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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 10 (2005 – 2008): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

Lớp CH-10A: 

1 Cấn Việt Anh QLNN đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành 

phố Hà Nội.  

 

2 Hà Ngọc Anh  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong cơ quan 

hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum 

 

3 Nguyễn Hoài Anh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập trong các nhà xuất bản 

Việt Nam hiện nay. 

 

4 Nguyễn Thị Mai Anh Quản lý nhà nước về báo chí trong điều kiện đất nước hội nhập và phát 

triển.  

 

5 Nguyễn Tuấn Anh Nõng cao chất lượng đội ngũ giỏo viờn ở cỏc trường trung cấp chuyờn 

nghiệp cụng lập - Trực thuộc sở giỏo dục và đào tạo  Hà Nội  

 

6 Trần Thị Anh Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại ở vựng Đồng bằng sụng 

Hồng đến 2015.  

 

7 Trần Tuấn Anh QLNN trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

8 Đặng Nguyên Bình QLNN đối với  các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.  

9 Đoàn Văn Dũng Vai trũ của Nhà nước trong kiểm định chất lượng giỏo dục đại học.  

10 Nguyễn Tiến  Dũng Hoàn thiện Quản lý nhà nước về dân số ở Việt Nam hiện nay".  

11 Trần Đại Dũng Hoàn thiện quy định về  lễ tân văn phòng trong cơ quan hành chớnh nhà 

nước.  

 

12 Nguyễn Trọng Đàm Vai trũ của Nhà Nước trong việc xõy dựng mối quan hệ lao động hài 

hũa tại cỏc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài , nhỡn từ cỏc cuộc đỡnh. 
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cụng.  

13 Nông Minh Đức Chưa đăng ký  

14 Đỗ Hương Giang Các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển chức nghiệp của nguồn nhân 

lực nữ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 

15 Trịnh Thị  Giang  Nâng cao chất lượng ban hành Quyết định quản lý Hành chính Nhà 

nước của UBND Phường trên địa bàn Hà Nội. 

 

16 Bùi Thị Thu Hà Hoàn thiện hệ thống cỏc trường trung cấp chuyờn nghiệp ngoài cụng 

lập của thành phố Hà Nội hiện nay. 

 

17 Bùi Việt  Hà QLNN đối với đội ngũ viên chức ngành thể dục thể thao trong giai đoạn 

mới.  

 

18 Lê Cẩm Hà Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chức nghiệp của công chức hành 

chính nhà nước. 

 

19 Mai Sơn  Hà  Một số giải pháp nhằm tăng cường QLNN về Đạo Tin lành ở Việt 

Nam.  

 

20 Nguyễn Thu Hà Một số biện pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình đô 

thị hoá nông thôn ( từ thực tiễn Quận Cầu Giấy). 

 

21 Nguyễn Thanh Hải Một số biện pháp QLNN nhằm thúc đẩy phát  triển  nông nghiệp  theo 

hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Phú Thọ). 

 

22 Nguyễn Ích Hạnh Quản lý Nhà nước đối với quỏ trỡnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 

bối cảnh đụ thị hoỏ và hội nhập kinh tế quốc tế ở huyện Gia Lõm, TP. 

Hà Nội. 

 

23 Vũ Bích Hạnh Gia tăng giá trị của thông tin qua các mô hình quản trị điện tử để phục 

vụ quản lý cụng. 

 

24 Vũ Minh Hạnh Đổi mới cụng tỏc đỏnh giỏ cỏn bộ cụng chức hành chớnh cấp quận từ  
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thực tiễn của Quận Hai Bà trưng- Thành phố Hà Nội" 

25 Hoµng Xu©n HiÖp Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ 

phần- Qua thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hµng Hải ViÖt 

Nam 

 

26 U Huấn Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác lập quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền núi (từ thực tiễn tại tỉnh 

Kontum).  

 

27 Vũ Minh Huệ Hoàn thiện quản lý nguồn nhõn lực ngành Du lịch tỉnh Ninh Bỡnh..  

28 Đào Mạnh  Hùng Quản lý Nhà nước về cụng tỏc Văn thư – lưu trữ tại Bộ Nụng nghiệp và 

phỏt triển nụng thụn Việt Nam. 

 

29 Nguyễn Đức Hùng Không đúng chuyên ngành, đề nghị chọn lại  

30 Nguyễn Mạnh  Hùng Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy nhà nước cấp cơ sở phù hợp với 

điều kiện hiện nay ở Việt Nam. 

