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ĐỀ TÀI LUẬN VĂN KHÓA 13 (2008 – 2011): 
 

TT Tên học viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn 

1 Trần Thị Lan Hương 

Mô hình quản trị hành chính văn phòng trong các đơn vị sự nghiệp truyền thông đa 

loại hình (từ thực tiễn Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh - truyền hình Hà 

Nội) 

 

2 Nguyễn Thanh Tuấn Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016  

3 Nguyễn Nữ Cẩm Trang 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện (từ 

thực tiễn tỉnh Phú Thọ) 
 

4 Bùi Thị Lan Hương 

Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội Việt 

Nam 
 

5 Nguyễn Thị Huyền 

Tăng cường QLNN đối với hoạt động đào tạo trong các trường trung cấp nghề trung 

cấp nghề thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hiện nay 
 

6 Hàn Mai Hương Tăng cường QLNN về chiến lược giới ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

7 Trần Khánh Linh Quản lý Nhà nước đối với vốn đầu tư chương trình 135 giai đoạn II  

8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Hoàn thiện Quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 
 

9 Nguyễn Mạnh Tuấn 

Quản lý nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay 
 

10 Nguyễn Văn Chung 

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở  

Việt Nam 
 

11 Đàm Thị Hồng Hạnh 

Đánh giá hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

12 Trần Kim  Chín 

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức quận quản lý 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
 

13 Nghiêm Phú Trường Kiện toàn tổ chức thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam  

14 Nguyễn Thị  Nga Quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay  
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15 Đặng Thị Thúy Hà Quản lý nhà nước về quốc tịch ở Việt Nam hiện nay  

16 Đoàn Mạnh Thắng 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Quảng Ninh trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế quốc tế 
 

17 Vũ Tiến Dũng 

QLNN về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức tại các bệnh viện công (Từ 

thực tiến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội) 
 

18 Nguyễn Tuấn Anh Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn TP. Hà Nội  

19 Lý Thị Hoài Hương QLNN về phát triển nguồn nhân lực ngành thuế giai đoạn hiện nay  

20 Nguyễn Thị Thu 

Hoàn thiện chính sách phát triển dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nước ta giai đoạn 

2010 - 2015 
 

21 Hoàng Nhất Thống Quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở tỉnh Quảng Ninh  

22 Nguyễn Xuân  Trọng Hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay  

23 Trần Thị Phương Thuý 

Tăng cường QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành lao động thương 

binh xã hội trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay 
 

24 Đỗ Thị Hồng Hà Quản lý nhà nước về ưu đãi người có công ở Việt Nam hiện nay.  

25 Trần Thu Hà 

QLNN với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty đường sắt Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay 
 

26 Trần Kim Chín 

Vai trò của nhà nước với phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

27 Trần Văn Trí Trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức tỉnh Bắc Giang  

28 Phạm Hồng Hoàn Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội  

29 Nguyễn Thanh Tùng Cải cách thủ tục hành chính nội bộ văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội  

30 Hà Chí Công Hoàn thiện QLNN về xoá đói giảm nghèo các tỉnh Tây Bắc  

31 Vũ Thị  Chanh 

Đạo đức công vụ của  cán bộ, công chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở nước ta 

giai đoạn hiện nay 
 

32 Nguyễn Xuân Cường 

Thi tuyển cạnh tranh một số chức danh lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà 

nước theo mô hình công vụ việc làm 
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33 Dương Thị Bích Huệ 

Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Thực 

trạng và giải pháp. 
 

34 Tô Hiến  Hân 

Hoàn thiện thể chế công chức ngành Thể dục thể thao trong điều kiện phát triển và 

hội nhập quốc tế  
 

35 Đỗ Tuấn  Thành Năng lực lãnh đạo của cán bộ chính quyền cơ sở (qua thực tiễn tại thành phố Hà Nội)  

36 Võ Thị Ngọc Anh 

QLNN về nguồn nhân lực ngành báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai 

đoạn hiện nay 
 

37 Nguyễn Đăng Hoà 

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 
 

38 Vũ Ngọc  Hoành Hoàn thiện chính sách ngoại hối ở nước ta trong giai đoạn hiện nay  

39 Chu Mạnh Phúc Hoàn thiện phân cấp quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội  

40 Nguyễn Xuân  Hà Quản lý nhà nước về môi trường trong việc phát triển làng nghề truyền thống  

41 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 

Thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên trẻ cho các cơ sở giáo dục đại học 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

42 Nguyễn Dũng Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực công chức hành chính tỉnh Bình Thuận  

43 Phạm Thị  Diễm 

Thiết kế và tổ chức thực thi công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 
 

