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DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: HÀNH CHÍNH HỌC 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Hiếu  CH14M 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện từ thực tiễn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

 

2 Phùng Việt Hưng 25/10/1982 CH14M 
Xây dựng khung tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính 
cấp Huyện trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

3 Vũ Thị Thanh Hương 2/11/1984 CH14M 
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 
vào hoạt động quản lý hành chính của trường Đại học Hà Nội 

 

4 Lê Huy 12/7/1975 CH14M Quản lý nhà nước về lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Việt Nam  

5 Liêu Chí Trung 24/10/1973 CH14M 
Chính quyền địa phương cấp xã ở nông thôn trong lịch sử và 
những vấn đề đặt ra khi xây dựng Nhà nước pháp quyền tại 
Việt Nam 

 

6 Triệu Việt Anh 11/5/1982 CH14H 
Một số giải pháp nhằm giúp đồng bào dân tộc miền núi hài 
lòng khi tiếp cận dịch vụ công - từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình 

 

7 Lê Thị Hồng Giang 8/16/1977 CH14H 
Hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức cấp xã 
trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội - Thực trạng và 
giải pháp 

 

8 Nguyễn Huy Khánh 12/20/1967 CH14H 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 
công chức xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay (qua 
thực tiễn ở thành phố Hà Nội) 

 



9 Tạ Thị Bích Ngọc 4/9/1984 CH14H Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay  

10 Nguyễn Thanh Trà 11/20/1985 CH14H 
Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

11 Chu Thị Thanh Vân 7/27/1976 CH14H 
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
vệ sinh an toàn thực phẩm 

 

12 Mã Thị Bích  Nhạn 01/01/1972 CH14G 
Chuẩn hoá hoạt động quản lý nhà nước cùng với áp dụng bộ 
tiêu chuẩn TCVN ISO 90001:2008 ở Hà Nam 

 

13 Đào Trâm  Anh  CH14B 
Nghiên cứu sự quan tâm và hiểu biết của người dân Hà Nội đối 
với dịch vụ “truyền hình qua giao thức Internet” trong thời đại 
công nghệ thông tin 

 

14 Mao Việt Hải  CH14B 
Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu 
hồi đất ở tỉnh Hải Dương 

 

15 Lương Huệ  Minh  CH14B 
Chính sách trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở trong giai 
đoạn hiện nay (dựa trên thực tế triển khai trên địa bàn Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội) 

 

16 Đào Thị  Nga  CH14B 
Hiệu quả hoạt động của cải cách hành chính theo mô hình một cửa 
ở cấp xã qua đánh giá của người dân (từ thực tế tại tỉnh Lai châu)

 

17 Vũ Thành  Nhân  CH14B 
Xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO tại Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

18 Lê Thị Minh  Tâm  CH14B 
Giải pháp nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về công tác 
phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy Hà Nội 

 

19 Nguyễn Tiến Việt  CH14B 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa cấp 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

 

Tổng số: 19 học viên. 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

 
TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 

 
PGS.TS. Lê Chi Mai 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC 
 

Stt Họ            và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Trương Thị Liên 22/11/1966 CH14M 
Quản lý nhà nước công tác thanh niên trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế 

 

2 Nguyễn Thị Thùy Thanh 28/3/1984 CH14M Tăng cường cán bộ nữ cho cán bộ Công đoàn  

3 Nguyễn Trọng Toàn 1/6/1974 CH14M 
Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát thanh, truyền hình tại tỉnh 
Thái Nguyên 

 

4 Đỗ Xuân Tùng 12/10/1976 CH14M 
Quản lý nhà nước về báo điện tử ở Việt nam - Thực trạng và 
giải pháp 

 

5 Nguyễn Thị Hoài Lan 8/5/1983 CH14H 
Quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trong giai đoạn hiện 
nay từ thực tế tỉnh Phú Thọ 

 

6 Nguyễn Thị Thu Nhuần 2/12/1974 CH14H 
Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp xã, thị trấn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong 
điều kiện cải cách hành chính hiện nay 

 

7 Vương Đức Thủy 1/20/1971 CH14H 
Công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban thường 
vụ tỉnh ủy quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

8 Đặng Thị Phương  Hoa 13/9/1970 CH14G 
Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ cấp quận 
và cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 