 

31 Phan Thị Thanh Hương Đỏnh giỏ hệ thống văn bản quy phạm phỏp luật về đào tạo đại học  

32 Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương Kỹ thuật rà soát và đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về môI trường  

33 Nguyễn Thị Thu Hương Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các  

Trường công lập thuộc Bộ Công thương". 

 

34 Vũ Thị Liên Hương Hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi tại Hà Nội".  

35 Nguyễn Thị Thu Huyền Cơ sở khoa học phõn biệt mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy chớnh quyền đụ thị 

và chớnh quyền nụng thụn ở nước ta hiện nay 

 

36 Nguyễn Thị Lệ Huyền Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng ngân hàng qua thực tiễn Ngân 

hàng công thương Việt Nam 

 

37 Đào Duy  Kiên Xõy dựng quy chế hợp tỏc đào tạo cỏn bộ khoa học giữa cộng hũa xó  
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hội chủ nghĩa Việt Nam và liờn bang Nga trong giai đoạn hiện nay . 

38 Đặng Trung Kiên Quản lý nhà nước về An ninh đối với công tác phòng, chống khủng bố.  

39 Phùng Thị Phong Lan Một số giảI pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục- y tế của 

đồng bào dân tộc ít người ở nước ta hiện nay.  

 

40 Võ Đình  Liên Phát huy dân chủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

trong hoạt động hành chính cấp xã ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. 

 

41 Bùi Thị Kim  Loan Xây dựng mô hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam. 

 

42 Hoàng Thị Bích Loan Một số giảI pháp hoàn thiện QLNN đối với các doanh nghiệp sau cổ 

phần hoá trong ngành giao thông vận tải. 

 

43 Phùng Thị Ngọc Loan Hoạt động điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn  Phường trong điều 

kiện hội nhập (Qua thực tiến ở Thành phố Hà Nội) 

 

44 Hoàng Quốc Long  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã giai đoạn 2008 - 

2015". 

 

45 Nguyễn Đức Lộc Quản lý Nhà nước về bỏo mạng điện tử  ở Việt Nam  

46 Nguyễn Thục Lương Hoàn thiện các chính sách trợ giúp người nghèo tại  Thành phố Hà Nội.  

47 Bùi Thị Ngọc Mai Phân cấp quản lý tổ chức - nhân sự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở 

Việt Nam hiện nay. 

 

48 Mạnh Thị Tuyết Mai Các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam để đáp 

ứng yêu cầu hội nhập. 

 

49 Vũ Thị Xuân  Mai Cơ sở Khoa học để xỏc định về chức năng , nhiệm vụ của chủ tịch 

UBND phường trờn địa bàn thành phố Hà Nội (Qua thực tiến ở quận 

Hoàn Kiếm) 

 

50 Nguyễn Tuấn Minh Chính sách đãi ngộ  đối với công chức cấp cơ sở ở Việt Nam.   
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51 Lại Hoài Nam Tổ chức và điều hành công sở giai đoạn mới hiện nay - Thông qua thực 

tiễn văn phòng UBND thành phố Hà Nội.  

 

52 Lê Thanh Nam Hoàn thiện co chế quản lý tài chính đối với Ban cơ yếu chính phủ.  

53 Nguyễn Chấn Nam Quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của lực lượng 

cảnh sát phòng cháy chữa cháy. . 

 

54 Phan Hùng Nam Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý hành chính cấp quận qua thực tế tại 

UBND quận Ba Đình.  

 

55 Trần Minh Nguyệt Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp quản lý hành chính Nhà 

nước ở Việt Nam. 

 

56 Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung Một số giảI pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công của người 

nghèo ở Thành phố Hà Nội. 

 

57 Nguyễn Thị Kim  Oanh Mụ hỡnh tổ chức cơ quan quản lý nha nước về chứng khoỏn (qua khảo 

sỏt thực tiễn tại UBCK Nhà nước) 

 

58 Vi Lay Philavông "Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ nữ tham gia 

vào công tác quản lý hành chính nhà nước tại CHDCND Lào". 

 

59 Nguyễn Thị Quyên Văn hoá giao tiếp của người đại biểu Hội đồng nhân dân  

60 Cao Tiến Sỹ Hoàn thiện quy trình nhân dân tham gia phản biện  chính sách ở tỉnh 

Kon Tum. 

 

61 Nguyễn Thị  Thanh Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước của Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội. 

 

62 Võ Ngọc  Thanh Phân cấp quản lý nhà nước về cán bộ - công chức giữa các cấp chính 

quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn tỉnh Quảng 

Bình). 

 

63 Nguyễn Quốc Thành Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Liên hệ  



 46 

thực tiễn tại quận Ba Đình. 