44 Bùi Minh Hải Hoàn thiện QLNN về văn hoá đô thị từ thực tiễn TP Hạ Long  

45 Nguyễn Tiến Toàn 

Tăng cường QLNN dịch vụ văn hoá thông tin trên địa bàn huyện Đan Phượng thành 

phố Hà Nội 
 

46 Lê Thị Diệu Hoa Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư của Việt Kiều vào phát triển kinh tế Việt Nam   

47 Trần Thanh Huyền Quản lý nhà nước đối với hoạt động marketing trong lĩnh vực du lịch  

48 Doãn Trung  Đoàn Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho trưởng công an huyện ở Việt Nam  

49 Trần Sơn  Hà 

Cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao 

thông đường bộ ở Việt nam đến năm 2020 
 

50 Nguyễn Thị Vũ Thủy Quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch bằng công nghệ thông tin ở Thành phố Hà Nội  
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51 Phan Thanh Hằng 

Quản lý nhà nước đối với năng lượng điện hạt nhân tại Việt Nam (từ thực tiễn triển 

khai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên) 
 

52 Nguyễn Hồng  Nhung 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tỉnh Điện Biên 

hiện nay 
 

53 Nguyễn Thị Bạch Yến Tuyển dụng viên chức ngành Y tế tuyến tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc  

54 Trần Thị Minh Phương Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công việc  

55 Nguyễn Anh Công 

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng tại tỉnh 

Tuyên Quang 
 

56 Nguyễn Minh Thu Quản lý nhà nước đối với các cơ sở dạy trẻ tự kỷ  

57 Nguyễn Văn  Viên 

Sử dụng hiệu quả công chức trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh 
 

58 Phạm Bá  Thắng Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục II, Thanh tra Chính phủ  

59 Phạm Đức  Hùng 

Cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và chế 

xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
 

60 Nguyễn Thị Minh Hảo 

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế văn hóa công sở của Ủy ban nhân dân huyện 

(từ thực tế Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh - Hà Nội) 
 

61 Nguyễn Duy Quang 

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
 

62 Bùi Ngọc Linh 

Quản lý nhà nước đối với công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị ở Việt 

Nam hiện nay 
 

63 Nguyễn Tiến Dũng 

Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tham gia tổ chức thực hiện giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
 

64 Trần Thị Thanh Huyền Tăng cường QLNN đối với người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  

65 Bùi Nguyễn Hoàng 

QLNN về tài nguyên và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta hiện 

nay 
 

66 Lê Tuấn  Anh 

Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong quản lý thuế qua thực tiễn cục 

thuế Hà Nội 
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67 Trần Thị Hạnh 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong các trường cao đẳng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 
 

68 Tạ Văn Việt 

Quản lý nhà nước đối với các dự án thực hiện cơ chế phát triển sạch trong sản xuất 

năng lượng tại Việt Nam. 
 

69 Nguyễn Văn Vinh QLNN đối với nguồn nhân lực ngành khí tượng thuỷe văn trong giai đoạn hiện nay  

70 Đặng Văn  Minh  

Thanh tra giao thông trong quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ ở thủ đô Hà 

Nội 
 

71 Nguyễn Hưng  Hùng 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư 

pháp trong giai đoạn hiện nay 
 

72 Vũ Thanh Hoa Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay  

73 Nguyễn Xuân Mạnh Quản lý nhà nước về quảng cáo ở Việt Nam  

74 Vũ Văn Hoạt 

Hoàn thiện công tác soạn thảo, thẩm định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 
 

75 Trần Nhật Lệ 

Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên (từ thực tiễn của 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) 
 

76 Nguyễn Trần Chi 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở ngoại 

thành Hà Nội 
 

77 Nguyễn Trung Thành 

Quản lý nhà nước đối với sinh kế của nông dân nông thôn Hà Nội trong quá trình đô 

thị hóa 
 

78 Ngô Thị Minh  Phú 

Đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước của quận Tây 

Hồ thành phố Hà Nội 
 

79 Nguyễn Văn  Sỹ 

Xây dựng quy chế, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành  

phố Hà Nội 
 

80 Phạm Trọng La 

Quản lý và sử dụng cán bộ, công chức trẻ cấp xã của Thành phố Hà Nội (từ thực tiễn 

huyện Đông Anh) 
 

81 Hứa Thị Thu Hà Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay  

82 Bùi Thị Thu Hương Sử dụng hiệu quả công chức trong Bộ kế hoạch và Đầu tư  
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83 Lê Ngọc Hà Tuyển dụng công chức phường tại thành phố Hà nội  

84 Lê Hùng Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ  

85 Lê Thanh Dũng 

Giải pháp hoàn thiện QLNN đối với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành bảo 

hiểm y tế Việt Nam 
 

86 Đỗ Việt Hùng QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh tra ngành Tài chính  

