực trạng môi trường lao động và thiết kế hệ thống chiếu 
sáng Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Thăng Tiến :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Trần Văn Lim; Th.S Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 

502. Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động tại dự án tòa nhà hỗn hợp 
Athena Complex Pháp Vân và đề xuất biện pháp phòng cháy chữa 
cháy :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Phúc Trịnh Khả; 
Th.S Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 



503. Đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần gốm 
Đạt Phương và đề xuất biện pháp cải thiện hệ thống chiếu sáng :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Phương Linh; ThS. Tô Xuân 
Quỳnh hướng dẫn 

2020 

504. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động đề xuất một số biện pháp 
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ tại dự án Mipec 
Rubik 360 Xuân Thủy của Công ty cổ phần CDC Hà Nội :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Lê Quang Huy; ThS. Tô Xuân Quỳnh hướng 
dẫn 

2020 

505. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động, đánh giá rủi ro và đề 
xuất giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại dự án CT6 Nam 
Cường :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Văn Tuấn; TS. 
Đỗ Thị Lan Chi 

2020 

506. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất phương án cải 
thiện hệ thống thông gió cơ khí nhà xưởng Panel của Công ty cổ phần 
kĩ thuật giàn khoan dầu khí :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Quách Hữu Dương; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

507. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động, đánh giá rủi ro và đề 
xuất giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại Công ty cổ 
phần dược phẩm Elaphe :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê 
Quang Tùng; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

508. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất một số biện 
pháp nâng cao phòng cháy chữa cháy tại Công ty TNHH BABEENI 
Việt Nam :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đoàn Thái Dương; 
TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

509. Tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng nhân tạo cho phân xưởng cơ khí 
tại Công ty cổ phần BM Window :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Trần Đức Bình; Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

510. Thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và thiết kế 
chiếu sáng tại phân xưởng của Công ty cổ phần khảo sát địa chất và xử 
lý nền móng công trình :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê Ngọc 
Anh; ThS. Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

511. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải 
thiện chiếu sáng cho phân xưởng sản xuất giày tại Công ty cổ phần 
Minh Tiến :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Đức Bản; ThS. 
Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 



512. Đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty điện 
lực Thái Bình và đề xuất biện pháp thiết kế  bảo vệ chống sét cho trạm 
biến áp và đường dây  220/10KV :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Thị Cẩm Bình; Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

513. Tính toán thiết kế hệ thống thông gió  khử nhiệt thừa tại phân xưởng 
đùn ép Công ty cổ phần nhôm Đô Thành :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Nguyễn Trần Lâm Bình; Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

514. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp cải 
thiện những mối nguy về giàn giáo tại dự án Mipec Rubick 360 :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Tiến Phú; TS. Trần Vũ Liệu 
hướng dẫn 

2020 

515. Công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty may Tinh Lợi 2 thực trạng 
và kiến nghị giải pháp thực hiện tính toán hệ thống phòng cháy chữa 
cháy cho Block 7 :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Hoa 
Phương Nga; TS. Trần Vũ Liệu hướng dẫn 

2020 

516. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án Vinhomes 
Smart City của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thị Bích Ngọc; TS. Trần Vũ Liệu 
hướng dẫn 

2020 

517. Thực trạng công tác vệ sinh an toàn lao động và đề xuất giải pháp quản 
lý rủi ro để giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại dự án 
Khách sạn Dân tộc 349 Đội Cấn :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Thành Trung; ThS. Tô Xuân Quỳnh 

2020 

518. Đánh giá công tác An toàn vệ sinh lao động tại dự án tòa nhà hỗn hợp 
văn phòng, dịch vụ nhà ở và nhà trẻ Ecohome 3 do Công ty cổ phần 
Nam Hoàng Việt làm nhà thầu thi công và đưa ra đề xuất, biện pháp 
cải thiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy cho dự án :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thị Thùy Lam; ThS Tô Xuân 
Quỳnh hướng dẫn 

2020 

519. Khảo sát đánh giá thực trạng môi trường lao động và thiết kế hệ thống 
chiếu sáng công nghiệp tại nhà cắt - Công ty cổ phần may thể thao 
chuyên nghiệp Giao Yến :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Phạm 
Thị Lương; ThS Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 



520. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và ứng dụng phương pháp nhận 
diện mối nguy, đánh giá rủi ro đối với công tác vận hành cần trục tháp 
tại dự án Panorama Hà Nội :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Anh Tú; ThS. Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 

521. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án khu xưởng D 
Luxshare - ICT Vân Trung và đề xuất giải pháp an toàn trong thi công 
dàn giáo :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Trịnh Quốc Khánh; 
Th.S Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 

522. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao dộng và đánh giá rủi ro, đề 
xuất giải pháp đảm bảo an toàn khi lắp đặt hệ giáo ngoài tại dự án 
Handico 52 :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Văn Hiếu; 
ThS. Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

523. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, nhận diện mối nguy, đánh giá rủi 
ro và đề xuất biện pháp an toàn khi vận hành cần trục tháp tại dự án 
Vinhomes Smart City - F5 của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 
Hòa Bình :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Thị Thu Trang; 
Th.S Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

524. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và môi trường tại Công 
ty TNHH xây dựng Thiên Trường đề xuất một số biện pháp tính toán, 
thiết kế chiếu sáng cho khu vực văn phòng và khu vực công trường :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Minh Trang; ThS. Nguyễn Thị 
Tuyến hướng dẫn 

2020 

525. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, nhận diện mối nguy, đánh giá rủi 
ro và đề xuất giải pháp an toàn cho hoạt động làm việc trên cao tại dự 
án Vinhomes Smart City Tây Mỗ của tập đoàn xây dựng Hòa Bình :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Trần Văn Hậu; ThS. Nguyễn Thị 
Tuyến hướng dẫn 

2020 

526. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp tính 
toán thiết kế cải thiện hệ thống Gangform tại dự án chung cư HD Mon 
City :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đặng Công Hà; ThS. 

Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

527. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá rủi ro lắp đặt, 
tháo dỡ vận thăng tại dự án Vinhomes Smart City của Công ty TNHH 
tập đoàn xây dựng Delta :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Phan 
Minh Luận; ThS. Tô Xuân Quỳnh hướng dẫn 

2020 



528. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và thiết kế, bố trí các phương tiện 
chữa cháy cho một số khu vực tại dự án Ecohome 3 thuộc Công ty cổ 
phần Nam Hoàng Việt :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Trần 
Quang Thiện; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

529. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và tính toán thiết kế giàn 
giáo bao che ngoài cho công trình F4 thuộc dự án Vinhomes Smart 
City :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê Phương Thảo; TS. Đỗ 
Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

530. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và tính toán khả năng 
chịu lực của hệ đỡ dàn giáo thép hình I 150 tòa D9 - Lô F4 - CH01 tại 
dự án Vinhomes Smart City :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Cao 
Văn Thịnh; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

531. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất biện pháp 
quản lý rủi ro đối với công tác sử dụng hệ thống cốp pha mảng 
Gangform trong thi công xây dựng nhà cao tầng tại dự án The Zei :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Mai Thị Bình; TS. Đỗ Thị Lan 
Chi hướng dẫn 

2020 

532. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp đảm 
bảo an toàn khi thi công lắp đặt giàn giáo tại dự án công trình hỗn hợp, 
dịch vụ văn phòng và nhà ở do Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 
Hòa Bình thi công :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ Thị Thu 
Thảo; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

533. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và thiết kế hệ thống 
chống sét cho công trình thuộc dự án Vinhomes Smart City - Tây Mỗ 
của Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta :  Khóa luận ngành Bảo 
hộ lao động /  Đỗ Đức Chính; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

534. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá an toàn cháy 
cho công trình khách sạn Pearl River 2 do Công ty cổ phần xây dựng 
GM thi công :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Phạm Dương Yến 
Chi; TS. Đỗ Thị Lan Chi hướng dẫn 

2020 

535. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất thiết kế hệ 
thống chữa cháy tự động cho tầng hầm của Nhà văn hóa xứ Đông do 
Công ty cổ phần xây dựng - ĐTPT Bạch Đằng 15 thi công. :  Khóa 

luận ngành Bảo hộ lao động /  Phạm Thị Phương Anh; TS. Đỗ Thị Lan 
Chi hướng dẫn 

2020 



536. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp kiểm 
soát rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại dự án HD MON thuộc Công 
ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động 
/  Phạm Thị Duyên; ThS. Nguyễn Thị Tuyến hướng dẫn 

2020 

537. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá mối nguy rủi 
ro tại công trường dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng 
Plaschem do Công ty cổ phần CDC Hà Nội thi công :  Khóa luận 
ngành Bảo hộ lao động /  Trần Thị Thúy Quỳnh; TS. Vũ Văn Thú 
hướng dẫn 

2020 

538. Giải pháp phòng chống cháy nổ tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thúy Quỳnh; TS. Vũ Văn 
Thú hướng dẫn 

2020 

539. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá rủi ro trong 
việc sản xuất pin tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Phạm Thị Lan Hương; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

540. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đánh giá rủi ro trong 
việc sử dụng giàn giáo tại dự án xây dựng Mipec Xuân Thủy của Công 
ty cổ phần thương mại và xây dựng TCS :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Nguyễn Minh Tùng; Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn hướng dẫn 

2020 

541. Nhận diện và đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro thi công hệ thống 
điện, cấp thoát nước, điều hòa tại công trường Hinode City của Công 
ty cổ phần HAWEE cơ điện :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Xuân Tú; ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn hướng dẫn 

2020 

542. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trình Imperia 
Smart City và giải pháp đảm bảo an toàn thi công hệ giàn giáo bao che 
ngoài :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê Vũ Nam; Th.S Trương 
Thị Yến Nhi hướng dẫn 

