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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 12 (2007 – 2010): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

1 Lưu Thị Thu Hạnh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc ở tỉnh Hòa 
Bình 

 

2 Vũ Thanh Tuấn QLNN đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam  

3 Tạ Phú  Thọ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

4 Nguyễn Văn  Định Một số biện pháp tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính ở Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay 

 

5 Phạm Thị Hải Yến Tăng cường QLNN đối với công tác giáo dục và quản lý sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

6 Hoàng Toàn Thắng Các giải pháp QLNN đối với phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam. 

 

7 Hà Tuấn  Anh Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động QLNN đối với hoạt động vận tải hàng hóa 
bằng đường Hàng không ở VN trong điều kiện hội nhập 

 

8 Lê Thị  Hoa QLNN về sử dụng và giải ngân nguồn vốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 
Việt Nam 

 

9 Trương Thanh  Mai QLNN về phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý bay Việt Nam giai 
đoạn 2010 - 2015 

 

10 Chu T. Bích  Thủy QLNN đối với hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

11 Đặng Thái  Hưng Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo văn bản tại cơ quan hành chính sự 
nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 

 

12 Phommahasay Sengphet Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thành phố 
Viêng Chăn nước CHDCND Lào 

 

13 Phan Huỳnh Quốc Vinh Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa 
bàn  tỉnh Tây Ninh. 

 

14 Văn Thị Hữu Tâm Đổi mới quy trình tuyển dụng viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp 
thuộc Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh 

 

15 Nguyễn Mạnh Tấn Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức được cử đi học nước ngoài 
bằng ngân sách nhà nước 

 

16 Bounkham Phonmany 
Phát triển lý luận và thực tiễn cải cách hành chính ở địa phương trên cơ sở so sánh 
tổ chức bộ máy hành chính địa phương của nước Cộng hoà DCND Lào với nước 
CHXHCN Việt Nam 

 

17 Phan Thị Bích Thảo Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISI 9001-
2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 

 

18 Nguyễn Lê Minh Quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại Thành phố  Hồ Chí Minh  
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19 Nguyễn Hoài  Nam Hoàn thiện QLNN về thương mại điện tử trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế  

20 Đặng Thế   Kiên QLNN đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

21 Phalak Sen Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Say Nhạ Bu Ly nước 
CHDCND Lào. 

 

22 Phạm Kim Cúc Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan hành chính nhà nước cấp 
huyện tỉnh Quảng Ninh 

 

23 Trần Lan  Hương Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá các cơ quan hành chính (qua thực tiễn Cục 
đường săt Việt Nam) 

 

24 Vũ Phương  Nam Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sinh viên đại học hành chính  

25 Trần Văn  Anh Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã - từ thực 
tiễn tỉnh Bắc Ninh 

 

26 Đào Thị Hương Giang Tổ chức và  hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ từ thực tiễn các tỉnh, thành 
phố phía Nam 

 

27 Đỗ Đức  Huỳnh Hiến pháp 1946 - cơ sở pháp lý tham chiếu trong hoàn thiện bộ máy hành chính 
nhà nước  Việt Nam hiện nay. 

 

28 Khotyotha Phong Thavy Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức Bộ Lao động và 
Phúc lợi xã hội, nước CHDCND Lào. 

 

29 Đỗ Văn Đức Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ 
cao trong quan đội nhân dân Việt Nam. 

 

30 Phan Văn Đồng Quản lý nhà nước đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn cấp huyện( 
từ thực tiễn quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 

 

31 Phạm Thị Vân  Anh Quản lý nhà nước về biển và hải đảo Việt Nam  

32 Nguyễn Thị Tuyết  Dịu Tăng cường quản lý nhà nước đối với xã hội hóa đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên 

 

33 Đỗ Thu Hương Đánh giá công chức hành chính - Thực trạng và giải pháp  

34 Lê Xuân  Khánh Tăng cường quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới (2011 - 
2020) 

 

35 Nguyễn Văn  Minh Hoàn thiện chính sách giải phóng mặt bằng ở nước ta hiện nay (từ thực tiễn quận 
Thanh Xuân - Hà Nội) 

 

36 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 

37 Giang Thị Đào Thơ  Quản lý hành chính tư pháp của Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

38 Ngô Trần Thị Thu Hà Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam 

 

39 Nguyễn Thị Ngọc Mai Quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành 
phố Hà Nội 
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40 Đỗ Thanh Nhàn Tuyển chọn cán bộ, công chức vào vị trí lãnh đạo quản lý qua hình thức thi tuyển 
cạnh tranh 

 

41 Phan Minh  Nguyệt Quản lý nhà nước đối với hệ thống trường mầm non tại Hà Nội  

42 Phùng Ngọc Châm QLNN về đào tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang 

 

43 Nguyễn Đình Đuân Vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông trong phổ biến giáo dục pháp luật về bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay. 