87 Nguyễn Thị Thi 

Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phản biện chính sách phát triển nông 

nghiệp nông thôn 
 

88 Lê Hiếu Văn Quản lý nhà nước về lâm sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội  

89  Đoàn Quốc  Thể 

Quản lý nhà nước về nhóm đất nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội - từ thực tiễn 

huyện Từ Liêm 
 

90 Trương Văn Cương QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội  

91 Nguyễn Duy Dương QLNN về Giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay  

92 Cù Thị Hồng Yên Tăng cường QLNN về nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ  

93 Trần Thị Tú Ngà 

QLNN về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đại học Thái Nguyên trong giai 

đoạn hiện nay 
 

94 Phạm Hồng Quân Tổ chức thực thi chính sách đối ngoại của lực lượng công an nhân dân  

95 Nguyễn Thị Hà Phương 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 
 

96 Triệu Thị Ngọc Tăng cường QLNN về di sản văn hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội  

97 Trương Quốc Việt 

Những giải pháp nâng cao chất lượng cung câp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 

ở Việt nam hiện nay 
 

98 Nguyễn Văn Bằng Quản lý nhà nước về liên kết đào tạo trình độ đại học tại Việt Nam  

99 Nguyễn Thị Song Hà Phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty hàng không Việt Nam  

100 Nguyễn Xuân Tùng Đổi mới quản lý nhà nươc trong triển khai các đề tài khoa học cấp nhà nước hiện nay  

101 Trần Thị Nga 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo tại quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 
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102 Nguyễn Thị  Bích Chính sách tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế  

103 Đoàn Thị Minh Hà 

Quản lý Nhà nước về sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA) trong 

thời kỳ hội nhập 
 

104 Nguyễn Quang Hải 

Quản lý nhà nước đối với các chương trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho vùng 

dân tộc và miền núi 
 

105 Hạ Thu Quyên 

Phân cấp quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng cho chính quyền địa phương ở 

Việt Nam 
 

106 Dương Thị Minh Quy 

Vai trò của cán bộ nữ trong việc lồng ghép với quản lý tài chính công qua thực tiễn 

Văn phòng Trung ương Đảng 
 

107 Đoàn Nhân Đạo 

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu 

cầu cải cách hành chính 
 

108 Nguyễn Thị Thanh  Hiền Quản lý nhà nước về cấp phép lái xe cơ giới đường Bộ của ngành Giao thông vận tải  

109 Nguyễn Lan  Hương Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong xuất bản ở Việt Nam hiện nay  

110 Vũ Quế  Anh Quản lý nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay  

111 Lương Thị Kiều Dung Quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức của Bộ  

112 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 

QLNN về đàot ạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số ngành truyền 

hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
 

113 Nguyễn Kim Phượng Đổi mới cơ chế quản lý đối với các dự án ngành y tế từ nguồn ngân sách nhà nước  

114 Bùi Tiến  Dũng Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp huyện ở Quảng Ninh  

115 Bùi Thị Thuỳ Linh Đánh giá chất lượng lao động của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam  

116 Ngô Sơn Anh QLNN về nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

117 Chu Thị Kim Dung Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành Kiểm toán Nhà nước.  

118 Đào Ngọc Nga QLNN về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động xã hội  

119 Đỗ Hữu  Phương Đánh giá công tác ban hành và quản lý văn bản của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam  

120 Bùi Thị Thúy Ngân Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà Nội  
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121 Phạm Thị Hồng Uyên 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai của Tôn giáo trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội hiện nay 
 

122 Trần Thị Bích Hoà 

Quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực sau đại học ngành y từ thực tiễn trường 

Đại học Y Hà Nội. 
 

123 Đoàn Thị  Quỳnh Hoa 

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước vào ngành hàng 

không Việt Nam giai đoạn hiện nay 
 

124 Lưu Đức Tùng Quản lý nhà nước đối với khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

125 Đỗ Thị Nghĩa Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp với tư cách chủ sở hữu  

126 Phùng Thị  Loan 

Quản lý nhà nước đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong  

hoạt động kinh doanh 
 

127 Nguyễn Đăng Duấn QLNN đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  

128 Trần Minh Sơn 

Hoàn thiện chính sách đấu thầu đối với các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 
 

129 Nguyễn  Hoàng 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống in sách lậu ở Việt Nam hiện 

nay 
 

130 Tôn Ngọc  Chuẩn 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đoàn viên thanh niên ở huyện Văn 

Lâm tỉnh Hưng Yên 
 

131 Ngô Thị Thu Hương Tuyển dụng viên chức ngành Y tế thành phố Hà Nội  

132 Trần Thị Mai Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã các tỉnh miền Tây Nam bộ  

133 Tạ Đức Quảng Phân cấp quản lý nhân sự ở Bộ Khoa học và Công nghệ  

134 Đặng Thị Kim Chi 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Viễn thông Việt Nam trong xu hướng hội 

nhập 
 

135 Hà Thị Kim Dung Quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã, huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc  