2020 

543. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và giải pháp cho hệ thống nối đất 
tại dự án chung cư Ecohome 3 của Công ty cổ phần Nam Hoàng Việt :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Ngô Thúy Ngoan; Th.S Trương 
Thị Yến Nhi hướng dẫn 

2020 

544. Thực trạng giải pháp an toàn vệ sinh lao động tại dự án xây dựng 
Vinhomes Sapphire S2.15 :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Trần 
Thị Vân; Th.S Nguyễn Thị Nga hướng dẫn 

2020 



545. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công 
tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần cơ khí và vật liệu xây 
dựng Thanh Phúc :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thị 
Phương Uyên; Th.S Nguyễn Thị Nga hướng dẫn 

2020 

546. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp thiết 
kế giải pháp phòng chống cháy nổ tại Công ty cổ phần in Công đoàn 
Việt Nam :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Ounkeophoumvilaysak; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

547. Thực trạng về an toàn lao động và đề xuất một số giải pháp về phòng 
cháy chữa cháy tại Công ty TNHH Funing Precision Component :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Trần Hoàng Hưng; TS. Vũ Văn 
Thú hướng dẫn 

2020 

548. Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và đề xuất một số giải pháp cải 
thiện điều kiện lao động tại dự án Luxshare ICT Vân Trung :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Đoàn Đức Thắng; TS. Vũ Văn Thú 
hướng dẫn 

2020 

549. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp thiết 
kế che chắn an toàn cho cơ cấu ra sản phẩm máy in Toshiba và máy ra 
giấy tại Công ty in cổ phần Công đoàn Việt Nam :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Thongliya Sanyaseng; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

550. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và biện pháp phòng 
chống tai nạn ngã cao tại dự án xây dựng chung cư Ecohome 3 thuộc 
công ty Nam Hoàng Việt :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ 
Đăng Hưng; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

551. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất biện pháp cải 
thiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại dự án xây dựng mới 
trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Văn Huy; TS. Vũ Văn Thú hướng dẫn 

2020 

552. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và thiết kế hệ thống giáo 
bao che cho dự án hỗn hợp, dịch vụ văn phòng và nhà ở tại 25 Lê Văn 
Lương, quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Đinh Minh Đắc; Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

553. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và thiết kế hệ thống chiếu 
sáng cho dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ do Công ty cổ phần đầu 
tư và công nghệ HVC phụ trách thầu và thi công :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Dương Hà Trang; ThS. Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 



554. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và tính toán thiết kế cấp 
điện cho phân xưởng cơ điện của Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng 
Long :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đỗ Quang Thịnh; ThS. 

Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

555. Thực trạng và giải pháp an toàn vệ sinh lao động tại dự án Panorama 
Hà Nội của Công ty cổ phần Licogi - 13 FC, đề xuất một số biện pháp 
cải thiện. Tính toán chống sét cho cẩu tháp tại dự án Panorama Hà Nội 
:  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Phạm Hải Đăng; TS. Đào Bằng 
Giang hướng dẫn 

2020 

556. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động, đề xuất giải pháp đảm 
bảo an toàn lao động và thiết kế hệ thống chiếu sáng khối văn phòng 
tại dự án Park Residence :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Nguyễn Đăng Thị Thơm 

2020 

557. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động, đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác an toàn bảo hộ lao động và thiết kế hệ thống 
chiếu sáng cho khối văn phòng tại dự án chung cư Vinhomes 
Symphony :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Đỗ Thị Thùy Trang; 
Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

558. Đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án 
Ecohome 3, đề xuất một số giải pháp khắc phục và tính toán hệ thống 
chiếu sáng cho phòng họp :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Vũ 
Xuân Sơn; TS. Lê Vân Trình hướng dẫn 

2020 

559. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường xây dựng 
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật số 06 tại điểm X2 xứ Đồng Bói, Mê 
Linh, Hà Nội :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Hoàng Thị Xuân; 
GS.TS Lê Vân Trình hướng dẫn 

2020 

560. Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp kiểm 
soát rủi ro khi làm việc tại tòa nhà văn phòng VNPT Tower :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Lê Thị Hoàng Yến; GS. Lê Vân Trình 
hướng dẫn 

2020 

561. Công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án BRG Park Residence của 
nhà thầu Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Đánh giá rủi ro 
vận thăng lồng đơn có mã hiệu SC 200/200M tại công trình. :  Khóa 
luận ngành Bảo hộ lao động /  Lưu Thị Hương Quỳnh; Th.S Nguyễn 
Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 



562. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động trong nhận diện mối nguy 
và kiểm soát rủi ro tại Nhà máy Dược phẩm số 2 Công ty cổ phần 
Dược Trung ương Mediplantex :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  
Hoàng Thị Ngọc Anh; ThS. Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

563. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và biện pháp cải thiện 
điều kiện làm việc cho dự án chung cư mini Lavender do Công ty 
TNHH xây lắp và đầu tư thương mại điện Hà Nội :  Khóa luận ngành 
Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thúy Quỳnh; Th.S Nguyễn Hồng Sơn 
hướng dẫn 

2020 

564. Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao 
động tại chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú - Hưng Yên :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Như Quý; ThS. Nguyễn 
Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

565. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và môi trường tại Công 
ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam. Đề xuất biện pháp tính toán 
thiết kế kỹ thuật thông gió tại phân xưởng Cold End Nhà máy thủy tinh 
Malaya Việt Nam :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Hồ Đình 
Phúc; Th.S Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

566. Nhận diện đánh giá rủi ro tại công trường khai thác khoáng sản của 
Công ty khai thác khoáng sản Tấn Phát :  Khóa luận ngành Bảo hộ lao 
động /  Phạm Quang Anh; Th.S Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

567. Thực trạng và giải pháp nâng cao thực hiện công tác an toàn vệ sinh 
lao động tại Công ty TNHH công nghệ may mặc Spectre Việt Nam :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Bùi Phương Anh; Th.S Nguyễn 
Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

568. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và đề xuất một số biện 
pháp cải thiện an toàn lao động - vệ sinh lao động tại dự án nhà máy 
Luxshare - ICT của Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long :  
Khóa luận ngành Bảo hộ lao động /  Nguyễn Thị Hoàng Anh; Th.S 
Nguyễn Hồng Sơn hướng dẫn 

2020 

569. Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và thiết kế hệ thống điện 
cho dự án xây dựng chung cư Ecohome 3 :  Khóa luận ngành Bảo hộ 
lao động /  Nguyễn Tuấn Dũng; Th.S Đào Bằng Giang hướng dẫn 

2020 

 

  



                                                                                                      

H. CÔNG KHAI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ 
CHỨC: KHÔNG CÓ 

I. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 1. Đề tài Giảng viên  

TT Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài 
1 

Th. Trịnh Thanh Thủy 
Tổ chức dạy và học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra Toeic 
cho sinh viên chính quy Trường Đại học Công đoàn 

2 Ths. Nguyễn Thị Hương 
Mai 

Năng lực chủ động sáng tạo trong học tập các học phần 
lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Công đoàn 

3 
Ths. Đào Thu Huyền 

Bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học Công 
đoàn 

4 
TS. Trần Minh Tuyến 

Các kỹ thuật tạo mô hình 3D ứng dụng trên phần mềm 
Autodesk 3DS Max 

5 
TS. Vũ Thị Bích Ngoc 

Định hướng về nghề cho con trong các gia đình công 
nhân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (nghiên cứu 
trường hợp Khu công nghiệp Bắc Thăng Long – HN) 

6 
Ths. Nguyễn Chu Du 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành xã hội học tại Trường Đại học Công đoàn 

7 
Ths. Đinh Văn Chức 

Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các Công ty cổ phần 
Điện lực niêm yết ở Việt Nam 

8 
Ths. Phạm Thu Vân 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành TCNH tại Trường Đại học Công đoàn 

9 
Ths. Lê Thị Thủy 

Trách nhiệm xã hội của sinh viên Trường Đại học Công 
đoàn 

10 
TS.Lê Xuân Sinh 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành QTNL tại Trường Đại học Công đoàn 

11 TS. Nguyễn Thị Thanh 
Thảo Đào tạo nghề tại Công ty cổ phần X20 

12 
Ths. Phạm Hồng Nhung 

Đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục đại học tại Trường 
Đại học Công đoàn (sử dung thang đo Servqual) 

13 
TS. Vũ Thị Hà 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành QTKD tại Trường Đại học Công đoàn 

14 TS. Phùng Thị Cẩm Châu Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay 



15 
Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Đánh giá chất lượng chương trình đại học trình độ đại 
học ngành Luật tại Trường Đại học Công đoàn 

16 
Ths. Vũ Thị Giang 

Học tập học phần toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế 
tại Trường Đại học Công đoàn 

17 
TS. Vũ Văn Thú 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành BHLĐ tại Trường Đại học Công đoàn 

18 
TS. Đỗ Thị Lan Chi 

Đánh giá an toàn phòng cháy chữa cháy cho các khối 
công trình tại Trường Đại học Công đoàn 

19 
Ths. Mai Thị Thúy 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành Kế toán tại Trường Đại học Công đoàn 

20 
Ths. Lê Kim Anh 

Mối liên kết giữa Trường Đại học CÔng đoàn và doanh 
nghiệp trong đào tạo ngành kế toán 

21 CN. Ngô Thị Phương Liên Quan hệ lao động tại công ty TNHH NMS Việt Nam 

22 
TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm 

Công tác tuyển sinh trình độ sau đại học tại Trường Đại 
học Công đoàn 

23 
CN. Đỗ Hồng Thắng 

Tăng cường công tác quản lý sinh viên nội trú ở Trường 
Đại học Công đoàn 

24 
Ths. Bùi Dương Hưng 

Chuẩn nghiệp vụ thư viện trong công tác xử lý và biên 
mục tài liệu tại thư viện Trường Đại học Công đoàn 

25 
Ths. Trương Ngọc Thắng 

Mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học Công 
đoàn về chất lượng đào tạo của Nhà trường 

26 
Ths. Nguyễn Ngọc Trường 

Quản lý hoạt động trang thông tin điện tử Trường Đại 
học Công đoàn 

27 
Ths. Nguyễn Thi Hiền 

Ý thức chấp hành kỷ luật của viên chức và người lao 
động trong Trường Đại học Công đoàn 

28 
TS. Đoàn Thục Quyên 

Hoạt động thanh tra nội bộ tại Trường Đại học Công 
đoàn 

   

  



 2. Đề tài sinh viên  

TT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI 

GIẢNG 
VIÊN 

HƯỚN
G DẪN 

KHOA 

1. 