64 Nguyễn Công  Thành Hoàn thiện quản lý nhà nước của Quận Ba Đỡnh đối với hoạt động văn 

húa, thể dục, thể thao. 

 

65 Nguyễn Hữu Thành Hoàn thiện cụng tỏc Quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất 

trong thị trường bất động sản tại thành phố Hà Nội. 

 

66 Bùi Thị Thắm Đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế  “một của” cấp Phường, qua thực 

tiễn ở  Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội. 

 

67 Nguyễn Đức  Thắng Quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuế nội địa đối với các doanh nghiệp 

dân doach qua thực tế địa bàn Thành phố Hà Nội. 

 

68 Lê Đức  Thân Tăng cường Quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh viễn thông ở Việt 

Nam  hiện nay. 

 

69 Hà Trọng Thế Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực  ngành hành không 

dân dụng Việt Nam. 

 

70 

 

Hà Thị Thoa GiảI pháp thúc đẩy triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các 

đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập ( qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo 

đại học công lập). 

 

71 Lê Thị Bích Thuận Hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ trong bối cảnh cải cách Hành chính 

tại Đại học Văn hoỏ Hà Nội. 

 

72 Bùi Thuỷ Hoàn thiện phõn cấp quản lý nhà nước tại huyện Konplong, tỉnh 

Kontum. 

 

73 Phạm Thu Thuỷ GiảI pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân 

sách nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 

74 Lê Phương Thuý Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các trường Trung học phổ 

thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay. 
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75 Nguyễn Duy Tiến Quản lý nhà nước về đấu thầu trong mua sắm sử dụng vốn ngõn sỏch 

nhà nước . 

 

76 Phùng Văn Tiến Hoàn thiện thủ tục hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất qua thực tế ở thành phố Hà Nội. 

 

77 Võ Minh Trâm Phát triển nguồn nhân lực hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.  

78 Khuất Văn Trường Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy chớnh quyền cấp cơ sở - dưới gúc độ hành 

chớnh so sỏnh (từ thực tiễn mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã 

ở Việt Nam) 

 

79 That sa phone Xayasarn  Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên các trường 

đại học ở Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 

 

Lớp CH-10B: 

1 Nguyễn Phương Bình Quản lý nhà nước về công tác đối ngoại cấp tỉnh - qua khảo sát tại tỉnh 

Tiền Giang. 

 

2 Nguyễn Việt Bình Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương tỉnh 

Tây Ninh. 

 

3 Đỗ Thái Dương Quản lý nhà nước về sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức 

hội quần chúng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận 

 

4 Trần Hoàng Diệp Hoàn thiện chính sách huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội ở địa bàn tỉnh (qua khảo sát tại tỉnh Tiền Giang) 

 

5 Bạch Thị Thu Hằng Kiện toàn mô hình một cửa theo hướng liên thông tại UBND phường - 

xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

6 Châu Thị Thanh Hà Phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước 

ở Việt Nam hiện nay. 

 



 48 

7 Dương Thị Bích Hậu Giải pháp thu hút nguồn nhân lực tài năng t¹i tØnh T©y Ninh  

8 Nguyễn Văn Kiên Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội cấp tỉnh - Khảo sát thực 

tiễn tại tỉnh Tiền Giang 

 

9 Trương Thị Như Lan Thiết kế mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp cơ 

sở trong điều kiện của cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay 

ở Việt Nam 

 

10 Hà Thị  Liên Xã hội hoá các hoạt động công nghệ về vÒ an toµn vÖ sinh lao 

®éng trong thêi kú héi nhËp. 

 

 

11 Võ Văn Mạnh Quản lý nhà nước về rừng sản xuất  t¹i tØnh Kon - Tum.  

12 Phạm Thị Quỳnh Nga Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của công dân đối với các 

dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam - từ thực tiễn Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

13 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra chuyên ngành  

14 Dương Văn Ngoảnh Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính từ 

thực tiễn ở tỉnh Sóc Trăng. 

 

15 Nguyễn T. Thanh Tâm Phân cấp quản lý Nhà nước đối với giáo dục phổ thông từ thực 

tiễn Tỉnh Bến Tre. 

 

16 Trần Minh Tố Nâng cao đạo đức công chức trong thực thi công vụ hướng đến 

nền hành chính phục vụ ở Việt Nam 

 

17 Đặng Thị Minh Thắm Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng nhà ở cho đối tượng thu 

nhập thấp tại Tp. Hồ Chí Minh 
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18 Đoàn Thu Thuỷ Quản lý Nhà nước về thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 

19 Nguyễn T. Thanh Thuỷ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 
 