136 Phạm Tân  Tuyến 

Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy ngành Tài  nguyên và Môi trường đáp ứng yêu 

cầu cải cách hành chính 
 

137 Phạm Văn  Trung 

Hiệu quả hoạt động của văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương 
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138 Trần Thị Thanh Thảo 

Đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 
 

139 Đỗ Ngọc Lan 

Quản lý chất lượng cải cách hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại Ủy 

ban nhân dân các quận thành phố Hải Phòng 
 

140 Nguyễn Thị Thanh 

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại một số Ủy ban nhân dân 

huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
 

141 Đào Thị Thiên  Hương 

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ tại Bộ lao động – Thương 

binh và Xã hội 
 

142 Trần Đức  Phương 

Hoàn thiện cơ chế "một cửa" trong cải cách thủ tục hành chính tại các quận thuộc nội 

thành Thành phố Hà Nội 
 

143 Lê Thị Thúy Đánh giá chất lượng công tác văn thư ở Tòa án nhân dân tối cao  

144 Nguyễn Thị Thúy Vân Khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay  

145 Vũ Anh Tuyền QLNN trong kiểm định chất lượng giáo dục cao đẳng ở Phú Thọ  

146 Nguyễn Thu Hằng Vai trò của lễ tân nhà nước trong giáo dục đạo đức công vụ  

147 Nguyễn Thị Thu 

Văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay 
 

148 Vũ Thị Mai Lan 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác văn thư lưu trữ của Bộ tài 

Nguyên và Môi trường 
 

149 Trần Huyền  Trang 

Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện địa bàn thành phố Hà nội 
 

150 Đinh Thị Mừng Tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục đại học công lập ngành y tế  

151 Vũ Quang Huy QLNN về phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội  

152 Nguyễn Quang Minh 

Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách ở 

Việt Nam hiện nay 
 

153 Nguyễn Mạnh  Tân 

Quản lý nhà nước về mặt pháp luật nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam 
 

154 Lê Ngọc  Tuấn Đào tạo phát triển nguồn nhân lực truyền thông đại chúng ở Việt Nam  
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155 Hoàng Thị Phi Nga Nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán Tóa án nhân dân Việt Nam đến năm 2010  

156 Nguyễn Thị Thu Hà Sử dụng hiệu quả công chức trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hà nam  

157 Phạm Chiến  Thắng 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công chức, viên chức hệ thống Học viện chính trị 

- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 
 

158 Nguyễn Thị Phương Thủy 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai theo nguyên tắc thị trường định 

hướng XHCN từ thực tiễn của thủ đô Hà Nội 
 

159 Đặng Đình Toản 

Hoàn thiện quản lý Nhà nước trong việc thu hút và sử dụng nguồn ODA trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 
 

160 Trần Thị Thu Hương 

Quản lý Nhà nước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố Hà 

Nội 

 

161 Nguyễn Thế  Quảng Hoàn thiện thuế xuất nhập khẩu của nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế  

162 Tô Quang  Thiện 

Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn 

cấp huyện (từ thực tiễn huyện Đông Anh 
 

163 Vũ Thị Hải Yến 

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát 

phòng chống tội phạm - Bộ Công An 
 

164 Nguyễn Đăng  Cường 

Quản lý nhà nước đối với các công trình cầu đường bộ ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay 
 

165 Nguyễn Duy Cương 

Quản lý nhà nước đối với những  rủi ro tại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 
 

166 Lê Thị Kim Thuý Phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

167 Hà Thị Xuyên 

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

hiện nay 
 

168 Nguyễn Thị Bình Minh 

Tổ chức hệ thống văn phòng khu vực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam thời 

kỳ hội nhập. 
 

169 Vũ Thị  Nhung Tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã - Từ thực tiễn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh  

170 Đặng Đức Linh Hệ thống hóa văn bản hành chính tại trụ sở chính Đại học Quốc gia Hà Nội  
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171 Nguyễn Vũ Hoá 

Nâng cao năng lực điều hành văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong 

điều kiện cải cách hành chính 
 

172 Trần Thị Tín 

Điều hành công sở các công ty nhà nước tại Hà Nội ( từ thực tiễn tại Cty TNHH một 

thành viên Đầu tư và phát triển nôg nghiệp Hà Nội - HADICO) 
 

173 Nguyễn Kim Chi Nâng cao hiệu lực QLNN đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

174 Lê Minh Tuyến 

Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho công chức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội  
 

175 Lê Ngọc Thắng 

Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trong hệ thống 

kiểm soát  không lưu tại Việt Nam 
 

176 Dương Thị Tình Thương 

Vai trò của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về phát triển kinh tế ở địa phương trong 

nền kinh tế thị trường 
 

177 Nguyễn Minh Hoài 

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên  

địa bàn thành phố Hải phòng 
 

178 Phạm Thị Hồng Phượng QLNN về khoa học và công nghệ của Bộ công an trong tình hình mới  

179 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tăng cường cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" trong phòng, chống tham 

nhũng ở Việt Nam hiện nay. 
 