9 Mai Thị Lan  Hương 18/6/1978 CH14G 
Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

 

10 Nguyễn Xuân  Trọng 28/4/1970 CH14G Công tác lãnh đạo, bồi dưỡng cán bộ ở quận Ba Đình  

11 Nguyễn Xuân  Diệp 19/01/1983 CH14G 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn tại 
các phường trong giai đoạn hiện nay 

 

12 Nguyễn Thu  Minh 31/8/1971 CH14G 
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác dân 
tộc khu vực Tây Bắc 

 

13 Trần Thị Lệ  Quý 01/02/1982 CH14G 
Nâng cao năng lực quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu hệ cơ yếu 
Đảng, chính quyền 

 

14 Trần Hưng Hoà  Hiệp 28/5/1984 CH14G 
Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát huy truyền thống 
dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

 

15 Lê Đỗ  Anh  CH14B 
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại 
cấp xã, phường 

 

16 Nguyễn Thị Tú  Anh  CH14B 
Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động các Ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2011 - 2016)  

 

17 Nguyễn Huy  Hoàng  CH14B 
Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức văn hóa - 
xã hội cấp xã, phường, thị trấn từ thực tiễn của tỉnh Nam Định 

 

18 Nguyễn Mạnh   Hùng  CH14B 
Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

 

19 Trình Thị Kim  Loan  CH14B 
Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp 
xã, Thanh Trì,Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay 

 

20 Lê Anh  Quân  CH14B Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới  

Tổng số: 20 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Lê Thị Bình 4/5/1983 CH14M 
Quản lý nhà nước về cán bộ công chức, viên chức ngành tài 
chính Việt Nam qua các quy định pháp luật 

 

2 Trịnh Hoàng Giang 30/5/1976 CH14M 
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra-phòng chống tham nhũng 
của Chính phủ 

 

3 Dương Đức Hải 13/3/1977 CH14M 
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế  "một cửa" tại Công an 
phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ thực tiễn công an 
phường Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) 

 

4 Đỗ Thị Toan 20/12/1984 CH14M 
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "1cửa liên thông" trong 
lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bắc Ninh 

 

5 Nguyễn Lệ Hà 7/5/1976 CH14H 
Cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường tại tỉnh 
Hà Nam 

 

6 Nguyễn Thị Hảo 7/14/1985 CH14H 
Quản lý nhà nước về xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi 
phạm luật giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay 

 

7 Phạm Hùng Phương 6/1/1968 CH14H 
Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền 
địa phương ban hành ở nước ta hiện nay 

 

8 Nguyễn Quang Sáng 7/18/1982 CH14H 
Văn bản hóa các hình thức xử lý văn bản quản lý hành chính 
nhà nước 

 



9 Lưu Trọng Tuấn 8/19/1968 CH14H 
Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức trên địa bàn huyện Ân Thi, Hưng yên 

 

10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9/28/1968 CH14H 
Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thanh tra nhà 
nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

 

11 Nguyễn Ngọc Vân 1/7/1986 CH14H 
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong công tác Tư pháp 
- Hộ tịch trên địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội 

 

12 Trần Thị Phương Chi 17/10/1974 CH14G 
Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản 
nhằm giảm vi phạm hành chính về xuất bản 

 

13 Nguyễn Anh  Huy 01/6/1977 CH14G 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên - Thực trạng và giải pháp 

 

14 Trần Trọng  Hùng 20/10/1974 CH14G 
Quản lý nhà nước về luật sư ở tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và 
giải pháp 

 

15 Nghiêm Thị Thanh  Nga 11/6/1971 CH14G Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

16 Bùi Ngọc  Sơn 19/4/1972 CH14G 
Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong công tác phòng, chống 
tội phạm về trật tự an toàn xã hội 

 

17 Vũ Lê  Thu 01/5/1981 CH14G 
Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý 
đất đai trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

18 Trần Anh  Tuấn 20/01/1978 CH14G Hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý xây dựng ở Hà Nội  

19 Vũ Văn  Đạm  CH14B 
Một số giải pháp cơ bản đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của 
công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

 

20 Lê Văn  Hòa  CH14B 
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong 
Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