 

44 Nguyễn Hồng Thái Hoàn thiện mô hình thanh tra xây dựng hai cấp tại Việt Nam  

45 Nguyễn Minh 
Huyền Trang Nâng cao ý thức pháp luật cho viên chức, công chức trong đơn vị đào tạo đại học - 

từ thực tiễn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 
 

46 Lâm Đình Tuấn Hải Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực y tế công từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

 

47 Hoàng Mai Liên Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ 

 

48 Nguyễn Thế Linh Cải cách thủ tục hành chính về chính sách an sinh xã hội ở ngành bảo hiểm xã hội 
Việt Nam  

 

49 Hoàng Thị  Giang Hiệu quả tổ chức sử dụng văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường 
(qua thực tiễn quận Hà Đông) 

 

50 Ngô Minh  Hồng Hiệu quả giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh - từ thực 
tiễn thành phố Hà Nội 

 

51 Ng. T. Hồng Oanh Hoạt động  giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với ủy ban nhân dân cùng 
cấp - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh 

 

52 Ngô Thị Việt Anh Chính sách thu hút, sử dụng thủ khoa xuất sắc cho chính quyền thành phố Hà Nội - 
thực trạng và giải pháp 

 

53 Nguyễn Quốc Anh Môt số giải pháp về quản lý cán bộ hành chính văn phòng ở các trường đại học 
công lập thuộc khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hiện nay 

 

54 Bouphalavanh Tingkeo Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Chăm Pa Sắc, 
nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay. 

 

55 Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu quả quản lý nhà nước đối với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà 
Nội 

 

56 Nguyễn Quốc Trí Tăng cường QLNN đối với nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

57 Nguyễn Văn Đường Chính sách tạo nguồn cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tại tỉnh Hậu Giang.  

58 Vũ Đình Hưng Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy nông (từ thực tiễn tỉnh 
Bắc Ninh) 

 

59 Lê Thị Thu  Hằng Đổi mới hoạt động của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương  

60 Nguyễn Thị Lan Anh Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam. 
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61 Trương.T. Việt Anh Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với sự phát triển của hợp tác xã nông 
nghiệp tỉnh Phú Thọ 

 

62 Trần Thị Minh  Tâm Tuyển dụng công chức ngành thống Việt Nam: đáp ứng xu thế hội nhập  

63 Lê Thị  Thúy Nâng cao năng lực quản lý nhà nước  của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án 
nhân dân trong giai đoạn hiện nay 

 

64 Trần Thị  Huyền Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ngành giáo 
dục - đào tạo ở tỉnh Vĩnh Phúc 

 

65 Đinh Trọng  Hồng Tăng cường quản lý nhà nước về xã hội hóa đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

66 Mã Chí Thanh Thực thi chính sách giảm nghèo của nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khme 
(nhìn từ thực tiễn tỉnh Sóc Trăng) 

 

67 Phạm Công Bảo Nguyên Quản lý nhà nước về quyết việc làm cho người khuyết tật tại TP.Hồ Chí Minh  

68 Phommalath Sakhone Tăng cường quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành giáo đối với cán bộ, công 
chức của tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

 

69 Trần Lê Tố Uyên Đạo đức công vụ của công chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí  

70 Trần Thị Huyền Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về 
tôn giáo trong giai đoạn hiện nay 

 

71 Ngô Hoàng  Thắng Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn Hà Nội - vấn 
đề và giải pháp. 

 

72 Vixaydeth Thongñam Quản lý nhà nước nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa Lào trong thời kỳ 
hội nhập 

 

73 Xaykeu 
Yachongtuoa Somsuene Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở tỉnh 

Luangphabang nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 
 

74 Đỗ Xuân Bình Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng nhìn từ góc độ thực tế của huyện Từ 
Liêm - Hà Nội 

 

75 Trần Việt  Cường Những giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trong quá trình 
đô thị hóa và công nghiệp hóa trên địa bàn TP. Hà Nội 

 

76 Võ Duy Đông Quản lý nhà nước về đô thị cấp quận (từ thực tiễn địa bàn quận Bình Tân - TP.Hồ 
Chí Minh trong giai đoạn hiện nay) 

 

77 Xayasane Khamkhay Các giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tỉnh Chăm Pa Sắc, 
CHDCND Lào. 

 

78 Đàm Thị Thanh Tâm Đổi mới quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam  

79 Nguyễn Thanh Long Quản lý nhà nước nhằm duy trì và phát triển chợ truyền thống ở TP. HCM trong 
giai đoạn hiện nay 

 

80 Doãn Văn  Toàn Giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về tài sản công trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay 

 

81 Đặng Thị Thương   Hoài Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công 
cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp 
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82 Đỗ Lê Hoàng Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta trong điều 
kiện hội nhập kinh tế thế giới. 