1. Nguyễn Thị Khánh Vy  
2. Phạm Thu Trang 
3. Bùi Thuý Hằng 
4. Đỗ Thị Kiều Trinh 
5. Nguyễn Thị Lan Anh 

QH4A 
QH4A 
QH4A 
QH4A 
QH4A  

Tác động của thương lượng 
tập thể đến tiền lương và điều 
kiện làm việc của người lao 
động tại Tổng Công ty Xi 
măng Việt Nam 

ThS. 
Nguyễn 
Hoàng 

Mai 

Lý luận và 
Nghiệp vụ 
Công đoàn 

2. 

6. Nguyễn Thị Hồng Vân 
7.  Hoàng Bảo Đường 
8. Vương Ngọc Quỳnh 

Châu  
9. Lại Thị Thuỳ Hương 
10. Nguyễn Thị Bích Ngọc 

QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B  

Lựa chọn hình thức trả lương 
phù hợp góp phần xây dựng 
quan hệ lao động hài hoà, ổn 
định, tiến bộ tại Công ty Cổ 
phần Sông Đà 11 

ThS. Lê 
Thanh 

Thuỷ 

Lý luận và 
Nghiệp vụ 
Công đoàn 

3. 

11. Nguyễn Thị Linh Chi 
12.  Nguyễn Trà My 
13. Tạ Minh Ánh  
14. Nguyễn Hà Trang  
15. Ngô Thuỳ Trang 

QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B 

Thúc đẩy truyền thông nội bộ 
tại Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Cổng Vàng 

TS. 
Nguyễn 

Anh 

Tuấn  

Lý luận và 
Nghiệp vụ 
Công đoàn 

4. 
16. Nguyễn Thị Thu Trang 
17.  Hoàng Thị Ngọc Hồng 

QH4A 
QH4A  

Vai trò văn hoá doanh nghiệp 
tại công ty THHH INTOPS 
nhằm xây dựng quan hệ lao 
động hài hoà, ổn định tiến bộ 

PGS,TS. 
Dương 

Văn Sao  

Lý luận và 
Nghiệp vụ 
Công đoàn 

5. 

18. Phạm Thị Trang  
19. Đỗ Thị Yến 
20. Vũ Tuấn Mạnh 
21. Lê Thị Dung 
22. Trần Minh Tuấn 

QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B 
QH4B 

Vai trò của công đoàn cơ sở 
Công ty Cổ phần Xi măng 
Bỉm Sơn trong xây dựng quan 
hệ lao động hài hoà, ổn định, 
tiến bộ 

ThS. 
Nguyễn 
Hoàng 

Mai 

Lý luận và 
Nghiệp vụ 
Công đoàn 

6. 
23. Vũ Thái Bình Dương  
24. Trần Quỳnh Anh 

CT14B 
CT14B 

Công tác xã hội cá nhân với nữ 
giới bị xâm hại tình dục tại 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

PGS,TS. 
Hoàng 
Thanh 
Xuân 

Công tác xã 
hội 

7. 

25. Lò Thị Nga 
26. Chảo Thị Hằng 
27. Nông Thị Ngọc Ly 
28. Nguyễn Thị Huế 
29. Trần Ngọc Tú 

CT15B 
CT15B 
CT15B 
CT15B 
CT15B 

Vai trò nhân viên công tác xã 
hội trong việc hỗ trợ những 
người vô gia cư trên địa bàn 
thành phố Hà Nội 

TS. 
Nguyễn 

Đức Hữu 

Công tác xã 
hội 



8. 

30. Quàng Thị Phương 
Hồng 
31. Trần Thị Kim Oanh 
32. Nguyễn Yến Nhi 
33. Lò Thị Lả 

CT14A 
CT14A 
CT14A 
CT14A 

Công tác xã hội cá nhân với 
sinh viên bỏ học của khoa 
Công tác xã hội, Trường Đại 
học Công đoàn 

ThS.Trư
ơng Thị 

Tâm 

Công tác xã 
hội 

9. 
34. Đỗ Thị Thùy Dương 
35. Nguyễn Vân Hà 
36. Phan Thanh Nghị 

CT15A 
CT15A 
CT15A 

Hiện tượng bắt nạt qua 
mạng xã hội trong giới trẻ 
hiện nay 

ThS.Trư
ơng Thị 

Tâm 

Công tác xã 
hội 

10. 
37. Nguyễn Thị Lan 
38. Nguyễn Thị Hằng 
39. Trần Thị Thảo 

CT14A 
CT14A 
CT14A 

CTXH nhóm với nữ sinh viên 
Trường Đại học Công đoàn 
trong việc tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sinh sản 

ThS. 
Phạm 
Thị 

Hồng 
Bích 

Công tác xã 
hội 

11. 40. Nguyễn Thị Thảo CT14B 

Hỗ trợ cho học sinh THPT ứng 
phó với cảm xúc âm tính tại 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

TS. Lê 
Thị Thủy 

Công tác xã 
hội 

12. 41. Đoàn Thị Thu Hằng CT15A 

Công tác xã hội cá nhân trong 
việc nâng cao nhận thức của 
sinh viên Đại học Công đoàn 
về chuẩn mực công, dung, 
ngôn, hạnh 

PGS,TS. 
Đỗ Thị 

Vân Anh 

Công tác xã 
hội 

13. 

42. Kiều Thị Thu Trang 
43. Nguyễn Trung Vĩnh 
44. Vũ Công Thành 
45. Ứng Hoàng Nhi 

CT15A 
CT15A 
CT15A 
CT15A 

CTXH nhóm trong việc định 
hướng, rèn luyện văn hóa đọc 
cho sinh viên Trường Đại học 
Công đoàn 

TS. Lê 
Thị Thúy 

Ngà 

Công tác xã 
hội 

14. 
46. Lê Thùy Dương 
47. Bùi Thị Phương Thảo 
48. Nguyễn Thị Điềm 

CT15A 
CT15A 
CT15A 

CTXH nhóm trong truyền 
thông cho người dân về chống 
xâm hại tình dục trẻ em 

ThS. 
Trương 
Ngọc 
Thắng 

Công tác xã 
hội 

15. 
49. Ma Thị Minh Hạnh 
50. Lê Thị Huyền Mi 

CT15A 
CT15A 

Định hướng hành vi tiêu dùng 
của sinh viên Trường Đại học 
Công đoàn 

TS. 
Nguyễn 

Thị 
Phương 

Mai 

Công tác xã 
hội 

16. 

51. Bùi Tiến Dũng 
52. Trương Văn Nghĩa 
53. Trần Lê Anh 
54. Hoàng Ngọc Thọ 
55. Trần Quang Huy 

CT15A 
CT15A 
CT15A 
CT15A 
CT15A 

CTXH nhóm trong việc nâng 
cao nhận thức sử dụng đồ 
nhựa dùng 1 lần của sinh viên 
Trường Đại học Công đoàn 

ThS. 
Trương 
Thị Ly 

Công tác xã 
hội 



17. 

56. Lê Đình Hiếu 
57. Vũ Ngọc Khiêm 
58. Mai Huyền Nhi 
59. Bùi Minh Đức 
60. Vũ Quang Huy 

CT15A 
CT15A 
CT15A 
CT15A 
CT15A 

Văn hóa xếp hàng của sinh 
viên trường Đại học Công 
đoàn hiện nay 

ThS. 
Trương 
Thị Ly 

Công tác xã 
hội 

18. 61. Bùi Thị Hà CT15B 
CTXH trong việc trợ giúp 
“Come out” đồng tính nữ 

ThS. 
Phạm 
Thị 

Hồng 
Bích 

Công tác xã 
hội 

19. 
62. Nguyễn Hà Anh 
63. Hoàng Thị Linh Chi 
64. Vũ Diệp Anh 

CT15B 
CT15B 
CT15B 

Quan hệ giữa mẹ chồng và 
nàng dâu hiện nay (nghiên cứu 
trường hợp tại quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội) 

TS. Lê 
Thị Thúy 

Ngà 

Công tác xã 
hội 

20. 

65. Lưu Văn Doãn 
66. Đỗ Đức Minh Hiếu 
67. Bùi Thị Giang 
68. Nguyễn Văn Tùng 
69. Nguyễn Thị Nhung 

CT15B 
CT15B 
CT15B 
CT15B 
CT15B 

CTXH nhóm trong việc ngăn 
chặn sử dụng rượu bia trong 
sinh viên Đại học Công đoàn 

TS. 
Nguyễn 

Thị 
Phương 

Mai 

Công tác xã 
hội 

21. 70. Phạm Bảo Ngân CT15B 

Vai trò nhân viên CTXH trong 
việc tham vấn tâm lý cho học 
sinh trường THPT Cao Bá 
Quát, Gia Lâm, Hà Nội 

TS. Lê 
Thị Thủy 

Công tác xã 
hội 

22. 
71. Đỗ Thị Thanh Vân 
72. Đinh Công Chiến 

CT14B 
CT14B 

CTXH với sinh viên mắc bệnh 
trầm cảm tại Trường Đại học 
Công đoàn 

PGS,TS. 
Đỗ Thị 

Vân Anh 

Công tác xã 
hội 

23. 73. Nguyễn Nhật Đức CT14B 

CTXH nhóm với phụ huynh 
có con bị ảnh hưởng tiêu cực 
do sử dụng công nghệ điện tử 
(Nghiên cứu trường hợp tại xã 
Dương Quang, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội) 

TS. 
Nguyễn 

Đức Hữu 

Công tác xã 
hội 

24. 