21 Đỗ Trung Hưng Hưng  CH14B 
Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực 
phòng chống HIV/AIDS ở nước ta hiện nay 

 

22 Đoàn Thị Thanh  Mỹ  CH14B Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển  
23 Nguyễn Thị Hồng  Ngoan  CH14B Một số kỹ năng trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật  
24 Vũ Thị  Ninh  CH14B Hoàn thiện hệ thống văn bản trong lĩnh vực quản lý đất đai  
25 Nguyễn Thị Minh  Phượng  CH14B Vai trò của giáo dục pháp luật đối với quản lý nhà nước về y tế  



26 Hoàng Thị Nguyệt  Quế  CH14B 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (từ thực tiễn tỉnh Bắc Cạn) 

 

27 Lê Thị  Quyên  CH14B 
Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với công tác 
thi đua tại Ban thi đua - khen thưởng Trung ương 

 

28 Vũ Thị Thu Thuỷ  CH14B 
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý Nhà 
nước đối với  đề tài cấp Bộ 

 

29 Hoàng Thị  Thuỷ  CH14B 
Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế “một cửa” 
tại huyện Từ Liêm. Thực trạng và giải pháp 

 

30 Nguyễn  Tuấn  CH14B 
Hoàn thiện cơ chế giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Lai 
Châu 

 

31 Nguyễn Mạnh Tuấn  CH14B Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai  

Tổng số: 31 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 
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Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Linh 28/01/1973 CH14M 
Khai thác, quản lý nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản tại 
các xã, thị trấn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt 

 

2 Trần Thu Trang 16/7/1983 CH14M 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế thu 
nhập cá nhân 

 

3 Nguyễn Thành Hưng 1/25/1980 CH14H 
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước (tại tỉnh Phú Thọ) 

 

4 Phạm Thị Thu Huyền 3/20/1978 CH14H Hoàn thiện quản lý ngân sách quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội  

5 Nguyễn Tiến Thắng 3/26/1975 CH14H 
Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

6 Nguyễn Việt  Cường 28/5/1979 CH14G 
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 
Tây Hồ 

 

7 Vũ Quang Trung 09/02/1981 CH14G 
Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục quận Tây Hồ  

 

8 Bùi Thanh Vân 26/5/1983 CH14G 
Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách 
phường trên địa bàn quận Cầu Giấy 

 

9 Lương Duy Huy 14/3/1979 CH14G Phương pháp và kỹ thuật thanh tra trong quản lý chi tiêu công  



10 Nguyễn Viết  Dũng 06/8/1974 CH14G 
Quản lý nhà nước về chất lượng tín dụng xuất khẩu trong hệ 
thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế 

 

11 Vũ Đình  Giang 10/10/1973 CH14G 
Quản lý nhà nước đối với công tác phát triển dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  

 

12 Phạm Huy  Bình 03/12/1973 CH14G 
Quản lý nhà nước về chi ngân sách trong công tác giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

13 Nguyễn Văn  Tiện  CH14G 
Cải cách hành chính về tài chính công, 10 năm nhìn lại và thực 
trạng ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

14 Trần Ngọc  Thực  CH14B 
Đổi mới quản lý chi hành chính sự nghiệp từ ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

Tổng số: 14 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: QLNN VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Chinh 2/28/1976 CH14H 
Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

 

2 Trần Huy Hoàng 8/18/1976 CH14H 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai 

 

3 Đoàn Thị Dương Huyền 2/1/1985 CH14M 
Hoàn thiện Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 
hiện nay. Thực trạng và giải pháp (Khảo sát trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội) 

 

4 Khuất Trọng Kiên 11/11/1977 CH14M 
Quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội 

 

5 Nguyễn Thị Mùng  Chín 09/11/1972 CH14G 
Quản lý nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa 
bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải 
pháp 

 

6 Trần Thanh Hải 04/11/1980 CH14G 
Quản lý nhà nước đối với chất lượng các công trình xây dựng 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

7 Nguyễn Ngọc  Quyền 05/4/1974 CH14G 
Quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Hà Nội, lý luận và 
thực tiễn 

 

8 Nguyễn Ngọc  Vĩnh 08/02/1975 CH14G 
Hoàn thiện công tác quản lý và xây dựng hệ thống chợ trên địa 
bàn quận Long Biên, Hà Nội 