 

83 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn - qua thực 
tiễn tỉnh Bắc Kạn 

 

84 Phan Thị  Chiều Vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ trong phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin 
không thuộc phạm vi bí mật nhà nước 

 

85 Xayachit Somchine Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương ở 
tỉnh Phông Sa Ly nước CHDCND Lào. 

 

86 Bùi Thị Bằng Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Từ 
Liêm - Hà Nội. 

 

87 Luangvilay Phouthone Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.  

88 Đinh Phương  Thảo Tăng cường quản lý nguồn nhân lực đối với hoạt động biểu diễn tại Hà Nội  

89 Nguyễn Thơ Chương Quản lý nhà nước đối doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh 

 

90 Chaophalyphanh Outhone Hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Chăm Pa Sắc, 
nước CHDCND Lào. 

 

91 Cao Thị  Tươi Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải biển khu vực phía Bắc  

92 Nông Minh Đức Quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở Việt Nam hiện nay  

93 Nguyễn T Phương  Lan Vai trò của cơ quan thanh tra giáo dục trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào 
tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

94 Nguyễn Quang  Long Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của bộ đội biên phòng trên tuyến biên  
giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc sau phân giới cắm mốc 

 

95 Nguyễn Thùy  Linh Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước 

 

96 Nguyễn Thị Hồng Hiếu Các giải pháp tăng cường cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai  

97 Nguyễn Đức  Thắng Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và các tổ 
chức chính trị - XH ở cơ sở trong thực thi chính sách công 

 

98 Lê Văn  Thư Hoàn thiện chính sách khuyến nông Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 
tế 

 

99 Nguyễn Việt   Trung Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống giáo dục phổ thông tại 
tỉnh Phú Thọ 

 

100 Lê Thị Ngọc Hiền Quản lý nhà nước đội ngũ công chức cấp huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện 
nay 

 

101 Chanthachith Khammone Cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà 
nước Lào đáp ứng hội nhập quốc tế. 

 

102 Phawadee Somchith Chính sách thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ - công chức tại Bộ Giao thông vận 
tải của nước CHDCND Lào. 

 



 61 

103 Nguyễn Thị Hồng Thương Nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám 
sát bộ máy nhà nước 

 

104 Nguyễn Võ Xuân Kỳ Các giải pháp phát triển mô hình quản lý công tại Việt Nam  

105 Phan Thị Tuyết Minh Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã ( từ 
thực tiễn tỉnh An Giang) 

 

106 Xaiyabouthdy Sisaket Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của  sở Ngoại vụ tỉnh 
SaVaNaKhet nước CHDCND Lào 

 

107 Đào Thị Thanh  Thủy Tuyển dụng công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam  

108 Sisuphanh Mahavong Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hành chính tỉnh Xê Kong, nước Cộng hoà 
DCND Lào 

 

109 Phạm Thị Thu Thuỷ Đổi mới tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thái 
Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển 

 

110 Nguyễn Thị Phương Anh Đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện (qua 
thực tiễn huyện Đông Anh) 

 

111 Trần Hữu Kinh Du Quản lý nhà nước theo hướng xây dựng Chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

 

112 Nguyễn Thị Hoài  Tâm Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố 
Cần Thơ. 

 

113 Đặng Thanh Nam Quản lý nhà nước đối với đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp từ thực tiễn TP. Hồ 
Chí Minh. 

 

114 Phạm Hồng  Hải Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức quản lý thị 
trường từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

 

115 Nguyễn Văn Khá Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Bình Định - thực trạng và giải 
pháp 

 

116 Trương Hoài Bảo Tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính tại TP. Hồ Chí Minh  

117 Trần văn Hiệp Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã ở Tỉnh Hậu Giang  

118 Phạm Thị Hải  Ninh Đổi mới quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy xã hội hóa đối với cơ sở cai nghiện ma 
túy 

 

119 Nguyễn Văn  Cường Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã (Qua 
nghiên cứu thực thiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ) 

 

120 Cao Diệu  Linh Hoàn thiện các chính sách đặc biệt ưu đãi đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc  

121 Sidakham Champa Quản lý nhà nước nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ở tỉnh U Đôm 
Xay (CHDCND Lào). 

 

122 Ngô Hoài  Sơn Quản lý nhà nước về đô thị ở các phường tại thành phố Hồ Chí Minh.  

123 Lê Hoàng Tuấn Anh Quản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn thành phố Biên Hòa  

124 Võ Thái  Bình Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính  
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tỉnh Bến Tre - thực trạng và giải pháp 

125 Phan Thị Ngọc Liên Quản lý nhà nước nhằm can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh từ 
thực tiễn tỉnh Tây Ninh 

 

126 Bùi Thị Diễm Phương Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  

127 Keophithoon Khamphet Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở huyện Uthumphon, tỉnh Sa Văn Na 
Khệt 

 

128 Nguyễn Chí Lợi Quản lý nhà nước đối với đạo Phật từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh  

129 Nguyễn Đức Thiện Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức trong các cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh (từ thực tiễn tỉnh An Giang) 

 

130 Nguyễn Thanh Cường Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của công chức cấp huyện nhằm đáp ứng chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh từ nay đến hết năm 2020 

 

131 Phan Khắc Duy Hoàn thiện mô hình một cửa tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

 

132 Phan Thị Hồng Điệp Chính sách lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

 

133 Tạ Quang Trung Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ các 
vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam 

 

134 Vũ Xuân Khoan Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2015 

 

135 Lê Thị Tố  Nga Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngành Dược trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

 

136 Phạm Thị Thu Hương Tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

137 Lê Xuân  Dương Quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng của cơ quan thanh tra nhà nước ở 
Việt Nam hiện nay. 