180 Đinh Thị Thanh Giang 

Sự phối hợp của Nhà nước và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong việc vận động nhân 

dân xây dựng chính quyền 
 

181 Nguyễn Chí Thuấn 

QLNN đối với đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề thuộc tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
 

182 Hoàng Thị Thập 

QLNN về chất lượng đào tạo đại học hệ chính quy (qua thực tiễn các trường đại học 

trên địa bàn Hà Nội) 
 

183 Nguyễn Xuân Phương 

Hoàn thiện QLNN về đào tạo đại học tại các trường kỹ thuật trong quân đội (Từ tự 

tiễn Học viện Kỹ thuật quân sự) 
 

184 Nguyễn Bá Dũng QLNN về hoạt động thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội  

185 Phạm Đình  Hùng 

Bảo đảm hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 
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186 Nguyễn Văn Thăng Quản lý nhà nước đối với các cơ sở  đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Giang  

187 Vũ Sơn Tùng 

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 

2011 - 2016 
 

188 Nguyễn Văn Kiểm 

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực 

tiễn huyện Từ Liêm - Hà Nội 
 

189 Nguyễn Văn Tứ 

Quản lý nhà nước đối với môi trường kinh doanh nhằm thu hút FDI vào  

thành phố Hà Nội trong quy hoạch năm 2020  
 

190 Nguyễn Nguyên Hùng Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội  

191 Đỗ Lê Hoàng 

Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động trong điều kiện hội nhập kinh tế thế 

giới 
 

192 Vũ Anh  Tuấn 

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

193 Nguyễn Hồng Trường QLNN với hoạt động dinh dưỡng của ngành Y tế  

194 Nguyễn Văn Nghĩa 

Tăng cường QLNN đối với hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên ở 

nước ta trong thời kỳ hiện nay 
 

195 Trần Quốc Ngọc 

Tăng cường QLNN với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường trên địa bàn TP Hà Nội 

trong giai đoạn hiện nay 
 

196 Vũ Thị Mỹ Hương Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi trong mạng an toàn tài chính quốc gia  

197 Trần Thanh Bình 

Quản lý Nhà nước đối với công tác đấu thầu các công trình xây dựng bằng vốn ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn quận Hà Đông 
 

198 Nguyễn Thanh Tùng 

Hoàn thiện hoạt động giám sát của Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt 

Nam 
 

199 Lê Thị  Hương Đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện  

200 Tô Thị Linh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo tiêu chuẩn chức danh  

201 Nguyễn Thị Tâm Hoàn thiện hệ thống ấn chỉ tài chính  

202 Bạch Hồng Nhung 

Đánh giá hiệu quả quản lý văn bản đến - đi của các Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 
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203 Bùi Hồng Thiết Tăng cường QLNN với hoạt động thi đua khen thưởng ở nước ta hiện nay  

204 Ngô Mai Phương 

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ hàng không ở Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay 
 

205 Trần Thị Tuyết Mai Phân cấp Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam  

206 Nguyễn Bá Anh Tuấn 

Quản lý nhà nước đối với công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

207 Nguyễn Quang Huy Tăng cường năng lực trưởng công an xã ở Việt Nam  

208 Nguyễn Quốc  Tuấn Năng lực thực thi công vụ của công chức hành chính quận thành phố Hà Nội  

209 Lê Văn Dương Quản lý Nhà nước về hàng hóa dự trữ quốc gia  

210 Lã Phương  Thảo 

Quản lý nhà nước đối với các dự án ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 
 

211 Nguyễn Thị Hải Bình Thu hút rộng rãi người dân tham gia hoạch định chính sách ở Việt Nam  

212 Lê Thị  Nguyệt 

Tổ chức thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh 

viện công lập (từ thực tế Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa) 
 

213 Kiều Trang Dung Sử dụng hiệu quả công chức khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính  

214 Vũ Thanh  Hải Đánh giá công chức hành chính phường ở thành phố Hà Nội  

215 Nguyễn Thị  Thuỷ 

Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cho công chức ngành công thương đáp ứng yêu cầu 

hội nhập và phát triển 
 

216 Nguyễn Thị Hường 

Xã hội hóa việc  thực hiện và kiểm tra thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
 

1 Mai Thị Ngọc Duyên Giải pháp thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tại định cư khi nhà nước thu hồi 
đất tại TP. Hồ Chí Minh 

 

2 Trần Chí Nghĩa Xây dựng quan hệ công chúng của UBND cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh 
 

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Lao động - Thương binh và 
xã hội cấp xã trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh 