74. Nguyễn Quốc Cương 
75. Tòng Ngọc Nam 
76. Lê Trí Dũng 
77. Lò Lèn Nu 
78. Phạm Xuân Hiệu 

XH20B 
XH20B 
XH20B 
XH20B 
XH20B 

Ý thức học tập của sinh viên 
năm cuối Trường Đại học 
Công đoàn hiện nay 

TS. 
Phạm 

Thị Kim 
Xuyến 

Xã hội học 



25. 

79. Phạm Thị Vóc Nhu 
80. Hoàng Thị Đình 
81. Nguyễn Nguyên Thảo 
82. Trần Tường Chi 
83. Nguyễn Thị Diệu 
Huyền 

XH20A 
XH20A 
XH20A 
XH21B 
XH21B 

Những khó khăn trong quản lý 
tài chính của sinh viên ngoại 
tỉnh (Nghiên cứu trường hợp 
sinh viên Trường Đại học 
Công đoàn) 

TS. Vũ 
Thị Bích 

Ngọc 

Xã hội học 

26. 

84. Nguyễn Minh Hiếu 
85. Phạm Duy Anh 
86. Nguyễn Thế Hiếu  
87. Trịnh Thị Phương 
Thảo 
88. Trần Trung Kiên 

XH20A 
XH20A 
XH20A 
XH21B 
XH21B 

Nhận thức của nam học sinh 
THPT về việc hút thuốc lá. 
(Nghiên cứu trường hợp tại 
trường THPT Trung Văn, Hà 
Nội) 

PGS,TS. 
Hoàng 

Thị Nga 

Xã hội học 

27. 
89. Đặng Hữu Tuyến 
90. Phan Văn Công 

XH21A 
XH21A 

Nhận thức và hành vi của 
người tham gia giao thông trên 
địa bàn quận Thanh Xuân, Hà 
nội 

ThS. 
Nguyễn 
Ngọc 
Diệu 
Linh 

Xã hội học 

28. 

91. Phan Mạnh Dũng 
92. Bùi Thu Trang 
93. Nguyễn Thị Thu 
Hương 
94. Trịnh Hoàng Phúc 
95. Trần Đức Hiếu 

XH21A 
XH21A 
XH21A 
XH21A 
XH21A 

Ảnh hưởng của văn hóa thần 
tượng tới lối sống của sinh 
viên Đại học Công đoàn hiện 
nay. 

TS. Cù 
Thị 

Thanh 
Thúy 

Xã hội học 

29. 

96. Dương Minh Quân 
97. Nguyễn Thị Lan 
98. Nguyễn Thị Mỹ 
Phượng 

XH21A 
XH21A 
XH21A 

Thực trạng học tập và rèn 
luyện của sinh viên năm thứ 
nhất khoa Xã hội học Trường 
Đại học Công đoàn 

ThS. Vũ 
Yến Hà 

Xã hội học 

30. 

99. Phạm Thị Linh 
100. Vũ Thị Bích Duyên 
101. Nguyễn Thị Thu Ngọc 
102. Trịnh Thị Phượng 
103. Nguyễn Trọng 
Phương 

XH21A 
XH21A 
XH21A 
XH21A 
XH21A 

Bạo lực học đường trong các 
trường Trung học phổ thông 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ThS. 
Nguyễn 

Thị Minh 
Thúy 

Xã hội học 

31. 

104. Nguyễn Thị Thu Hà 
105. Nguyễn Thị Lan Anh 
106. Vũ Thanh Hoa 
107. Đặng Thu Uyên 
108. Nguyễn Tín Hiếu 

XH21B 
XH21B 
XH21B 
XH21B 
XH21B 

Những yếu tố tác động tới việc 
làm của sinh viên ngành Xã 
hội học sau khi ra trường 

ThS. 
Nguyễn 
Chu Du 

Xã hội học 



32. 

109. Hoàng Thị Nhi 
110. Đặng Nam Hoàng 
111. Ngô Thị Hồng Nhung 
112. Nguyễn Thanh Hằng 
113. Trần Thị An Ni 

XH21B 
XH21B 
XH21B 
XH21A 
XH21A 

Sử dụng thời gian rỗi của sinh 
viên Trường Đại học Công 
đoàn hiện nay 

TS. Lê 
Thị 

Hồng 
Nhung 

Xã hội học 

33. 
114. Nguyễn Thị Thùy 
Linh 
115. Nguyễn Lê Thảo Linh 

KT13B 
KT13B 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
Công ty Đầu tư và Phát triển 
xây dựng Đại Phát 

ThS. 
Kiều Thị 
Thu Hiền 

Kế toán 

34. 

116. Lưu Yến Thanh 
117. Trần Ngọc Mỹ Linh 
118. Phạm Trang Nhung 
119. Nguyễn Thảo Linh 
120. Đinh Thị Thơm 

KT12A 
KT12A 
KT12A 
KT12A 
KT12A 

Kế toán bán hàng tại Công ty 
Trách nhiêm Hữu hạn Braun 
Electronics Việt Nam 

ThS. Vũ 
Bích 
Thủy 

Kế toán 

35. 
121. Nguyễn Huệ Ngát 
122. Nguyễn Ngọc Duyên 
123. Phạm Thị Hường 

KT13B 
KT13B 
KT13B 

Phân tích tình hình tiêu thụ sản 
phẩm tại Công ty Cổ phần xây 
dựng và Đầu tư Thương mại 
Bảo An 

ThS. Mai 
Thị Thúy 

Kế toán 

36. 

124. Nguyễn Công Minh 
125. Nguyễn Hải Đăng 
126. Vũ Xuân Quỳnh 
127. Đào Dương Huy 

TN11N 
TN11N 
TN11N 
TN11N 

Tác động của cấu trúc tài 
chính đến hiệu quả kinh doanh 
của NHTM trên địa bàn Hà 
Nội 

ThS. 
Trần 
Đình 
Vân 

Tài chính 
ngân hàng 

37. 
128. Dương Hà Vy 
129. Lưu Huyền Trang  

TN12T1 
TN12T3 

Chính sách thuế đối với doanh 
nghiệp khởi nghiệp ở Việt 
Nam 

ThS. 
Đinh Thị 

Hòa 

Tài chính 
ngân hàng 

38. 
130. Đậu Thị Huyền 
131. Đỗ Minh Phúc 
132. Lê Thị Trinh  

TN12N 
TN12N 
TN12N 

Quản lý tài chính cá nhân của 
sinh viên khối kinh doanh và 
quản lý Trường Đại học Công 
đoàn 

ThS. 
Nguyễn 

Thị Thùy 
Dung 

Tài chính 
ngân hàng 

39. 
133. Vũ Thảo Nhi 
134. Nguyễn Thảo Diệu 

Hằng  

TN12N 
TN12N 

Quản trị rủi ro tác nghiệp tại 
tại ngân hàng thương mại cổ 
phần Á Châu 

ThS. 
Trần Thị 

Kim 
Liên 

Tài chính 
ngân hàng 

40. 

135. Đinh Xuân Thắng 
136. Nguyễn Thị Thúy Nga 
137. Trịnh Đức Huy 
138. Vương Văn Hùng 

TN11T1 
TN11T1 
TN11T1 
TN11T1 

Tăng cường cảnh báo sớm 
trong hoạt động thanh tra tại 
cục thanh tra giám sát ngân 
hàng thành phố Hà Nội 

TS. Trần 
Thị Ngọc 

Trâm 

Tài chính 
ngân hàng 

41. 

139. Hoàng Diễm Quỳnh 
140. Nguyễn Linh Phương 
141. Nguyễn Thị Thu 

Trang 
142. Phùng Thị Lan 

TN11N 
TN11N 
TN11N 
TN11N 

Tăng vốn cho ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tư và 
phát triển Việt Nam (BIDV) 

ThS. Lê 
Thị Thu 
Trang 

Tài chính 
ngân hàng 



42. 143. Đinh Hải Chi  TN11N 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ 
tại ngân hàng Việt Nam thịnh 
vượng 

ThS. 
Phạm 

Thu Vân 

Tài chính 
ngân hàng 

43. 
144. Bùi Ngọc Ánh 
145. Vũ Thị Thùy Dung  
146. Hoàng Ánh Dương 

TN12N 
TN12N 
TN12N 

Phát triển dịch vụ internet 
banking của ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
chi nhánh Thái Hà 

TS. 
Phạm 

Thị Mỹ 
Linh 

Tài chính 
ngân hàng 

44. 

147. Phạm Bảo Hân 
148. Hoàng Thị Thúy 
149. Bùi Thị Nam Linh 
150. Hoàng Thị Thùy Nga  

TN12N 
TN12N 
TN12N 
TN12N 

Hoạt động thẩm định tín dụng 
khách hàng cá nhân tại ngân 
hàng thương mại cổ phần 
Quân đội 

TS. 
Nguyễn 

Thị Hạnh 

Tài chính 
ngân hàng 

45. 

151. Nguyễn Thị Mai 
Phương 
152. Mai Ngọc Linh 
153. Phạm Mỹ Linh  

TN13A 
TN13A 
TN13A 

Hoàn thiện công tác thẩm định 
dự án đầu tư kinh doanh bất 
động sản tại BIDV 

TS. Đinh 
Thị Ngọc 

Mai 

Tài chính 
ngân hàng 

46. 
154. Nguyễn Phương Minh 
155. Võ Thị Ngọc Hà 
156. Lương Hồng Hạnh 

TN13A 
TN13A 
TN13A 

Chính sách thuế thu nhập 
doanh nghiệp ở Việt Nam 

TS. 
Hoàng 

Thị Minh 
Châu 

Tài chính 
ngân hàng 

47. 