 

138 Phan Thị Mỹ  Hạnh Quản lý hành chính nhà nước về công tác phòng chống ma tuý ở Việt Nam hiện 
nay 

 

139 Đặng Thị Tân Mai Quản lý nhà nước đối với các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà 
Nội 

 

140 Bạch Tú Anh Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập tại Hà 
Nội 

 

141 Vong No Bountham Lattana Nâng cao hiệu quả  quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông ở tỉnh Savannakhet 
nước CHDCND Lào 

 

142 Trần Minh Tuyến Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị của ủy ban nhân dân cấp xã (từ thực 
tiễn thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương) 

 

143 Sihachack Bounthong Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại ở tỉnh SaLaVăn nước CHDCND Lào.  

144 Bùi Văn  Bắc Hoàn thiện quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở Việt Nam  

145 Đinh Vũ Thanh Quản lý nhà nước thị trường bảo hiểm Việt Nam (từ thực tiễn tại Công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Petrolimex) 
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146 Nguyễn Minh Hải Tổ chức ủy ban nhân dân quận, phường của thành phố trực thuộc Trung ương khi 
không tổ chức Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn thực tiễn TP.HCM) 

 

147 Nguyễn Đình Minh Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ viên chức trong các đơn vị công lập  

148 Nguyễn Mai Trâm Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng 
ở Việt Nam. 

 

149 Phan Văn Định Nâng cao hiệu quả hoạt đông của văn phòng Uỷ ban nhân dân quận tại Thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

150 Trần văn Đông Quản lý nhà nước về nhà đất tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh  

151 Nguyễn Thanh Tâm Tổ chức và hoạt động của cấp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn - huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang (thực trạng và giải pháp) 

 

152 Nylaxay Tayphakhanh Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Chăm 
Pa Sắc nước CHDCND Lào. 

 

153 Phạm Văn Nam Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

154 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh.  

155 Lương Văn  Đăng Nâng cao  chất lượng đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại các trường đại 
học công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

156 Lê Minh Đạt Quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (qua khảo 
sát một số quận, huyện) 

 

157 Phan.T. Mai  Hương Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo đối với các trường cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

158 Huỳnh Văn Tài Quản lý nhà nước trong công tác giảm nghèo vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp. Từ thực tiễn huyện Hồng Ngự 

 

159 Nguyễn T Minh  Nguyệt Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong 
thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

 

160 Nguyễn Xuân  Thái Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

161 Nguyễn T. Thúy Hoa Các giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng chính phủ điện tử ở Việt 
Nam 

 

162 Nguyễn Khánh  Bảo Các giải pháp xây dựng và lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 
2010. 

 

163 Trần Tuyết Minh Quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Bình Phước.  

164 Trần Thị Liên Sơn Tăng cường sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước đối với dịch 
vụ công 

 

165 Lý Thị Kim  Bình Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Tuyên 
Quang 

 

166 Hoàng Thị Thu Thủy Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn 
nhân lực ngành thanh - khoáng sản thời kỳ hội nhập 
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167 Nguyễn Hồng Tươi Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo ở trường Đại học Y Hà Nội  

168 Keobounlome Sisomphou Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Viêng Chăn giai đoạn năm 2010 
đến năm 2020. 

 

169 Võ Anh Tùng Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp- hộ kinh doanh- từ thực tiễn TP.Hồ Chí 
Minh 

 

170 Phan Thị Khánh Duyên  Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

171 Phạm Quốc Sinh Quản lý nhà nước về nhóm đất chưa sử dụng thực tế ở Hà Nội  

172 Nguyễn Thanh Sơn Quản lý nhà nước đối với phát triển  nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa-hiện 
đại hóa, qua thực tiễn ở  tỉnh Sóc Trăng 

 

173 Nguyễn Hồng Văn Những giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới (từ thực tiễn huyện Đông Anh - TP Hà Nội) 

 

174 Nguyễn Bá  Vui Tổ chức thực hiện đề án 30 ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015  

175 Lê Quốc Cường Nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp huyện (từ  thực tiễn tỉnh Gia 
Lai) 

 

176 Xayavong Khamsyphet  Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền tỉnh SaVaNaKhet 
nước CHDCND Lào.  

 

177 Đặng Thị Lệ Bình Đánh giá viên chức trong các bệnh viện công tại TP.Hồ Chí Minh - thực trạng và 
giải pháp 

 

178 Nguyễn Thị Thu Phương Tăng cường QLNN đối với hoạt động nhân đạo ở Việt Nam.  

179 SenphanKham Sikeo QLNN về công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Luông Nặm Tha, nước CHDCND 
Lào. 

 