 

4 Triệu Thành Sơn QLNN về trật tự đô thị đối với hoạt động kinh doanh nơi công cộng trên địa bàn  
TP. Hồ Chí Minh 

 

5 Lục Thị Ngọc Bích Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức quận tại TP. Hồ Chí Minh  
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6 Bùi Lam Giang Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức cấp xã nhằm thu hút và duy trì nguồn 
lực cao cho chính quyền cơ sở 

 

7 Phạm Thị Hoàn QLNN để Xoá đói giảm nghèo bền vững tại TP. Hồ Chí Minh 
 

8 Nguyễn Thị Hoài Thương QLNN về chứng thực ở xã, phường, thị trấn tại TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và 
giải pháp 

 

9 Phan Thành Vinh Hoàn thiện vai trò tham mưu của văn phòng UBND cấp huyện, từ thực tiễn UBND 
quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

 

10 Nguyễn Bảo Quốc Quản lý Nguồn nhân lực giáo viên bậc trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh 
 

11 Trần Thị Hồng Cúc Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức phường theo hướng chuyên 
nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh 

 

12 Nguyễn Thị Mỹ Hương Hoàn thiện QLNN về quy hoạch sử dụng đất cấp quận (từ thực tiễn quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh) 

 

13 Nguyễn Thị Hồng Đức QLNN về công tác tiếp công dân  giải quyết khiếu nại tố cáo - Từ thực tiễn quận 12, 
TP. Hồ Chí Minh 

 

14 Vũ Thị Huỳnh Mai Xây dựng văn hoá hành chính trong cơ quan hành chính cấp huyện (Qua thực tiễn 
quận 8, TP. Hồ Chí Minh) 

 

15 Đặng Duy Cường Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận trên địa bàn TP. Hồ 
Chí Minh 

 

16 Nguyễn Văn Trung Xây dựng văn hoá tổ chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại TP. Hồ Chí 
Minh 

 

17 Nguyễn Thái Long Hải Phân cấp QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh 
 

18 Hà Thị Hồng Hải Kỹ năng quản lý của cán bộ chủ chốt cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh  
 

19 Phạm Văn Đức Kỹ năng giao tiếp của công chức hành chính trong lĩnh vực thanh tra xây dựng  
ở TP. Hồ Chí Minh 

 

20 Tạ Hoài Nam Đánh giá hệ thống văn bản QLNN trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (qua thực tiễn 
huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) 

 

21 Trương Hoài  Phong 
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO 9001:2000, 9001: 
2008) vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước (Từ thực tiễn quận 10 TP. Hồ 
Chí Minh) 

 

22 Nguyễn Minh Quang Tạo nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước 
cấp huyện, TP. Hồ Chí Minh 

 

23 Nguyễn Thị Diễm Thúy Cơ chế thu hút và sử dụng cán bộ, công chức ở huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh 
 

24 Nguyễn Việt Thắng Tuyển chọn và sử dụng cán bộ nguồn cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh 
 

25 Lê Vũ Minh Tuấn Hoàn thiện hệ thống văn bản chuyên ngành nội vụ, từ thực tiễn Sở Nội vụ TP. Hồ 
Chí Minh 

 

1 Nguyễn Thị Duyên Anh QLNN về ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế TP. Hồ Chí Minh  
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2 Nguyễn Ngọc  Aùnh QLNN về dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

3 Huỳnh Thành  Tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp huyện tại tỉnh Long An  

4 Hoàng Văn  Thảo  QLNN về chất lượng đào tạo trường Trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập tại TP. 
Hồ Chí Minh 

 

5 Lưu Hải  Vũ  Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước 
cấp tỉnh - Từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 

 

6 Lê Thị Hồng  Diễm QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh Long An   

7 Nguyễn Thị Minh Hòa QLNN đối với hoạt động bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

8 Lê Xuân Phúc Ảnh hưởng của Nghị định 43/2006 đến quản trị nguồn nhân lực ở các bệnh viện công 
tại TP. Hồ Chí Minh 

 

9 Phan Thị Thanh  Phương Quản lý chất lượng đào tạo đại học các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh  

10 Nguyễn Trung Sơn Phát triển nguồn nhân lực y tế tuyến trung ương trong bối cảnh cải cách cung ứng 
dịch vụ công ở nước ta 

 

11 Lê Quỳnh  Như Đánh giá chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương  

12 Lê Minh Điền Nâng cao năng lực QLNN cho đội ngũ công chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Cà Mau 

 

13 Trần Vũ  Vượng Phát triển nguồn nhân lực giảng viên từ thực tiễn các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ 
Công Thương 

 

14 Trần Thị Thúy Hằng Quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia 
Lai 

 