157. Nguyễn Thị Thu Nhàn 
158. Nguyễn Công Minh  
159. Trần Minh Ngọc 
160. Nguyễn Anh Sơn 

TN13B 
TN13B 
TN13B 
TN13B 

Tiếp cận tài chính của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
thành phố Hà Nội 

Ths. 
Nguyễn 

Thị Toàn 

Tài chính 
ngân hàng 

48. 

161. Lê Thị Thu Cúc 
162. Võ Thị Thanh Hằng 
163. Nguyễn Thị Thu 
164. Phạm Thị Thanh  

TN13C 
TN13C 
TN13C 
TN13C 

Hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp thủy sản thành 
phố Hải Phòng 

TS. Đoàn 
Thị Thùy 

Anh 

Tài chính 
ngân hàng 

49. 

165. Dương Hà Trung 
166. Nguyễn Quỳnh 

Hương 
167. Hà Thu Loan 

TN13D 
TN13D 
TN13D 

Tác động chính sách tỷ giá hối 
đoái đến hoạt động kinh doanh 
của công ty TNHH Yougone 
Nam Định 

ThS. 
Nguyễn 
Quốc 
Việt 

Tài chính 
ngân hàng 

50. 

168. Nguyễn Lê Mai Hoài 
169. Bùi Phương Anh 
170. Lê Thị Lan Anh 
171. Lê Thị Huyền 
172. Đỗ Thị Phương Thanh 

QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 

Quản trị thương hiệu 
Vinschool của tập đoàn 
Vingroup 

TS. Tạ 
Minh Hà 

Quản trị kinh 
doanh 

51. 

173. Ngô Thị Huyền Trang 
174. Phạm Thị Huệ 
175. Đỗ Thanh Hường 
176. Phan Thị Linh 
177. Trần Hồng Lụa 

QT25A 
QT25A 
QT25A 
QT25A 
QT25A 

Quản trị rủi ro đối với hàng 
hóa xuất, nhập khẩu tại cục hải 
quan Hải Phòng 

TS. Hà 
Văn Sỹ 

Quản trị kinh 
doanh 



52. 

178. Đinh Đức Dũng 
179. Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc 
180. Nguyễn Khánh Linh  

QT25E 
QT25E 
QT26A 

Chiến lược Marketing tại hệ 
thống siêu thị Vinmart trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 

ThS. 
Nguyễn 

Thị 
Hồng 
Thái 

Quản trị kinh 
doanh 

53. 

181. Lại Thế Thưởng 
182. Ngô Quang Hùng 
183. Đinh Thị Trang 
184. Phạm Thị Thủy 
185. Lại Thị Quý 

QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 

Phát triển thị trường thực 
phẩm sạch tại Công ty cổ phần 
Sói Biển Trung Thực 

ThS. 
Nguyễn 
Thị Thu 

Hiền 

Quản trị kinh 
doanh 

54. 186. Tạ Thị Xuân  QT24D 

Nghiên cứu mô hình chuỗi giá 
trị Dưa lê an toàn tại HTX 
Đông Xuân, thị trấn Đông 
Anh, Hà Nội 

ThS. Vũ 
Quỳnh 

Vân 

Quản trị kinh 
doanh 

55. 

187. Nguyễn Phương Hồng 
188. Đặng Thị Minh Ngọc 
189. Ngô Thu Hiền 
190. Mai Như Quỳnh 
191. Nguyễn Duy Thăng 

QT26B 
QT26B 
QT26B 
QT26B 
QT26B 

Phát triển du lịch bền vững tại 
tỉnh Vĩnh Phúc 

TS. Vũ 
Thị Hà 

Quản trị kinh 
doanh 

56. 

192. Nguyễn Thị Hải 
193. Nguyễn Minh Hằng 
194. Nguyễn Thị Phương 

Anh 
195. Nguyễn Vũ Phương 

Anh 

QT25C 
QT25C 
QT25C 
QT25C 

Xuất khẩu hoa quả Việt Nam 
sang thị trường Hàn Quốc 

ThS. 
Phạm 
Hồng 
Nhung 

Quản trị kinh 
doanh 

57. 

196. Đoàn Thị Mĩ Linh 
197. Nguyễn Thị Định 
198. Nguyễn Thị Thủy 
199. Đào Nguyên Hạnh 
200. Nguyễn Thị Hoài 
Thủy 

QT24A 
QT24A 
QT24A 
QT24A 
QT24A 

Chất lượng dịch vụ tại khách 
sạn Hilton Opera 

TS. 
Phùng 
Thế 

Hùng 

Quản trị kinh 
doanh 

58. 

201. Trần Văn Công  
202. Nguyễn Thu Giang 
203. Ngụy Thị Thu Trang 
204. Nguyễn Thành Nam 

QT24D 
QT24D 
QT24D 
QT24D 

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm 
tại công ty cổ phần 216 

TS. Trần 
Thị Hoài 

Thu 

Quản trị kinh 
doanh 

59. 

205. Đậu Thị Minh Dịu 
206. Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc 
207. Cao Thị Huế 

QT25A 
QT25A 
QT25A 

Chiến lược phát triển thị 
trường tại công ty sữa Mộc 
Châu 

TS. Tạ 
Minh Hà 

Quản trị kinh 
doanh 



60. 

208. Ngô Thị Bích Ngọc 
209. Nguyễn Thị Bích 
Ngọc 
210. Hoàng Văn Duy 
211. Nguyễn Văn Sâm 

QT25A 
QT25A 
QT25A 
QT25A 

Phát triển thương hiệu The 
One Fashion của Công ty 
TNHH thương mại tổng hợp 
The One 

ThS. 
Nguyễn 

Thị 
Hồng 
Thái 

Quản trị kinh 
doanh 

61. 

212. Nguyễn Khánh Vân 
213. Tạ Thị Hà My 
214. Trần Hậu Hùng 
215. Trịnh Hồng Phong  

QT25B 
QT25B 
QT25B 
QT25B 

Năng lực cạnh tranh của công 
ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái 

ThS. 
Nguyễn 
Thị Thu 

Hiền 

Quản trị kinh 
doanh 

62. 

216. Đào Thị Hà Ly 
217. Nguyễn Thị Phương 
Liên 
218. Nguyễn Minh Hiền  

QT25B 
QT25B 
QT25B 

Xuất khẩu lao động Việt Nam 
sang Nhật Bản tại công ty 
Batimex 

TS. Hà 
Văn Sỹ 

Quản trị kinh 
doanh 

63. 

219. Nguyễn Minh Thu 
220. Lê Minh Thu 
221. Vương Khánh Huyền 
222. Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh 
223. Nguyễn Thị Thu Uyên 

QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 

Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 
tại Công ty cổ phần sữa Việt 
Nam Vinamilk 

ThS. 
Trần 

Thanh 
Huyền 

Quản trị kinh 
doanh 

64. 

224. Nguyễn Huyền My 
225. Nguyễn Thị Hiếu 
Ngân 
226. Vũ Hạnh Huyền 

QT25D 
QT25D 
QT25D 

Nghiên cứu hành vi của khách 
hàng tại Công ty TH Truemilk 

ThS. 
Nguyễn 

Kim 
Thanh 

Quản trị kinh 
doanh 

65. 

227. Nguyễn Thị Kim Anh 
228. Phạm Thị Liễu 
229. Nguyễn Thị Mai Anh 
230. Nguyễn Thị Diệu 

Hương 
231. Trần Quốc Cường 

QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 

Hiệu quả kinh doanh tại chuỗi 
siêu thị Vinmart+ tại Hà Nội 

TS. Vũ 
Thị Hà 

Quản trị kinh 
doanh 

66. 

232. Nguyễn Hoài Lam 
233. Đặng Thị Liên 
234. Nguyễn Hương Giang 
235. Đàm Ngọc Thảo Ly 
236. Phan Thị Hải Yến 

QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 
QT25D 

Hoạt động xúc tiến tiêu thụ tại 
hệ thống siêu thị Big C trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 

ThS. 
Phạm 
Hồng 
Nhung 

Quản trị kinh 
doanh 

67. 

237. Đào Kim Thư  
238. Bùi Thị Thủy 
239. Đỗ Thị Hà Nhi 
240. Cao Thị Trang 
241. Vũ Thị Như 

QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 
QT25E 

Chiến lược Marketing-mix tại 
công ty TNHH Grab 

TS. 
Nguyễn 

Thị 
Hồng 
Cẩm 

Quản trị kinh 
doanh 



68. 

242. Nguyễn Thị Duyên 
243. Lê Minh Anh 
244. Lê Văn Huy 
245. Nguyễn Huy Tuấn 
246. Trần Quang Toàn 

QT26A 
QT26A 
QT26A 
QT26A 
QT26A 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng 
của hệ thống siêu thị Vinmart 
trên địa bàn Hà Nội 

TS. Trần 
Thị Hoài 

Thu 

Quản trị kinh 
doanh 

69. 

247. Nguyễn Trịnh Tín 
248. Đinh Lan Hương 
249. Lê Thị Hà 
250. Lê Thùy Linh 

QT26A 
QT26A 
QT26A 
QT26A 

Chiến lược mở rộng thị trường 
của Công ty TNHH Hữu Nghị 

ThS. 
Trần 

Thanh 
Huyền 

Quản trị kinh 
doanh 

70. 

251. Nguyễn Thu Hiền 
252. Đoàn Thị Việt Anh 
253. Nguyễn Văn Thiện 
254. Nguyễn Việt Cường 
255. Nguyễn Thị Yến 

QT26D 
QT26D 
QT26D 
QT26D 
QT26D 

Chiến lược kinh doanh của 
công ty cổ phần Tiki trong xu 
thế phát triển thương mại điện 
tử tại Việt Nam 

ThS. 
Nguyễn 

Kim 
Thanh 

Quản trị kinh 
doanh 

71. 

