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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 6 (2001 – 2004): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

Lớp CH-6A: 

1 Đặng Bá Bắc Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay. 

TS. Đinh Thị Minh Tuyết 

2 Phạm Huỳnh Công Hoàn thiện hệ thống bộ máy QLNN về du lịch. TS. Nguyễn Ngọc Hiến 

3 Nguyễn Thị Phương 
Chung 

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBND phường (từ thực tiễn quận 
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). 

TS. Lê Thị Vân Hạnh 

4 Phạm Đức Chính Nâng cao hiệu quả QLNN đối với lao động và tu nghiệp sinh đi làm việc ở nước 
ngoài. 

TS. Nguyễn Khắc Hùng 

5 Nguyễn Văn Dung Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân tỉnh Hà Tây. 

PGS. TS. Nguyễn Thu Linh 

6 Đỗ Thị Thu Hằng Nâng cao năng lực đội ngũ công chức xã, phường và thị trấn trong giai đoạn hiện 
nay. 

TS. Lê Thị Vân Hạnh 

7 Nguyễn Thị Thu Hương Nâng cao vai trò QLNN về thị trường lao động ở Việt Nam. TS. Phạm Kiên Cường 

8 Hà Thị Hậu Đổi mới và hoàn thiện một số kỹ năng hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa 
điều hành công sở. 

TS. Lưu Kiếm Thanh 

9 Bùi Nguyên Hùng Một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với lĩnh vực quyền tác giả ở nước ta hiện 
nay. 

TS. Trần Thanh Lâm 

10 Nguyễn Duy Hưng Một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với các nhà trường quân đội về đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế quốc dân. 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Khiển 

11 Lê Việt Hoa Nghiên cứu một số giải pháp về quy trình phân bố vốn ngân sách nhà nước cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. 

TS. Trần Thị Thu Hà 
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12 Vũ Như Hạnh Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tây 
trong quá trình công nghiệp hóa. 

TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 

13 Nguyễn Thị Phương Hoa Hoàn thiện pháp luật đối với quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhằm 
nâng cao hiệu quả QLNN về đất đai. 

TS. Đinh Ngọc Hiện 

14 Nguyễn Lân Giải pháp nâng cao hiệu lực QLNN về đầu tư và xây dựng nhằm chống lãng phí, 
thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản ngành giáo dục và đào tạo (khảo sát thực 
tiễn từ ĐH Quốc gia Hà Nội). 

GS. TSKH. Đỗ Văn Điển 

15 Phạm Thị Lợi Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục và quản lý sinh viên 
trong các trường đại học hiện nay. 

TS. Vũ Duy Yên 

16 Lương Thanh Nghị Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, công chức ở tỉnh 
Thái Nguyên. 

TS. Trần Thanh Lâm 

17 Trương Thị Mai Một số biện pháp nâng cao hiệu lực giám sát của Quốc hội đối với bộ máy hành 
chính nhà nước. 

PGS. TS. Đinh Văn Mậu 

18 Hoàng Mai Phân cấp quản lý nhân sự trong hệ thống hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện 
nay. 

TS. Nguyễn Hữu Hải 

19 Đặng Thị Minh Một số giải pháp thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non  và phổ thông ở nước ta 
hiện nay. 

TS. Hoàng Văn Chức 

20 Nguyễn Thị Ngân Đổi mới quản lý đối với tổng công ty nhà nước theo hướng hình thành các tập 
đoàn kinh tế. 

PGS. TS. Đinh Văn Tiến 

21 Đỗ Thị Bích Nguyệt Hoàn thiện thể chế pháp luật trong QLNN về đào tạo sau đại học ở nước ta hiện 
nay. 

TS. Lê Văn Dương 

22 Trần Thế Phương Hoàn thiện tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã ở tỉnh Hà Nam trong giai 
đoạn 2004 – 2009. 

TS. Võ Văn Tuyển 

23 Nguyễn Hoàng Oanh Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước. PGS. TS. Võ Kim Sơn 

24 Vũ Tiến Ỉnh Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học trong lực lượng công TS. Vũ Duy Yên 
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an nhân dân ở nước ta hiện nay. 

25 Phạm Hùng Sinh Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực QLNN ngành văn hóa thông tin. GS. TS. Bùi Văn Nhơn 

26 Trần Hữu Thắng Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hệ 
thống ngân hàng nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

TS. Nguyễn Ngọc Hiến 

27 Vũ Xuân Thanh Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND huyện, thị xã để thực hiện cơ chế 
một cửa ở tỉnh Hà Tây. 