180 Nguyễn Lương Lộc Tăng cường QLNN về thông tin của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch  

181 Trần  Bằng Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 

 

182 Phạm Hoàng Liên Giải pháp QLNN nhằm đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư tài chính cho sự nghiệp giáo 
dục (qua khảo sát địa bàn thành phố Hà Nội) 

 

183  Chử Văn  Thung QLNN đối với các chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số từ thực tiễn tỉnh Hòa 
Bình 

 

184 Bạch Thái  Toàn Môt số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

 

185 Lê Thị Thuý  Vinh Một số giải pháp quản lý nhà nước chủ yếu đối với di sản thế giới vịnh Hạ Long 
nhằm cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch 

 

186 Lê Thế Chiến Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thanh tra chính phủ đối với Bộ, ngành 
ở Việt Nam hiện nay 

 

187 Phạm Thị Thu Hương Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu điểm du lịch.  

188 Lê Hồng  Phong Tăng cường quản lý nhà nước các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản  
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văn hóa dân tộc 
189 Đỗ Văn  Phong Hoàn thiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.  

190 Ng. Thị Thanh Bình Quản lý nhà nước về tài chính ở bệnh viện công lập qua hoạt động tự chủ về tài 
chính ( qua thực tế tại viện Lão khoa trung ương) 

 

191 Nguyễn Huy Chí Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước qua thực tế huyện Thường Tín - Hà Nội 

 

192 Nguyễn Thị Hà Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tài chính  

193 Nông.T. Hồng Hạnh Quản lý nhà nước nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn hiện 
nay 

 

194 Vongsa Chansouk Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính cấp quận ở thành phố Viên Chăn 
đáp ứng hội nhập quốc tế. 

 

195 Võ Minh Hoàng Xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn quận 
tại TP. Hồ Chí Minh. 

 

196 Phan Kiều Thanh Hương Đạo đức công vụ trong hoạt động quản lý nhà nước- từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh  

197 Nguyễn Thị Thanh Tâm Hoàn thiện văn hóa công sở trong hoạt động công vụ từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh.  

198 Phạm Công Hùng Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội  

199 Nguyễn Thị Lan Hương Nâng cao năng lực đội ngũ công chức trong các Trường Đại học Công lập tại 
TP.Hồ Chí Minh 

 

200 Trần Minh Lý Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, từ thực tiễn huyện Cao 
Lãnh tỉnh Đồng Tháp 

 

201 Nguyễn Văn  Việt Quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện trong quá trình đô thị hóa - từ thực tiễn 
quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 

 

202 Đoàn Hoàng Sơn Tạo nguồn cán bộ, công chức cấp cơ sở tại thành phố Cần Thơ.  

203 Phan. T. Thanh Huyền Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

 

204 Nguyễn Phương  Hà Hoàn thiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh 
tế quốc tế 

 

205 Detsomsak Keoouthay Nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt cấp huyện của 
tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. 

 

206 Đỗ Mạnh  Hà Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong các đơn vị nghệ 
thuật thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

 

207 Phạm Thu  Hiền Quản lý nhà nước trên lĩnh vực phát thanh - truyền hình  

208 Nguyễn Văn Dũng Giải pháp nâng cao chất lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

 

209 Phan Thị Bích Hiền Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc- Từ thực tiễn TP.Hồ 
Chí Minh 
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210 Nguyễn Thị Ngọc Anh Phát triển nguồn nhân lực giám định y khoa ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp   

211 Dương Thành Quy Quản lý và phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm qua thực tế tập đoàn Bảo 
Việt 

 

212 Inthivixay Souliya Quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức đối với sinh 
viên trường Đại học Chăm Pa Sắc (tỉnh Chăm Pa Sắc). 

 

213 Jeong Un Hak Các chính sách nâng cao sự cạnh tranh và chống độc quyền trong kinh tế thị trường 
ở Việt Nam 

 

214 Volasing Sisuda Hoàn thiện quản lý vốn của các doanh nghiệp dệt may  quân đội nước CHDCND 
Lào 

 

215 Lê Trung Tín Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ( từ thực tiễn tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu) 

 

216 Phạm Thị Nghĩa Thực trạng về nguồn nhân lực nữ nhìn từ tỉnh Bình Dương.  

217 Nguyễn Văn Lĩnh Phòng chống tham nhũng trong lịch sử hành chính Việt nam.  

218 Nguyễn Việt  Cường Xây dựng mô hình Uỷ ban nhân dân huyện trong điều kiện không tổ chức Hội 
đồng nhân dân (từ thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

219 Phan Thị Nhàn Giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân dân thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp  

220 Nguyễn Tất  Thắng Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

 

221 Đào Quý  Cường Quản lý nhà nước về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

 

222 Nguyễn Thị Lan  Hương Quản lý nhà nước đối với ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế (qua thực tiễn Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam) 

 

223 Lê Việt Quang Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động ở các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

224 Vũ Thị Tuyết Lan Hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp qua thực tế ở Hải Phòng  

225 Sibounheuang Khamphuoi Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của qua thực 
tiễn của tỉnh Savanakhet nước CHDCND Lào. 