256. Vũ Phương Anh 
257. Đặng Thái Dương 
258. Lương Phương Thảo 
259. Trần Thảo Nhi 

QT26D 
QT26D 
QT26D 
QT26D 

Phát triển thương hiệu tại công 
ty TNHH xây dựng thương 
mại và dịch vụ Hưng Long. 

TS. 
Phùng 
Thế 

Hùng 

Quản trị kinh 
doanh 

72. 
260. Mai Đức Anh 
261. Ninh Thị Hải 

LW8C 
LW8C 

Đảm bảo quyền tiếp cận thông 
tin trên mạng xã hội của công 
dân Việt Nam 

TS. Lê 
Văn 
Bính 

Luật 

73. 

262. Phạm Văn Đức 
263. Trịnh Tú Anh 
264. Nguyễn Thị Linh 
265. Hà Quang Bách 
266. Ngô Huỳnh Đức 
267. Đinh Thị Thúy An 

LW8E 
LW10D 
LW10D 
LW10C 
LW10C 

LW10C 

Đổi mới phương pháp học các 
học phần chuyên ngành của 
sinh viên khoa Luật Trường 
Đại học Công đoàn 

PGS,TS. 
Lê Thị 
Châu 

Luật 

74. 

268.  Lê Thị Ly 
269. Lê Thị Thu 
270. Tạ Thị Bích Phương 
271. Lê Thị Thu Trang 
272. Nguyễn Thị Hòa 

LW8A 
LW8A 
LW8A 
LW8A 
LW8E 

Quyền xác định lại giới tính 
theo pháp luật Việt Nam 

ThS. Dư 
Hoài 

Phương 
Luật 

75. 

273. Phan Cảnh Hưng 
274. Nguyễn Thị Thu Hà 
275. Bùi Phương Thảo 
276. Trần Thị Văn 

LW9B 
LW9B 
LW9B 
LW9B 

Thực hiện pháp luật về trợ 
giúp xã hội đối với người cao 
tuổi từ thực tiễn huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

TS. Phan 
Thị 

Thanh 
Huyền 

Luật 

76. 

277. Trần Thị Trà 
278. Hứa Thị Vẻ 
279. Định Thị Dược 
280. Nguyễn Quỳnh Mai 
281. Văn Thị Nhàn 

LW8A 
LW8A 
LW8A 
LW8A 
LW8A 

Pháp luật về tội hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi và thực tiễn 
áp dụng quy định pháp luật về 
tội danh này tại tòa án nhân 

ThS. 
Nguyễn 
Anh Thu 

Luật 



dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh 

77. 

282. Hoàng Phương Linh 
283. Nguyễn Bảo Châu 
284. Trần Kim Chi 
285. Phạm Thùy Linh 
286. Nguyễn Thị Duyên 

QN10B 
QN10B 
QN10B 
QN10B 
QN10B 

Kỹ năng nghề nghiệp của quản 
trị viên tuyển dụng tại các 
doanh nghiệp thương mại quy 
mô vừa và nhỏ trên địa bàn Hà 
Nội 

TS. Đỗ 
Thị 

Tuyết 

Quản trị nhân 
lực 

78. 

287. Nguyễn Thị Phương 
Cúc 
288. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
289. Trần Thị Hải Ngọc 
290. Bùi Ngọc Ánh 
291. Đỗ Thu Hiền 

QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 

Thiếu hụt nhân lực tại các 
doanh nghiệp khởi nghiệp 
trong lĩnh vực đào tạo trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 

ThS. 
Ngô 

Quang 
Trường 

Quản trị nhân 
lực 

79. 

292. Vũ Thị Hồng Thu 
293. Bùi Ngọc Phương 
Linh 
294. Nguyễn Thị Hồng 

QN10C 
QN10C 
QN10C 

Vai trò văn hóa doanh nghiệp 
trong xây dựng quan hệ lao 
động tại Công ty Dai-ichiLife 

ThS. 
Hoàng 

Thị Thu 
Thủy 

Quản trị nhân 
lực 

80. 

295. Đào Thị Nhung 
296. Vũ Thị Phương Anh 
297. Vũ Thị Huế 
298. Trần Hồng Hạnh 
299. Nguyễn Linh Chi 

QN10C 
QN10C 
QN10C 
QN10C 
QN10C 

Đào tạo nguồn nhân lực tại 
doanh nghiệp thương mại điện 
tử TiKi 

TS. Trần 
Thị Bảo 
Khanh 

Quản trị nhân 
lực 

81. 

300. Nguyễn Minh Tùng 
301. Kiều Hương Quỳnh 
302. Nguyễn Thị Phương 
303. Trình Hoàng Dương 
304. Đỗ Việt Hoàng 

QN10B 
QN10B 
QN10B 
QN10B 
QN10B 

Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của Công ty TNHH 
CJ CGV Việt Nam 

TS. 
Nguyễn 

Thị 
Thanh 
Thảo 

Quản trị nhân 
lực 

82. 

305. Hoàng Thị Bích Vân 
306. Lại Thị Tú Anh 
307. Đỗ Thị Vân Khánh 
308. Vũ Thị Thanh Huyền 
309. Dương Kim Ngân 

QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 

Những khó khăn của sinh viên 
Khoa Quản trị nhân lực 
Trường Đại học Công đoàn 
trong quá trình kiến tập 

TS. Lê 
Xuân 
Sinh 

Quản trị nhân 
lực 

83. 

310. Ngô Hà Phương Ngân 
311. Doãn Hoàng Minh 

Nguyệt 
312. Nguyễn Kim Dũng 
313. Nguyễn Văn Hiền 
314. Ngô Thị Kiều 

QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 
QN10A 

Phân công và hiệp tác lao 
động tại Bệnh viên Thanh 
Nhàn 

ThS. 
Đặng Thị 

Hồng 
Diệp 

Quản trị nhân 
lực 



84. 
315.  Lê Thị Trang 
316. Đặng Thị Hoài 

BH25A 
BH25A 

Cải tiến văn phòng làm việc 
cho nhóm người lao động theo 
nguyên lý Ecgonomi 

TS. 
Nguyễn 

Đắc Diện 

Bảo hộ lao 
động 

85. 

317. Lê Đắc Sinh 
318. Đỗ Hồng Quân 
319. Nguyễn Quang Chính 
320. Nguyễn Thành Tuyên 
321. Nguyễn Thị Giang 

BH24B 
BH24B 
BH24B 
BH24B 
BH24B 

Giải pháp ứng cứu sự cố tràn 
đổ hóa chất tại công ty TNHH 
khai thác và chế biến khoáng 
sản núi pháo Thái Nguyên 

ThS. Vũ 
Thị 

Phương 
Thúy 

Bảo hộ lao 
động 

86. 

322. Trần Thị Hoàng Liên 
323. Nguyễn Tài Đại 
324. Nguyễn Trọng Sơn 
325. Nguyễn Văn Khẩn 
326. Vương Đức Hiếu 

BH25B 
BH25B 
BH25B 
BH25B 
BH25B 

Đánh giá mức tiêu hao năng 
lượng cho công nhân khu vực 
cắt ở công ty may Crystal 
Martin tại khu công nghiệp 
Quang Châu, Việt Yên, Bắc 
Giang 

TS. 
Nguyễn 

Đức 
Khoáng 

Bảo hộ lao 
động 

87. 

327. Trần Khánh Huyền 
328. Vũ Hoàng Anh 
329. Đỗ Thị Phương Anh 
330. Nguyễn Minh Thùy 

BH25B 
BH25B 
BH25B 
BH25B 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
nhựa sinh hoạt đến môi trường 
tại Trường Đại học Công đoàn 

ThS. Tô 
Xuân 

Quỳnh 

Bảo hộ lao 
động 

88. 

331. Đỗ Tấn Hải 
332. Nguyễn Trà Mi 
333. Nguyễn Ngọc Anh 
334. Lê Ngọc Huy 
335. Nguyễn Thị Phượng 

BH25B 
BH25B 
BH25B 
BH25B 
BH25B 

Môi trường làm việc của công 
nhân làm việc tại mép biên 
trên công trường VINHOMES 
METROPOLIS Liễu giai – Ba 
đình – Hà Nội 

ThS. 
Nguyễn 

Thị 
Tuyến 

Bảo hộ lao 
động 

89. 