GS. TS. Bùi Thế Vĩnh 

28 Phạm Minh Thủy Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 
xã tỉnh Điện Biên. 

TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 

29 Trần Cẩm Tú Một số vấn đề QLNN về công tác dân tộc. TS. Hoàng Văn Chức 

30 Lương Anh Tuấn Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức 
bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

GS. TS. Bùi Văn Nhơn 

31 Lại Đức Vượng Hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
nhà nước. 

PGS. TS. Đinh Văn Mậu 

32 Chôngchit Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLHCNN về tổ chức và hoạt động ở tỉnh Chăm Pa 
Sắc, CHDCND Lào. 

GS. TS. Bùi Thế Vĩnh 

33 Chămpa Một số giải pháp hoàn thiện QLNN về bảo hiểm xã hội ở nước CHDCND Lào. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 

34 Phôkhăm Nâng cao năng lực hoạt động QLNN của đội ngũ công chức chính quyền TP 
Viêngchăn, CHDCND Lào. 

TS. Phạm Kiên Cường 

Lớp CH-6B: 

1 Nguyễn Hoàng Anh Hình thành và phát triển dịch vụ hành chính công trong quản lý quy hoạch xây 
dựng tại TPHCM. 

PGS. TS. Phạm Kim Giao 

2 Đoàn Thị Ba Một số biện pháp hoàn thiện QLNN về phá triển nguồn nhân lực trong ngành 
giáo dục – đào tạo tỉnh Tiền Giang. 

GS. TSKH. Đỗ Điển 
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3 Vĩnh Các Tăng cường các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã cho 
người dân tộc bản địa Tây Nguyên (từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng). 

TS. Trần Trọng Đức 

4 Phan Văn Châu Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại nhằm đảm bảo các 
quyền công dân (qua thực tiễn tỉnh Đồng Nai). 

PGS. TS. Phạm Hồng Thái 

5 Nguyễn Việt Dũng Một số biện pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực (từ thực tiễn tỉnh Bạc 
Liêu). 

TS. Trịnh Thị Thu Hương 

6 Trương Khương Hải Hoàn thiện QLNN về bảo vệ nguồn lợi hải sản trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội vùng ven biển tỉnh Bình Thuận. 

PGS. TS. Nguyễn Thái Tuấn 

7 Mai Thị Hồng Hoa Ứng dụng tiêu chuẩn ISO-9000 vào việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 
hành chính công tại UBND quận 1, TPHCM. 

PGS. TS. Phạm Hồng Thái 

8 Phan Huy Hùng Tăng cường các giải pháp quản lý chương trình đào tạo đại học, sau đại học từ 
thực tiễn trường ĐH Cần Thơ. 

PGS. TS. Nguyễn Thu Linh 

9 Nguyễn Đình Hưng Đổi mới phân công, phân cấp, phối hợp về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 
(từ thực tiễn TPHCM). 

PGS. TS. Phạm Kim Giao 

10 Bùi Quang Huy Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND TPHCM. TS. Trương Văn Sinh 

11 Nguyễn Văn Phùng Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Cục Tần số vô tuyến điện. PGS. TS. Võ Kim Sơn 

12 TRần Văn Quan Tăng cường QLNN về vận tải đường bộ (lấy từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai). TS. Nguyễn NGọc Hiến 

13 Đào Ngọc Quang Hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ trong VP UBND quận, huyện đấp ứng yêu 
cầu cải cách hành chính hiện nay. 

PGS. TSKH. Nguyễn Văn 
Thâm 

14 Trang Bảo Sơn Xây dựng mô hình quản lý đô thị mới (từ thực tiễn phát triển Trung tâm đô thị 
mới Thủ Thiêm, TPHCM). 

GS. TS. Nguyễn Lân 

15 Lê Thành Tông Một số giải pháp nâng cao năng lực QLNN đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh 
Vĩnh Long. 

TS. Phạm Kiên Cường 

16 Huỳnh Văn Tịnh Một số giải pháp đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong các doanh TS. Trang Thị Tuyết 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai). 

17 Võ Thị Hồng Thắm Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. 

PGS. TS. Võ Kim Sơn 

18 Nguyễn Tuấn Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra tài chính (từ thực tiễn TPHCM). PGS. TS. Lê Chi Mai 

19 Vũ Thị Kim Vân QLNN bằng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (từ thực tiễn 
tỉnh Bình Dương). 

TS. Bùi Đức Kháng 

20 Nguyễn Văn Vân Hoàn thiện QLNN trong công tác xóa dói giảm nghèo ở tỉnh Long An. TS. Đào Đăng Kiên 

 
 


