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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 11 (2006 – 2009): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

Lớp CH-11A: 

1 Lê Thị Thu Giang Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Đống Đa (Thành 
phố Hà Nội) trong giai đoạn hiện nay 

 

2 Phạm Đức Hoài Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng hiện 
nay 

 

3 Nguyễn Hồng Kiên Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật đối với thanh niên hiện nay 

 

4 Hồ Tiến Thiệu Giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính nhà nước  (từ thực tiễn 
ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) 

 

5 Lê Hồng Oanh Ngọc Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở thành phố Hà Nội  

6 Nguyễn An Huy Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

 

7 Trần Duy Rô Nin  Quản lý nhà nước về hộ tịch ở tỉnh Nghệ An  

8 Dương Bạch Long Hoàn thiện công tác thẩm định dự thảo  văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan hành chính nhà nước ở Trung ương 

 

9 Lê Thị Thu Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Hà Nam  

10 Lê Hải Vinh Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về gia đình trong giai đoạn hiện nay  

11 Lại Thị Thu Hương Quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam  

12 Bùi Thị Hạnh Thực hiện dân chủ cơ sở ở tỉnh Bắc Giang - thực trạng và giải pháp   

13 Lê Thị Thanh Hà Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay  

14 Trần T. Kim Phượng Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành đóng tàu Việt Nam (từ thực tiễn 
tại Hải Phòng) 

 

15 Nguyễn Kim Tuyển Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước ngành tài nguyên và 
môi trường 

 

16 Nguyễn Thị Phương Hạnh Các giải pháp tăng cường bác sỹ về làm việc tại tuyến xã  

17 Phan Đăng Kiên Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng chống ma túy tại tỉnh 
Thái Nguyên 

 

18 Phùng Đức Hiệp Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác di dân, tái định 
cư dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La 
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19 Nguyễn Hoàng Nam Quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay  

20 Đỗ Thị Kim Thương Quản lý hành chính nhà nước về đào tạo sau đại học trong lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay 

 

21 Lê Ngọc Khánh Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo tại các 
tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 

 

22 Ngô Ngọc Trung Đổi mới quản lý nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên 
nghiệp ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Nội trong tiến trình xã hội hóa 

 

23 Đàm Thị Vân Thoa Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai dưới góc độ bình đẳng giới  

24 Nguyễn Thăng Long Tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn hiện nay 

 

25 Đặng Anh Tuấn Tăng cường quản lý NN về an ninh hàng không Việt Nam.  

26 Phạm Tùng Đông Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở Quảng Ninh  

27 Hoàng Vĩnh Giang Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất  

28 Trần Thị Minh Nga Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

29 Nguyễn Hồng Hải Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay  

30 Nguyễn Quang Huy Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay  

31 Phan Thị Mỹ Bình Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành 
ở tỉnh Điện Biên 

 

32 Long Khăm Phonmysay Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục ở tỉnh Hủa phăn nước 
CHDCND Lào. 

 

33 Nguyễn Thị Tình Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

 

34 Nguyễn Quốc Thắng Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các phương tiện vận tải đường bộ 
tạm nhập - tái xuất tại Việt Nam 

 

35 Lê Thúy Lan Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tại thành phố Hà 
Nội 

 

36 Nguyễn Tuấn Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hàng không Việt Nam sau cổ 
phần hóa 

 

37 Phan Thế Toàn Quản lý nhà nước trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa 
bàn Hà Nôi. 

 

38 Trần Thị Kim Khánh Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong việc xúc tiến 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam 

 

39 Nguyễn Hà Ngãi Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước  
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ngoài có phần vốn góp của nhà nước tại Việt Nam 

40 An Đình Doanh Quản lý nhà nước đối với hoạt động  kinh tế của lực lượng thanh niên xung 
phong Việt Nam 

 

41 Nguyễn Đình Trung Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của các tập 
đoàn kinh tế (từ thực tiễn tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) 

 

42 Lương Hoài Nam Một số giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam (qua thực tế thành phố Hà Nội) 

 