336. Bạch Hoàng Quang 
Huy 
337. Vũ Trà My 
338. Hoàng Thị Hường 

BH26B 
BH26B 
BH26B 

Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử 
dụng điện tiết kiệm và phòng 
chống cháy nổ tại Trường Đại 
học Công đoàn 

ThS. Đào 
Bằng 
Giang 

Bảo hộ lao 
động 

  



   

K. CÔNG KHAI THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH CƠ SỞ GIÁO DỤC  

STT 
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài 

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận 

Nghị 
quyết của 
Hội đồng 
KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không 
đạt chất 

lượng giáo 
dục 

Giấy chứng 
nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
 Trường Đại học 

Công đoàn 
Năm 2018  

 Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 
dục do Bộ 
trưởng Bộ 
GDĐT ban 
hành với tỷ 
lệ các tiêu 
chí đạt yêu 
cầu là 82% 

Hội đồng 
Kiểm 

đinh chất 
lượng 
Trung 

tâm kiểm 
định chất 

lượng 
giáo dục – 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội  

 Công nhận 
đạt 

 30/6/2018  30/6/2023 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 
 

  
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 
 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

- Tổng diện tích đất của trường: 271.466 m2 
 - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 380 phòng (6-8 chỗ/phòng) 
 - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên 

một sinh viên chính quy: 7,5 m2 

STT Loại phòng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 
1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó 
giáo sư, giảng viên cơ hữu  

40592 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1532 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2225 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 29686 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 3445 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1844 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 
viên cơ hữu  

 

1860 

2 Thư viện, trung tâm học liệu  2138 

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 
nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập  

13520 

 Tổng 56250 

 
 

 

 

 



 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập 
đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa 
năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 
viên cơ hữu  

 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 07 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 61 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 21 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 07 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ 
hữu  

 

1 

2 Thư viện, trung tâm học liệu  1 

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ 
sở thực hành, thực tập, luyện tập  

4 

 Tổng  

 

 Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 
TT Tên Các trang thiết bị chính 
1 Phòng thực hành: kế toán, tin học, tiếng anh Máy tính, máy chiếu, âm thanh, internet 
2 Phòng tập đa năng: giáo dục thể chất Các dụng cụ thể chất 
 

Hà Nội, ngày 10  tháng 08  năm 2020 

                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                            
                                                                                              (Đã ký) 

                     

                                                                                                 TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường 
cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Khối ngành Giáo sư 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Thạc 

sĩ 
Đại học 

Tổng 
cộng 

1 Khối ngành III 0 5 36 78 3 122 

2 Khối ngành VII 0 2 14 18 0 34 

3 Môn chung 0 0 11 67 1 79 

Cộng: 0 7 61 163 4 235 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 
Giới 
tính 

Chức 
danh 
khoa 
học 

Trình 
độ 

chuyên 
môn 

Chuyên môn đào tạo 
Giảng 

dạy môn 
chung 

1 Bùi Đoan Trang Nữ   THS Ngữ văn x 

2 Bùi Dương Hưng Nam   THS Hệ thống thông tin x 

3 Bùi Thị Bích Thuận Nữ   THS Lịch sử x 

4 Bùi Thị Minh Phương Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

5 Bùi Thị Minh Tâm Nữ   THS Thông tin thư viện x 

6 Bùi Thị Thanh Lâm Nữ   THS Kế toán  

7 Bùi Thị Thu Hà Nữ   THS Lịch sử Đảng  

8 Chu Thị Thanh Tâm Nữ   THS Lịch sử Đảng x 

9 Cù Thị Thanh Thuý Nữ   TS Xã hội học  

10 Đàm Khắc Cử Nam   THS Quản lý kinh tế  

11 Đặng Thị Hồng Diệp Nữ   THS Kinh tế lao động  

12 Đặng Thị Phương Duyên Nữ   TS Triết học x 

13 Đặng Thị Sen Nữ   THS Xã hội học x 



14 Đặng Văn Khai Nam   THS Giáo dục thể chất x 

15 Đặng Xuân Giáp Nam   THS Triết học x 

16 Đào Bằng Giang Nam   THS Kỹ thuậ điện  

17 Đào Thị Thu Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

18 Đào Thu Huyền Nữ   THS Xây dựng Đảng x 

19 Đinh Thị Hòa Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

20 Đinh Thị Lan Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

21 Đinh Thị Mai Nữ PGS TS Kinh tế  

22 Đinh Thị Ngọc Mai Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

23 Đinh Thị Thuỷ Nữ   THS Kế toán  

24 Đinh Trần Dũng Nam   THS Xác suất thống kê toán x 

25 Đinh Văn Chức Nam   THS Tài chính ngân hàng  

26 Đinh Văn Trường Nam   THS Quản lý kinh tế kỹ thuật  

27 Đỗ An Lực Nam   THS Giáo dục thể chất x 

28 Đỗ Doãn Tú Nam   THS Toán học x 

29 Đỗ Đức Toàn Nam   THS Quản trị nhân lực  

30 Đỗ Hương Quỳnh Nữ   THS Kế toán  

31 Đỗ Thị Hà Nữ   THS Quản trị nhân lực  

32 Đỗ Thị Lan Chi Nữ   TS Môi trường đất và nước  

33 Đỗ Thị Tuyết Nữ   TS Kinh tế  

34 Đỗ Thị Vân Anh Nữ PGS TS Xã hội học  

35 Đoàn Thị Dương Huyền Nữ   THS Quản lý hành chính công  

36 Đoàn Thị Thuỳ Anh Nữ   TS Kinh tế  

37 Đoàn Thục Quyên Nữ   TS Kinh tế  

38 Dư Hoài Phương Nữ   THS Luật kinh tế  

39 Dương Thị Lan Hương Nữ   THS Khoa học máy tính x 

40 Dương Thị Phương Nữ   THS Kế toán  

41 Dương Thị Phương Nam Nữ   THS Luật học  

42 Dương Thị Thanh Xuân Nữ   TS Chủ nghĩa xã hội khoa học x 

43 Dương Văn Sao Nam PGS TS Chính trị học  

44 Hà Văn Sỹ Nam   TS Kinh tế  

45 Hoàng Như Thái Nữ   THS Luật học  

46 Hoàng Thanh Tuyền Nữ   THS Kinh tế x 

47 Hoàng Thanh Xuân Nam PGS TS Xã hội học  

48 Hoàng Thị Định Nữ   THS Giáo dục thể chất x 

49 Hoàng Thị Huế Nữ   THS Triết học x 

50 Hoàng Thị Minh Châu Nữ   TS Kinh tế  



51 Hoàng Thị Nga Nữ PGS TS Xã hội học  

52 Hoàng Thị Thu Thủy Nữ   THS Quản trị nhân lực  

53 Hoàng Văn Chỉnh Nam   THS Thể dục thể thao x 

54 Hoàng Văn Hảo Nam   TS Quản lý công  

55 Kiều Thị Thu Hiền Nữ   THS Kế toán  

56 Lê Kim Anh Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

57 Lê Kinh Tài Nam   THS Quản trị nhân lực  

58 Lê Quang Minh Nam   THS Quản trị kinh doanh x 

59 Lê Thanh Thủy Nữ   THS Quản lý giáo dục  

60 Lê Thị Bích Phượng Nữ   THS Khoa học máy tính x 

61 Lê Thị Châu Nữ PGS TS Luật học  

62 Lê Thị Duyên Nữ   THS Toán học x 

63 Lê Thị Hào Nữ   THS Hệ thống thông tin x 

64 Lê Thị Hồng Nhung Nữ   TS Xã hội học  

65 Lê Thị Mai Trang Nữ   THS Công tác xã hội  

66 Lê Thị Phương Thảo Nữ   THS Quản lý giáo dục  

67 Lê Thị Thu Trang Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

68 Lê Thị Thủy Nữ   TS Tâm lý học  

69 Lê Thị Thuý Nga Nữ   TS Kinh tế  

70 Lê Thị Thuý Ngà Nữ   TS Xã hội học  

71 Lê Thị Thúy Thanh Nữ   TS Quản trị kinh doanh  

72 Lê Tố Anh Nữ   TS Lịch sử  

73 Lê Trường Thông Nữ   THS Khoa học máy tính x 

74 Lê Văn Bính Nam   TS Luật học  

75 Lê Xuân Sinh Nam   TS Kinh tế  

76 Mai Thị Dung Nữ   TS Triết học x 

77 Mai Thị Thu Hà Nữ   TS Giáo dục thể chất x 

78 Mai Thị Thúy Nữ   THS Kế toán  

79 Mai Thị Tình Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

80 Nghiêm Quang Huy Nam   THS Quản lý kinh tế  

81 Ngô Cẩm Bình Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

82 Ngô Quang Trường Nam   THS Quản trị kinh doanh  

83 Ngô Thị Hồng Thái Nữ   THS Quản trị nhân lực  

84 Ngô Thị Phương Liên Nữ   ĐH Văn hóa học  

85 Ngô Thị Thanh Vân Nữ   TS Ngôn ngữ học x 

86 Ngô Trọng Quân Nam   THS Hệ thống thông tin x 

87 Ngô Việt Anh Nam   ĐH Giáo dục thể chất x 



88 Nguyễn An Giang Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

89 Nguyễn Anh Đức Nam   THS Quản trị kinh doanh  

90 Nguyễn Anh Thu Nữ   THS Luật hình sự  

91 Nguyễn Anh Tuấn Nam   TS Kinh tế  

92 Nguyễn Chu Du Nam   THS Xã hội học  

93 Nguyễn Công Đức Nam   THS Chủ nghĩa xã hội khoa học x 

94 Nguyễn Đắc Diện Nam   TS Vật lý kỹ thuật  

95 Nguyễn Đặng Kim Chi Nữ   THS Quản trị kinh doanh x 

96 Nguyễn Đức Hữu Nam   TS Xã hội học  

97 Nguyễn Đức Khoáng Nam   TS Khoa học CN vật liệu  

98 Nguyễn Đức Tĩnh Nam   TS Kinh tế  

99 Nguyễn Đức Trung Nam   THS Kinh tế  

100 Nguyễn Đức Tuấn Nam   THS Địa lý kinh tế x 

101 Nguyễn Duy Anh Nam   THS Kinh tế đối ngoại x 

102 Nguyễn Gia Lượng Nam   THS Kinh tế chính trị  

103 Nguyễn Hải Hoàng Nam   TS Triết học x 

104 Nguyễn Hoài Thu Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

105 Nguyễn Hoàng Mai Nữ   THS Kinh tế học  

106 Nguyễn Hồng Sơn Nam   THS Vật lý lý thuyết  

107 Nguyễn Huy Khoa Nam   TS Luật kinh tế  

108 Nguyễn Khánh Ly Nữ   THS Kế toán  

109 Nguyễn Kim Thanh Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

110 Nguyễn Lan Hương Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

111 Nguyễn Mạnh Dũng Nam   THS Quản lý giáo dục  

112 Nguyễn Minh Ngọc Nữ   THS Tài chính & TM quốc tế  

113 Nguyễn Ngọc Diệu Linh Nữ   THS Xã hội học  

114 Nguyễn Ngọc Hải Nam   THS Toán học x 

115 Nguyễn Ngọc Lan Nữ   THS Quản lý giáo dục x 

116 Nguyễn Ngọc Minh Nam   ĐH Quản trị kinh doanh  

117 Nguyễn Ngọc Thọ Nam   THS Quản trị nhân lực  

118 Nguyễn Ngọc Trường Nam   THS Quản trị kinh doanh  

119 Nguyễn Phương Lan Nữ   THS Quản trị nhân lực  

120 Nguyễn Quốc Việt Nam   THS Tài chính ngân hàng  

121 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ   THS LL và PP giảng dạy TA x 