15 Phạm Đào Minh Tú Mô hình quản lý và nguồn lực của công tác phòng chống AIDS trong điều kiện cắt 
giảm nguồn viện trợ nước ngoài 

 

16 Lê Thu Hường Đánh giá công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

17 Lai Thị Minh  Phượng Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức phường từ thực tiễn quận Bình 
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

 

18 Phạm Hoài  Phương Nâng cao hiệu quả QLNN đối với giáo dục phổ thông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

19 Nguyễn Tường  Lam Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện từ thực tiễn 
H. Bến Lức, tỉnh Long An  

 

20 Phan Đông Phú Nâng cao hiệu quả thi tuyển công chức trong cơ quan hành chính nhà nước  

21 Nguyễn Thị Phương  Oanh QLNN về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh  

22 Nguyễn Hồng  Vân QLNN về hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh - 
Thực trạng và giải pháp 

 

23 Đặng Thị Duy Tư QLNN về thương hiệu tại Việt Nam  
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24 Lê Thị Kim  Sa Tạo lập thị trường lao động riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh 
KonTum 

 

25 Trần Thiện Phương QLNN về xã hội hoá giáo dục phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh  

26 Thân Đăng  Phong QLNN các nguồn vốn từ ngân sách trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 

27 Phạm Nguyệt Hoa QLNN đối với công tác văn thư lưu trữ ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
Bình Phước 

 

28 Nguyễn Thị Ngọc  Giàu Hoạt động ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh (từ thực tiễn tỉnh Bến Tre) 

 

29 Đặng  Thùy Khánh  Vân QLNN về kinh tế cấp huyện tại TP. Hồ Chí Minh  

30 Nguyễn Thăng Long Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành và sử dụng văn bản trong các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP, Hồ Chí Minh 

 

31 Nguyễn Ngọc  Tân Đánh giá chất lượng công chức hành chính cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
TP.Hồ Chí Minh 

 

32 Đỗ Lan Hương Các giải pháp hoàn thiện hoạt động của UBND quận tại thành phố Đà Nẵng (Khi 
không tổ chức Hội đồng nhân dân) 

 

33 Đặng Thị Đào  Trang Đổi mới hoạt động QLNN về học thuật đối với các trường đại học  

34 Đỗ Thị Mai Thư QLNN về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

35 Lê Tấn Hải Đánh giá công chức phường tại TP. Hồ Chí Minh  

36 Trần Văn Nho Tổ chức và hoạt động thanh tra đo lường, chất lượng ở tỉnh Phú Yên  

37 Lưu Phước Duy  Phương Nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động của Phật giáo Nam tông trong đồng bào 
Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ 

 

38 Trương Linh Phượng Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho khu vực nông thôn ở tỉnh Cà Mau  

39 Lê Văn  Khoa Nâng cao năng lực cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông công lập ở TP. Hồ 
Chí Minh 

 

40 Mai Thị  Lý Tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại tỉnh Gia Lai - Thực trạng và giải 
pháp 

 

41 Nguyễn Hương Lân Cơ sở lý luận của chính sách giá bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi  

42 Phạm Thị Phương Thảo QLNN đối với công tác lập kế hoạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Khánh 
Hoà 

 

43 Bùi Trọng  Thủy QLNN về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

44 Phạm Thị  Toàn Một số giải pháp hoàn thiện công tác thi tuyển công chức - Từ thực tiễn thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

45 Trần Anh  Tuấn  Xấy dựng môi trường làm việc tích cực nhằm phát huy năng lực cán bộ công chức 
phường tại TP. Hồ Chí Minh 
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46 Mai Linh  Thảo Một số giải pháp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án khu công 
nghiệp (Qua thực tế địa bàn huyên Tân Uyên - tỉnh Bình Dương) 

 

47 Nguyễn Thị Hồng Đào QLNN về hộ tịch ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp  

48 Nguyễn Thị Kim Ngân QLNN về công tác tư pháp cấp xã - từ thực tiễn huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh  

49 Trần Thế Vinh QLNN đối với họat động du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

50 Hoàng Minh Phúc Đức QLNN về chất lượng đào tạo theo tín chỉ bậc đại học ở các trường đại học TP. Hồ 
Chí Minh 

 

51 Nguyễn Thị  Thúy Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức ngành văn hoá ở TP. Hồ 
Chí Minh 

 

52 Võ Thị Phương QLNN trong lĩnh vực cấp phép băng đĩa tại TPHCM  

53 Huỳnh Đắc  Nhã QLNN về  kê khai, minh bạch tài sản trong phòng chống tham nhũng - Từ thực tiễn 
TP. Hồ Chí Minh 

 