43 Nguyễn Xuân Lai Một số vấn đề quản lý nhà nước về nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp 
thuộc Bộ Quốc phòng qua thực tiễn tại công ty xây dựng Lũng Lô 

 

44 Nguyễn Thị Thịnh Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

45 
Trần Thị Hải Ngọc 

Giải pháp quản lý nhà nước trong việc chuyển các Tổng công ty nhà nước 
sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (qua thực tiễn tổng 
công ty cà phê Việt Nam) 

 

46 Phạm Tuyết Ly Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản tại 
thành phố Hà Nội 

 

47 Nguyễn Thị Thu Hoài Hoàn thiện quản lý nhà nước đối công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn 
thành phố Hà Nội 

 

48 Vũ Thị Phương Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh 
Bắc Ninh 

 

49 Nguyễn Thị Phương Hoa Quản lý nhà nước về sử dụng nguồn tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế 
công lập do Bộ Y tế quản lý 

 

50 Nguyễn Sĩ Duy Hoài Hoàn thiện chính sách tài chính doanh nghiệp nhằm tạo lập môi trường kinh 
doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 

 

51 Đỗ Tuyết Mai Đổi mới công tác quản lý nợ chính phủ ở nước ta hiện nay  

52 Nguyễn Sỹ Tá Quản lý nhà nước về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng 
chính phủ ở Việt Nam 

 

53 Trần Nguyệt Hà Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà 
nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

54 
Trịnh Thị Thủy 

Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ 
thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế 

 

55 Phạm Thị Ngát Quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

 

56 Nguyễn Thị Thu Hương Hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí  quản lý hành chính 
đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

57 Nguyễn Thị Thúy Thanh Hoàn thiện chính sách tiền lương trong lực lượng công an nhân dân  
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58 Dương Thị Phương Hiền Hoàn thiện chính sách nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp ở 
Việt Nam 

 

59 Nguyễn Xuân Thuỷ Xây dựng các giải pháp quản lý nhà nước nhằm ứng dụng công nghệ thông 
tin tại Tổng cục Môi trường 

 

60 Nguyễn Hà Phương Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam 

 

61 Lương Thị Ngọc Lan Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước  về thị trường chứng khoán ở Việt 
Nam trong khủng hoảng tài chính 

 

62 Doãn Thị Bích Ngọc Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam 

 

63 Hà Lê Hoàn thiện mô hình kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ (lấy ví dụ 
thực tiễn từ hệ thống tổ chức khai thác  và bảo vệ nguồn lợi thủy sản) 

 

64 Chu Thị Hạnh Nâng cao năng lực cán bộ chính quyền cấp cơ sở tỉnh Thái Nguyên hiện nay  

65 Trần Thị Hương Huế Nâng cao năng lực của ủy ban nhân dân phường. Qua ví dụ minh họa của 
thành phố Hà Nội 

 

66 Trần Trung Kiên Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc  

67 Nguyễn Tuấn Ninh Hoàn thiện công tác xây dựng đội ngũ công chức trong các cơ quan QLNN đa 
ngành, đa lĩnh vực 

 

68 Lê Thị Trâm Oanh Tạo động lực làm việc cho công chức hành chính nhà nước  

69 Nguyễn Văn Quang Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp Huyện thuộc thành phố 
Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (qua nghiên cứu thực tiễn huyện Đông Anh) 

 

70 Cao Thành Trung Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân huyện - thành phố 
Hà Nội 

 

71 Quản Thiện Hùng Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Bộ 
Công an 

 

72 Trương Đỗ Quyên Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức phường trên 
địa bàn thành phố Hà Nôi 

 

73 Trần Thị Cẩm Hồng Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức phường tại Hà Nội 
(từ thực tiễn quận Đống Đa) 

 

74 Nguyễn Sỹ Thắng Nâng cao năng lực giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong 
lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường 

 

75 Nguyễn Thị Thu Hoài Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp 
xã trong giai đoạn hiện nay 

 