122 Nguyễn Thành Công Nam   TS Kinh tế  

123 Nguyễn Thanh Phong Nam   THS Quản trị nhân lực  

124 Nguyễn Thị Diễm Anh Nữ   THS Luật quốc tế  



125 Nguyễn Thị Hạnh Nữ   TS Quản trị kinh doanh  

126 Nguyễn Thị Hiền Nữ   THS Lịch sử Đảng x 

127 Nguyễn Thị Hiền Hương Nữ   THS Tiếng Anh x 

128 Nguyễn Thị Hiếu Nữ   TS Triết học x 

129 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Nữ   TS Kinh tế  

130 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ   THS Quản lý nguồn nhân lực  

131 Nguyễn Thị Huệ Nữ   THS Luật kinh tế  

132 Nguyễn Thị Hương Nữ   THS Kế toán  

133 Nguyễn Thị Hương Mai Nữ   THS Kinh tế chính trị x 

134 Nguyễn Thị Huyền Nữ   TS Kinh tế  

135 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ   THS Tư tưởng Hồ Chí Minh x 

136 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ   THS Sư phạm Anh x 

137 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ   THS Xã hội học  

138 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ   THS Toán học x 

139 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ   THS Toán học x 

140 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ   TS Kế toán  

141 Nguyễn Thị Phương Liên Nữ   THS Tiếng Anh x 

142 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ   TS Xã hội học  

143 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ   THS Giáo dục thể chất x 

144 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ   THS Kế toán  

145 Nguyễn Thị Thanh Nữ   TS Luật học  

146 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ   THS Công nghệ thông tin x 

147 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ   THS Quản trị nhân lực  

148 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ   THS Thống kê x 

149 Nguyễn Thị Thanh Quý Nữ   TS Quản lý kinh tế  

150 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ   TS Quản lý kinh tế  

151 Nguyễn Thị Thư Nữ   THS Ngôn ngữ x 

152 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ   THS Văn hóa học  

153 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ   THS Kinh tế  

154 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ   TS Ngôn ngữ học x 

155 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ   THS Kế toán  

156 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ   THS Hệ thống thông tin x 

157 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ   THS Kinh tế phát triển  

158 Nguyễn Thị Thùy Yên Nữ   TS Văn hóa học x 

159 Nguyễn Thị Toàn Nữ   THS Kinh tế các ngành sản xuất  

160 Nguyễn Thị Tuyến Nữ   THS Kỹ thuật & CN môi trường  

161 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ   THS Kinh tế chính trị x 



162 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ   THS Văn học x 

163 Nguyễn Thị Việt Phương Nữ   THS Quản lý giáo dục x 

164 Nguyễn Thu Hà Nữ   TS Xã hội học  

165 Nguyễn Thu Hồng Nữ   THS Tài chính ngân hàng x 

166 Nguyễn Thùy Dương Nữ   THS Luật học  

167 Nguyễn Thuỷ Khánh Nữ   THS Công nghệ thông tin x 

168 Nguyễn Văn Nghi Nam   THS Toán học x 

169 Nguyễn Văn Phát Nam   THS Thể dục thể thao x 

170 Nguyễn Viết Chiến Nam   TS Kinh tế  

171 Nguyễn Xuân Hòa Nam   THS Tâm lý học  

172 Phạm Đức Thịnh Nam   THS Kế toán  

173 Phạm Hồng Nhung Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

174 Phạm Phương Lan Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

175 Phạm Phương Lan Nữ   TS Triết học x 

176 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ   THS Quản rị nhân lực  

177 Phạm Thị Hồng Bích Nữ   THS Tâm lý học  

178 Phạm Thị Hương Nữ   THS Tiếng Anh x 

179 Phạm Thị Kim Xuyến Nữ   TS Xã hội học  

180 Phạm Thị Liên Nữ   TS Kinh tế  

181 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ   TS Tài chính ngân hàng  

182 Phạm Thị Nga Nữ   THS Quản trị nhân lực  

183 Phạm Thị Thanh Bình Nữ   THS Tài chính & TM quốc tế  

184 Phạm Thị Thúy Phương Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

185 Phạm Thu Vân Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

186 Phạm Tuyết Ngân Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

187 Phạm Văn Hà Nam PGS TS Xã hội học  

188 Phan Doãn Chiến Nam   THS Quản trị nhân lực  

189 Phan Hà Lê Nữ   THS Kinh tế phát triển x 

190 Phan Thị Thanh Huyền Nữ   TS Luật kinh tế  

191 Phùng Thế Hùng Nam   TS Quản lý kinh tế  

192 Phùng Thị Cẩm Châu Nữ   TS Luật học  

193 Phùng Trung Kiên Nam   THS Xã hội học x 

194 Tạ Minh Hà Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

195 Tạ Thị Ánh Nguyệt Nữ   THS Kinh tế  

196 Tô Thị Việt Châu Nữ   THS Thể dục thể thao x 

197 Tô Xuân Quỳnh Nữ   THS Khoa học môi trường  

198 Tống Thị Thanh Mai Nữ   THS Quản lý giáo dục  



199 Trần Đình Vân Nam   THS Tài chính ngân hàng  

200 Trần Mạnh Cương Nam   THS Xã hội học x 

201 Trần Minh Tuyến Nữ   TS Toán tin  

202 Trần Ngọc Dung Nữ   THS Luật tài chính ngân hàng  

203 Trần Thanh Huyền Nữ   THS Kinh doanh và quản lý  

204 Trần Thanh Thủy Nữ   THS Khoa học máy tính x 

205 Trần Thế Lữ Nam   TS Tài chính ngân hàng  

206 Trần Thị Bảo Khanh Nữ   TS Quản lý công  

207 Trần Thị Đào Nữ   THS Thống kê kinh tế x 

208 Trần Thị Hoài Thu Nữ   TS Quản trị nhân lực  

209 Trần Thị Kim Liên Nữ   THS Tài chính ngân hàng  

210 Trần Thị Minh Quế Nữ   THS Quản lý giáo dục  

211 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ   TS Kinh tế  

212 Trần Thị Quế Anh Nữ   THS Kế toán  

213 Trần Thị Toan Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

214 Trần Văn Thời Nam   THS Toán học x 

215 Trịnh Thị Thanh Thuỷ Nữ   THS Ngôn ngữ Anh x 

216 Trương Ngọc Thắng Nam   THS Xã hội học tâm lý  

217 Trương Thị Ly Nữ   THS Xã hội học  

218 Trương Thị Như Nguyệt Nữ   THS Địa lý x 

219 Trương Thị Tâm Nữ   THS Công tác xã hội  

220 Trương Thị Yến Nhi Nữ   THS Quản lý an toàn sức khỏe  

221 Trương Trung Chính Nam   THS Tài chính doanh nghiệp  

222 Vũ Bích Thủy Nữ   THS Kế toán  

223 Vũ Quỳnh Vân Nữ   THS Quản trị kinh doanh  

224 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ   TS Xã hội học  

225 Vũ Thị Giang Nữ   THS Toán học x 

226 Vũ Thị Hà Nữ   TS Quản lý kinh tế  

227 Vũ Thị Kim Anh Nữ   TS Kế toán  

228 Vũ Thị Minh Nguyệt Nữ   ĐH Lịch sử  

229 Vũ Thị Nga Nữ   TS Ngôn ngữ học x 

230 Vũ Thị Phượng Nữ   TS Luật hình sự  

231 Vũ Thị Phương Thúy Nữ   THS Hóa học  

232 Vũ Thuỳ Dương Nữ   TS Kế toán  

233 Vũ Văn Thú Nam   TS Vật liệu học  

234 Vũ Văn Tiến Nam   THS Quản lý an toàn sức khỏe  

235 Vũ Yến Hà Nữ   THS Xã hội học  



 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 26  

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII  18 

Hà Nội, ngày 10  tháng 08  năm 2020 

                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                            
                                                                                              (Đã ký) 

                     

                                                                                                 TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN  

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2019 - 2020 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học 
phí/1SV/năm 

năm học 2019 - 
2020 

Dự kiến Học 
phí/1SV của 
cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm   

  
Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, 
thủy sản 

Triệu đồng/năm  30 90 

 
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể 
dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

 0 0 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm   

  
Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, 
thủy sản 

Triệu đồng/năm 16,8 34,8 

 
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể 
dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

 0 0 

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  
Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, 
thủy sản 

Triệu đồng/năm 8,9 35,6 

 
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể 
dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

Triệu đồng/năm 10,6 42,4 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm  0 0  

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm  0 0  

II Học phí chính quy chương trình khác       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm  0 0  

  Khối ngành... Triệu đồng/năm  0  0 



2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm  0 0  

  Khối ngành... Triệu đồng/năm  0 0  

3 Đại học Triệu đồng/năm  0 0  

  Khối ngành... Triệu đồng/năm  0 0  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm  0 0  

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm  0 0  

III Học phí hình thức vừa học vừa làm       

1 Đại học Triệu đồng/năm   

  
Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, 
thủy sản 

Triệu đồng/năm   

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

IV Tổng thu Tỷ đồng   

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 19,5  

2 Từ học phí Tỷ đồng 67,9  

3 
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ 

Tỷ đồng 0 0 

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 15,5  

 
 

Hà Nội, ngày 10  tháng 08  năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                           
                                                      

(Đã ký) 
                     

                                                      

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 
 