 

226 Vũ Ngọc  Hương Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh. 

 

227 Senmany Phonkeïo Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thủ đô Viêng Chăn.  

228 Nguyễn Thanh Xuân Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu của các Ban quản lý dự án 
(thông qua thực tiễn ở Ban QL dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 

 

229 Vũ Quốc  Thắng Một số giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa đầu tư tài chính trong lĩnh vực y tế 
của thành phố 

 

230 Trần Trương  Diễn Cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện công (qua thực tiễn Bệnh viện Việt Nam 
- Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh)  
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231 Ngô Quang  Ngọc Hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên 
địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 

 

232 Đỗ Thị Hường Hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương - từ 
thực tiễn từ tỉnh Bình Dương. 

 

233 Hoàng Thị Hường Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục các huyện miền biển tỉnh Thanh Hóa  

234 Nguyễn Ngọc Đức Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với hệ thống kho bạc Nhà nước  

235 Phạm Thị Quỳnh  Hoa Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động Kho bạc Nhà nước Hà Nội  

236 Dương Cao Sơn Hoàn thiện quản lý ngân quỹ chính phủ theo xu hướng hiện đại hóa  

237 Lê Tú Cẩm Quản lý hành chính Nhà nước về văn hóa ở đô thị từ thực tiễn TP.HCM  

238 Đoàn Bích  Hồng Quản lý nguồn nhân lực ngành Y tế thông qua đề án 1816  

239 Nguyễn Thị Tú Minh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ngành y tế ở chính quyền địa 
phương Việt Nam (qua thực tiễn địa bàn Hà Nội mới) 

 

240 Nguyễn Thị Kim Ánh Nâng cao năng lực thực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước. 

 

241 Nguyễn Thị Cúc Đánh giá công chức: thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam)  

242 Phạm Thị Hiếu Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp khoa học 
công lập ở Việt Nam hiện nay 

 

243 Lê Thị  Na Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh. 

 

244 Bùi T Hồng  Nương Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam - Thực trạng và giải 
pháp 

 

245 Lê Tiến Trung Thực trạng và giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh tại các vùng đã và 
đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. 

 

246 Phạm Bảo Khánh Quản lý các nguồn nhân lực phi chính phủ đối với việc xây dựng các chính sách xã 
hội ở nước ta hiện nay 

 

247 Hà Hương  Lan Hoàn thiện quản lý nhà nước về thuế nhà đất tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ  

248 Phạm Văn Năm Quản lý NN về  công tác văn thư-lưu trữ ở  UBND  phường trên địa bàn quận Gò 
Vấp -Tp.HCM) 

 

249 Chanhdalasouk Thavone QLNN đối với hoạt động báo chí ở tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào.  

250 Trương Thị Ngọc Phương Nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình một cửa xã - phường, thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh PhúYên. 

 

251 Cao Anh  Đức Chính sách sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở tại tỉnh Nghệ An  

252 Lê Văn  Việt Quản lý Nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành y tế công tuyến quận, huyện tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 
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253 Huỳnh Ngọc Ánh Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UB ban nhân dân huyện tại tỉnh 
Bình Dương 

 

254 Hoàng Thị Hạnh Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý ngành thủy lợi ở Việt Nam  

255 Latsavong Phonesavanh Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào nước 
CHDCND Lào. 

 

256 Nguyễn Thị Trà Lê Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong QLNN về hội trong nước  

257 Kiều  Trang Hoàn thiện QLNN đối với công tác lưu trữ hiện hành tại cơ quan bộ  

258 Đỗ Đình Như Tố Hoàn thiện QLNN nhằm phát triển nguồn nhân lực Bưu chính - Viễn thông trên địa 
bàn thành phố Hà Nội. 

 

259 Thân Thị Minh Ngọc QLNN đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.  

260 Nguyễn Xuân Hằng Hoàn thiện công tác ban hành văn bản QLNN của các cơ quan hành chính cấp 
huyện thuộc tỉnh An Giang 

 

261 Châu Thị Minh Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng.  

262 Hathalath Sengphachanh Đổi mới tổ chức và hoạt động của văn phòng chính quyền tỉnh Khăm Muộn nước 
CHDCND Lào. 

 

263 Trần Lệ Hường Hoàn thiện công tác soạn thảo, ban hành văn bản hành chính của UBND quận, 
huyện tại TP.Hồ Chí Minh 

 

264 Nguyễn Cảnh  Toàn Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước  

265 Nguyễn Thái An Đánh giá chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân phường ở 
thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình 

 

266 Đặng Thị Phương Nga Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Y tế   

267 Nguyễn Thị Hồng  Mai Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với 
các dự án sử dụng vốn nhà nước 

 

268 Phạm Thị Mai  Lan Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

269 Nguyễn Thị  Liễu Nâng cao năng lực QLNN của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ  

270 Nguyễn Hữu  Hà Quản lý công chức cấp huyện theo mô hình công vụ việc làm từ thực tiễn tỉnh 
Nghệ An 

 