54 Lê Thanh  Hòa  QLNN về đình công. Từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh  

55 Nguyễn Tấn  Lực  Sử dụng hiệu quả cán bộ, công chức chính quyền cơ sở TP.Hồ Chí Minh  

56 Nguyễn Thị Kiều Tuyền QLNN về môi trường tại TP Cần Thơ  

57 Nguyễn Quý  Thanh QLNN về quy hoạch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thực 
trạng và giải pháp 

 

58 Nguyễn Thị Minh Ngân Nâng cao năng lực  trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đáp ứng yêu cầu đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền địa phương 

 

59 Phạm Thị Tuyết Minh Đánh giá thực thi công vụ của cán bộ chuyên trách cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long  

60 Trần Thanh  Trung Chính sách nhà ở cho công nhân từ thực tiễn tỉnh Bình Dương  

61 Noh Dae  Hawn Xây dựng cơ chế, chính sách hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực dầu 
khí tại Việt Nam 

 

62 Nguyễn Văn  Phước QLNN đối với môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Thái Bình  

63 Trần Trung  Dũng  Nâng cao hiệu quả QLNN về dịch vụ văn hoá ở tỉnh Vĩnh Long  

64 Phạm Công  Hiệp QLNN đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An  

65 Nguyễn  Thị Kim Thanh QLNN về hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

66 Nguyễn Thượng Hải Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ, công chức chính quyền cơ sở là người 
dân tộc thiểu số tỉnh Đăklak 

 

67 Lâm Hùng  Tấn Đổi mới công tác tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng  của UBND quận - huyện tại TP. 
Hồ Chí Minh 
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68 Hồ Sỹ  Sơn Phân cấp quản lý đối với giáo dục phổ thông từ thực tiễn của tỉnh Ninh Thuận  

69 Chu Thị Thương Hà Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Tổng Công ty cảng hàng không miền Nam 
giai đoạn 2011 - 2015 

 

70 Bùi Mộng Thuý QLNN về hiệu quả đào tạo ở các trường đại học công lập từ thực tiễn TP. Hồ Chí 
Minh 

 

71 Ngô Thị Việt Hoàng QLNN về ô nhiễm môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh 

 

72 Lê Thị Hoài  Thương Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức - Từ thực tiễn TP. Hồ Chí 
Minh 

 

73 Cao Thị Thiên  Phúc  Quan hệ công chúng (PR) của Chính phủ Việt Nam đối với nhà khoa học  

74 Nguyễn Anh Hoàng Mô hình tổ chức cơ quan tài phán hành chính ở nước ta - Thực trạng và định hướng  

75 Lê Anh  Chiến Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi  

76 Nguyễn Nhật Quyết Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá cơ sở trên địa bàn TP.  Hồ Chí Minh  

77 Hoàng Thị Phương Thúy  Quan hệ công chúng (PR) của Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp  

78 Đoàn Hoàng  Nhã Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp của UBND huyện (quận) và các cơ quan 
chuyên môn trực thuộc UBND huyện (quận) từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh 

 

79 Huỳnh Điệp Như Hoàn thiện văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố 
Trà Vinh 

 

80 Trần Văn  Tấn Cơ chế một cửa, một cửa liên thông - Nghiên cứu từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp  

81 Nguyễn Thành Vinh Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại 
TP. Hồ Chí Minh 

 

82 Trần Thị Thanh Lịch QLNN về chất lượng các chương trình hợp tác, liên kết với nước ngoài đào tạo bậc 
đại học và sau đại học - nhìn từ thực tế Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

 

83 Trần  Viết  Sơn QLNN về chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập - Từ thực tiễn ĐH 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

 

84 Nguyễn Thị Thiên  Hương Tăng cường QLNN đối với công tác chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh 

 

85 Nguyễn Thị Ngọc Yến Các giải pháp cơ bản thực hiện giảm nghèo tại tỉnh Đồng Tháp  

86 Nguyễn Văn  Nhàn QLNN về chuyển đổi ngành nghề cho nông dân trong vùng quy hoạch trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương 

 

87 Đào Thanh Quang QLNN đối với tổ chức hành nghề Luật sư - Từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh  

88 Dương Trí  Dũng Hoàn thiện quy trình cấp phép thành lập và quản lý hoạt động của các trường phổ 
thông ngoài công lập 

 

89 Nguyễn Thị Mai  Thương Sử dụng và quản lý công chức cấp xã sau thi tuyển tại UBND phường TP. Hồ Chí 
Minh 
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90 Lê Ngọc  Tân Các giải pháp QLNN đối với lạm phát ở Việt Nam (Giai đoạn 2010 - 2015)  

91 Nguyễn  Hoàng Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở. Từ thực tiễn tại 
TP. Đà Nẵng 

 

92 Phan Công  Thành Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước tại tỉnh Bình 
Dương 

 

93 Đặng Kim Quyên Hoàn thiện văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu 
thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh 

 

94 Nguyễn Thị Thu Hà Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức ở địa phương 

 

 
 