76 Nguyễn Thị Kim Loan Nâng cao năng lực thẩm phán tòa án nhân dân  

77 Nguyễn Thế Tâm Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Bắc 
Giang 
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78 Trịnh Đức Hùng Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường 
trên địa bàn thành phố Hà Nội (đánh giá thông qua sự hài lòng của nhân dân) 

 

79 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành cơ yếu Việt Nam thực trạng và giải pháp  

80 Nguyễn Thị Như  Quỳnh Đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện trong điều kiện 
cải cách hành chính ở nước ta hiện nay 

 

81 Đỗ Thị Hải Yến Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức ở cơ quan Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

 

82 Nguyễn Ngọc Ánh Tăng cường quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực khoa học, công nghệ ở 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

 

83 Trần Thị Bằng Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ngành thi đua, khen thưởng 
trong giai đoạn hiện nay 

 

84 Nguyễn Khánh Hoàn Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở địa bàn xã (từ thực tiễn của 
huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội) 

 

85 Đặng Thị Hoàng Ngân Quản lý nhà nước ở cơ sở về xây dựng tự quản xã hội tại khu dân cư  

86 Đặng Thị Tuyết Dung Cải cách thể chế hành chính ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp (qua kinh 
nghiệm của một số nước Đông Bắc Á) 

 

87 Phạm Hoàng Kiên Tăng cường quản lý nhà nước đối với dịch vụ công ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay 

 

88 Lê Hồng Hạnh Đổi mới quy trình hoạch định chính sách dân số ở Việt Nam  

89 Nguyễn Quốc Khánh Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ nhà ở cho công nhân làm việc tại các 
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

90 Ngô Sỹ Trung Quản lý nhà nước về công tác chứng thực (qua nghiên cứu thực tiễn trên địa 
bàn thành phố Hà Nội) 

 

91 Lê Thị Thanh Hà Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Cầu Giấy - thành 
phố Hà Nội 

 

92 Thạch Như  Sỹ Phối hợp dịch vụ công cộng và trật tự công cộng trong quản lý nhà nước về 
giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

93 Nguyễn Xuân Trường Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng nhìn từ thực tế huyện Sóc Sơn - Hà 
Nội 

 

94 Nguyễn Đình Sơn Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho những người bị thu hồi đất ở đô 
thị 

 

95 Nguyễn Như Thưởng Quản lý NN về quy hoạch, phát triển vận tải hàng không Việt Nam trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế 

 

96 Phạm Thị Thu Hiền Quản lý nhà nước đối với thị trường tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

 

97 Trần Thị Bích Ngọc Thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ  
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98 Trần Quốc Việt Kỹ thuật biên tập dự thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước  

99 Tống Duy Tình Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chuyên ngành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

 

100 Phạm Ngọc Anh Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Bộ Công an trong điều kiện cải 
cách hành chính hiện nay 

 

101 Khúc Năng Hoàn Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của ủy ban nhân dân cấp 
huyện thuộc tỉnh Sơn La 

 

102 Nguyễn Diệu Tú Nâng cao kỹ năng hành chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong bối 
cảnh cải cách hành chính của Việt Nam từ nay tới 2020 

 

103 Đặng Kát Anh Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 
nước hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam 

 

104 Trần Thu Nga Kỹ thuật biên tập ngôn ngữ văn bản quản lý hành chính nhà nước  

105 Nguyễn Quang Anh Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ nghe nhìn  

106 Nguyễn Toàn Thắng Hiện đại hóa công tác quản trị của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố trực 
thuộc trung ương phục vụ cải cách hành chính 

 

107 Lê Mạnh Hùng Tăng cường quản lý nhà nước về rủi ro công nghệ thông tin trong thanh toán 
điện tử ở Việt Nam 

 

108 Nguyễn Thị Quế Hương Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành 
chính nhà nước 

 

109 Đào Thị Hồng Nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ 
quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

110 Nguyễn Xuân Thông Nâng cao hiệu quả QLNN của UBND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin 

 

 