271 Võ Thanh  Bình Hoàn thiện chính sách đào, phát triển nguồn nhân lực ngành dầu khí Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay 

 

272 Trần Ngọc  Thạch Hoàn thiện QLNN về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên 

 

273 Phạm Thị Hằng Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam  

274 Soukthaviphone Phetsamone Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp nước CHDCND 
Lào. 
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275 Hà Ngọc Anh Kỹ năng giao tiếp của Chủ tịch UBND Quận trên địa bàn TP Hà Nội  

276 Trần Đình  Cảnh Đánh giá nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước - Lấy thực tế từ thành phố 
Hà Nội 

 

277 Nguyễn Văn  Khoa Quản lý đội ngũ công chức cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay  

278 Trương Hoài Anh Phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua nghiên cứu thực tế tại tỉnh 
Daklak 

 

279 Phạm Thị  Hương Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
trong giai đoạn hiện nay 

 

280 Lê Chí Cường QLNN đối với nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - từ thực tiễn vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam 

 

281 Ng. T. Thu  Hương Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Sóc Sơn   

282 Trần Quỳnh  Anh Quản lý nhà nước về cạnh tranh không lành mạnh  

283 Damlongsouk Khamchanh Tăng cường QLNN đối với cán bộ, công chức của tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng 
hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

 

284 Nguyễn Hiền Nhu Quản lý Nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân tại TP Hồ Chí Minh - Thực trạng và 
giải pháp 

 

285 Đỗ Trần  Thịnh QLNN về thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang.  

286 Nguyễn Xuân  Hồng Cải cách thủ tục hành chính nhà nước trong quản lý dự án đầu tư xây dựng ở các 
trường đại học công lập 

 

287 Nguyễn Thị Hường Đánh giá hệ thống văn bản hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp bộ  

288 Trần Thanh Thảo Quan hệ công chúng trong quản lý hành chính Nhà nước.  

289 Sisouvong Deunsy "Tăng cường QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tỉnh SaLaVăn 
nước CHDCND Lào". 

 

290 Khammingsavath Ketsana Nâng cao năng lực quản lý hành chính NN cho cơ quan QLHCNN cấp huyện tại 
tỉnh Chăm Pa Sắc nước CHDCND Lào 

 

291 Nguyễn Kiến Phúc Mô hình thi tuyển cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan 
hành chính nhà nước Việt Nam 

 

292 Huỳnh Thị Thu Thảo QLNN về di sản văn hóa từ thực tiễn huyện Hóc Môn  

293 Lê Lệ Hoa Hoàn thiện quản lý vốn ODA tại Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội  

294 Nguyễn Đăng Long Ứng dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO) vào quản lý hành 
chính nhà nước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông 

 

295 Bùi Minh  Hoàng Đánh giá chất lượng ban hành văn bản QLNN của Ủy ban nhân dân các huyện 
miền núi (qua thực tế tỉnh Lào Cai) 

 

296 Trần Kim Ngân Nâng cao hiệu lực QLNN đối với các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa 
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay 
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297 Trần Văn Vũ QLNN đối với hoạt động thông tin ngành thống kê trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại 
cục thống kê TP.Đà Nẵng 

 

298 Vũ Thị Thu Hường Hoàn thiện QLNN đối với công tác lưu trữ trong hệ thống các cơ quan sở/ngành 
trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh 

 

299 Nguyễn Đức Mộng Quyên Hoàn thiện quản lý nhà nước đối về công tác lưu trữ  ngành thuế TP.Hồ Chí Minh  

300 Hoàng Thị Hoài An Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức hành chính  

301 Nguyễn Đức Quyền Hoàn thiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân 
TP.Hồ Chí Minh 

 

302 Thái Thuỳ  Linh Đổi mới tổ chức hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân quận Hà Đông trong 
bối cảnh cải cách hành chính 

 

303 Trần Xuân  Hải Chính sách đất đai trong nông nghiệp Việt Nam - thực trạng và giải pháp  

304 Lê Khắc  Á Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong cơ quan Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam giai đoạn hiện nay 

 

305 Bùi Quỳnh Hoa QLNN đối với các trường đại học khi chuyển đổi sang mô hình đào tạo học theo 
tín chỉ 

 

306 Phommalath Sommai Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ, công chức ở Tỉnh Viêng Chăn, nước 
CHDCND Lào. 

