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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 1 (1996 – 1999): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Quang Minh Đổi mới quản lý công chức Nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp đào tạo trong giai 
đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

GS. TS. Lương Trọng Yêm 

2 Phạm Thị Lệ Minh Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước đáp ứng 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

GS. TS. Lương Trọng Yêm 

3 Trần Ngọc Điệp Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Cần Thơ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

TS. Phạm Hồng Thái 

4 Vũ Đinh Thắc Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước ngành giao thông vận tải 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

TS. Nguyễn Hữu Khiển 

5 Nguyễn Thị Châm Hoàn thiện công tác sử dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở 
địa phương (cấp tỉnh) trên cơ sở thực tiễn tỉnh Hưng Yên. 

TS. Lê Chi Mai 

6 Đỗ Minh Hùng Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý ngành giáo 
dục – đào tạo. 

TS. Lê Thị Vân Hạnh 

7 Trần Thị Ngà Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền xã ở các tỉnh miền núi phía Bắc 
nước ta. 

TS. Võ Kim Sơn 

8 Mai Lan Hương Hoàn thiện pháp luật công chức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. TS. Phạm Hồng Thái 

9 Ngô Thị Thu Nga Cải cách công vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 
hiện nay. 

GS. Đoàn Trọng Truyến 

10 Hồ Tân Về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở (xã, phường, 
thị trấn) trong giai đoạn hiện nay (lấy ví dụ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế). 

TS. Nguyễn Văn Trung 

11 Nguyễn Minh Cân Cải cách hành chính – nội dung trọng tâm của xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
Việt Nam. 

TS. Đinh Văn Mậu 

12 Phạm Văn Nhơn Hoàn thiện cơ chế QLNN ngành xây dựng tỉnh Sóc Trăng. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Châu 
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13 Khuất Văn Sách Tổ chức hoạt động của công sở hành chính nhà nước cấp tỉnh (qua thực tiễn ở tỉnh 
Tây Ninh hiện nay). 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thâm 

14 Phạm Đức Thụ Hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng UBND cấp 
tỉnh. 

TS. Đinh Văn Mậu 

15 Phạm Văn Phúc Tăng cường QLNN về quân sự địa phương (tỉnh, huyện) trong giai đoạn hiện nay. TS. Nguyễn Hữu Khiển 

16 Lê Xuân Tiến Hoàn thiện tổ chức chính quyền cấp xã trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ta hiện nay. 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri 

17 Trần Thị Ngọc Diệp Hoàn thiện thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh 
Hóa. 

PGS. TS. Bùi Thế Vĩnh 

18 Lê Văn Sáng Phương hướng và biện pháp hoàn thiện QLNN đối với các cơ sở y dược tư nhân 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

PGS. TS. Bùi Văn Nhơn 

19 Đinh Ngọc Quang Thiết kế tổ chức cơ quan QLNN về an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân. TS. Vũ Văn Thái 

20 Nguyễn Lâm Thành Tăng cường QLNN đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển vùng cao 
– dân tộc thiểu số Việt Nam. 

PGS. TS. Bùi Văn Nhơn 

21 Lê Xuân Minh Công tác quản lý nguồn nhân lực ở Cục Dự trữ quốc gia, thực trạng và giải pháp. PGS. TS. Bùi Văn Nhơn 

22 Nguyễn Thị Minh Phượng Hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực 
QLNN về kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa. 

PGS. TS. Lê Sỹ Thiệp 

23 Trần Anh Tuấn Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy QLNN về kinh tế cấp tỉnh ở Quảng Trị. PGS. TS. Lê Sỹ Thiệp 

24 Lê Quang Huy Hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn giám đốc doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 
ích. 

TS. Võ Kim Sơn 

25 Nguyễn Xuân Chiến Đổi mới vai trò và phương thức QLNN đối với hợp tác xã thương mại ở nước ta. PGS. TS. Trần Đình Ty 

26 Phan Huy Quế Hoàn thiện quá trình bảo đảm thông tin cho việc xây dựng quyết định quản lý 
hành chính. 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thâm 
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27 Vương Đình Bảy Hoàn thiện tổ chức bộ mày QLNN và hoạt động của Cục Dự trữ quốc gia trong 
nền kinh tế thị trường. 

PGS. TS. Bùi Thế Vĩnh 

28 Nguyễn Thái Tăng cường QLNN đối với dự trữ lương thực trong nền kinh tế thị trường ở nước 
ta. 

TS. Bùi Minh Huấn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