 

307 Bùi T. Bích  Liên Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý hiệu quả vốn đầu tư 
theo hình thức hợp tác công - tư ở Việt Nam 

 

308 Trần Thanh Liêm Chính sách quản lý và sử dụng công chức được đào tạo sau đại học ở vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long 

 

309 Buaxaiya Soneteng Tăng cường QLNN trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở nước 
CHDCND Lào. 

 

310 Nguyễn Thị Kim  Trinh Tổ chức và  hoạt động Thanh tra chuyên ngành Giáo dục từ thực tiễn tỉnh Ninh 
Thuận 

 

311 Nguyễn Việt Thuỳ Uyên Mô hình một cửa liên thông xã - huyện trong thực trạng cải cách thủ tục hành 
chính ở thành phố Cần Thơ 

 

312 Hà Minh  Thủy Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 
hiện nay 

 

313 Nguyễn Kim  Chinh Tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trong điều kiện 
không tổ chức Hội đồng nhân dân 

 

314 Đỗ Thị Hoài Thu 
QLNN đối với nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam  
(thực tiễn tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - 
Vinaconex) 

 

315 Lê Hùng Điệp Hoàn thiện tổ chức bộ máy  UBND quận theo hướng phân cấp ( từ thực tiễn TP.Hồ 
Chí Minh) 

 

316 You Sang Byun So sánh nền hành chính Việt Nam - Hàn Quốc; những bài học kinh nghiêm. Vận 
dụng vào công cuộc hiện đại hóa nền hành chính hiện nay ở Việt Nam 

 

317 Trần Phước Long Đánh giá cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước Cách mạng Việt Nam 
giai đoạn 1945 - 1975 
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318 Trần Thị Ngọc  Quyên Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam 
 từ 1975 đến nay  

 

319 Nguyễn Văn Hậu QLNN về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các đô thị vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng 

 

320 Nguyễn Hải  Ninh QLNN về nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay  

321 Trần Văn Khai Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch Tỉnh Phú Thọ   

322 Hoàng Trung Tuấn Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngành Dược ở Việt Nam  

323 Back Dong Ryong Các giải pháp QLNN để thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp Việt Nam  

324 Nguyễn Văn  Trường Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức quận ở thành phố Hà 
Nội 

 

325 Ngô Thanh Thuỷ Hoàn thiện QLNN đối với lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

326 Trịnh Văn  Khánh Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 

 

327 Trương Tất Ga Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 
2020 

 

328 Ng.Thị Minh Hằng Hoàn thiện chính sách cho vay giải quyết việc làm qua thực tế Ngân hàng chính 
sách xã hội 

 

329 Đỗ Văn  Hải Một số giải pháp QLNN nhằm cải thiện môi trường đầu tư ở huyện Hoài Đức - Hà 
Nội 

 

330 Vũ Tiến  Đức QLNN đối với hệ thống ngân hàng chính sách - xã hội từ thực tiễn TP. Hồ Chí 
Minh. 

 

331 Tô Thị  Anh Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh trên 
địa bàn thành phố Hà Nội 

 

332 Trần Thị Hải Yến Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc sử dụng viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài tại Việt Nam hiện nay 

 

333 Nguyễn Thanh  Tùng Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa văn phòng UBND cấp huyện với 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

 

334 Keïoxunthon KhamHoung Tổ chức và hoạt động của văn phòng hành chính tỉnh Chăm Pa Sắc, nước 
CHDCND Lào. 

 

335 Phùng T. Thanh Nga Nâng cao hiệu quả kỹ thuật điều hành công sở trong các trường sư phạm qua thực 
tiễn trường Đại học Sư phạm Vinh 

 

336 Nguyễn Đắc  Hà Nâng cao hiệu quả QLNN các khu công nghiệp  Hà Nội  

337 Lê Đình  Thục QLNN đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Hà 
Nội 

 

338 Singthong 
Bounmavong Thongkhen  QLNN về kinh tế vận tải ở tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.  
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339 Triệu Thị Kiều Yến Hoàn thiện tổ chức và hoạt động văn phòng Tổng cục thuộc Bộ (từ thực tế của Văn 
phòng Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

340 Nguyễn Thu  Hiền Phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành 
phố Hà Nội 

 

341 Trần Minh  Nhật Chính sách của nhà nước nhằm tạo môi trường cạnh tranh cho các công ty chứng 
khoán ở Việt Nam 

 

342 Mai Anh Tuấn Mô hình tổ chức UBND quận theo hướng xây dựng chính quyền đô thị ở Hà Nội  

343 Nguyễn Thị  Nhật QLNN về thu phí đường bộ ở Việt Nam  

344 Nguyễn Văn  Hiệp Hoàn thiện QLNN quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam  

345 Bùi Bá Nghiêm Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại biên giới của Việt Nam trong điều 
kiện tự do hóa thương mại 

 

346 Vũ Thị Thanh Hòa QLNN đối với hoạt động đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay 

 

347 Nguyễn Việt  Hùng Tăng cường quản lý đào tạo sau đại học ở nước ta  

348 Nguyễn Trường  Giang Nâng cao chất lượng công chức hành chính cấp huyện ở Thành phố Hà Nội  

349 Vũ Ngọc  Sơn Nghiên cứu cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
huyện (từ thực tiễn huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ) 

 

350 Dương Thành Phụng QLNN về hoạt động thương mại, dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế  

351 Triệu Quang Huy Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa tại huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái 

 

352 Kong sy May noi QLNN về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Hủa Phẳn nước CHDCND Lào.  

 