 



9 Nguyễn Đình  Anh  CH14B 
Kinh nghiệm quản lý đối tượng hoạt động đường phố nhìn từ 
thành phố Đà Nẵng 

 

10 Nguyễn Thị Hoa  Cúc  CH14B 
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

 

11 Nguyễn Xuân  Huy  CH14B 
Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù 
hợp với tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp 

 

12 Nguyễn Văn  Lợi 26/02/1968 CH14B 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông 
thôn, vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước 

 

13 Nguyễn Duy  Trọng  CH14B 
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực phòng cháy chữa 
cháy rừng tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Tổng số: 13 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: QLNN VỀ KINH TẾ 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Trần Đình Ngọc 17/7/1979 CH14M 
Nâng cao hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ngoại 
thành Hà Nội (Huyện Đông Anh) 

 

2 Nguyễn Đăng Toàn Thắng 29/7/1978 CH14M 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện 
thuộc Hà Nội qua thực tế huyện Thanh Oai 

 

3 Đinh Thị Như Hoa 8/13/1983 CH14H 
Quản lý nhà nước về Du lịch tại Thái Nguyên - Thực trạng và 
giải pháp 

 

4 Nguyễn Văn Tân 9/2/1972 CH14H 
Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan 
đối với mặt hàng xăng dầu,  giải pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý xăng dầu tạm nhập tái xuất 

 

5 Trần Thanh  Bình 02/8/1975 CH14G 

Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản đối 
với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Uỷ 
ban nhân dân cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội làm 
chủ đầu tư (lấy thức tiễn từ huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) 

 

6 Bùi Hoàng  Chung 07/9/1972 CH14G 
Hoàn thiện quản lý nhà nước theo hướng không phân biệt các 
thành phần kinh tế trong ngành du lịch nước ta hiện nay. 

 

7 Phạm Đức  Hạnh 08/02/1971 CH14G 
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội 

 



8 Dương Hồng  Hải 19/5/1968 CH14G 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng thông tin, 
truyền thông - Từ thực tiễn Đài Tiếng nói Việt Nam 

 

9 Điền Tuấn  Long 14/02/1970 CH14G 
Một số giải pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác quản 
lý nhà nước về kinh tế trong ngành du lịch Hà Nội trước yêu 
cầu đổi mới của quá trình hội nhập 

 

10 Trần Anh  Tuấn 01/4/1984 CH14G 
Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn 
huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 

 

11 Trương Thị Ngọc  Anh  CH14B 
Xây dựng đội ngũ cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 

 

12 Hoàng Ngọc  Dự  CH14B 
Quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước qua thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

 

13 Vũ Minh  Đại  CH14B 
Nâng cao năng lực trong quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản do Bộ Y tế quản lý 

 

14 Lê Mai Thanh  CH14B 
Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước vĩ mô nhằm thúc 
đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Asean 

 

15 Phạm Anh  Tuấn  CH14B 
Một số biện pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề tại các trường thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước 
(lấy cơ sở từ các trường thuộc tập đoàn Sông Đà) 

 

Tổng số: 15 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
 
 
 
 
 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  
ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 
 

THUỘC TIỂU BAN: QLNN VỀ XÃ HỘI 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Trịnh Ngọc Ánh 9/4/1984 CH14M 
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Hải 
Dương 

 

2 Phạm Văn Đức 2/10/1983 CH14M 
Quản lý nhà nước đối với công tác Bảo hiểm xã hội - thực tiễn 
tại Thành phố Hải Phòng 

 

3 Lê Thanh Hà 18/01/1976 CH14M 
Quản lý nhà nước về du lịch văn hóa làng nghề trên địa bàn 
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

4 Vũ Mạnh Hùng 6/10/1974 CH14M 
Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu 
nhân loại Quan họ Bắc Ninh - Thực trạng và những giải pháp 
quản lý nhà nước 

 

5 Hoàng Văn Phương 1/5/1971 CH14M 
Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm dịch y tế biên giới 
của ngành Y tế 

 

6 Đặng Anh Thư 2/12/1982 CH14M 
Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
- phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam 
giai đoạn 2011-2020 

 

7 Đặng Thị Khánh Vân 16/4/1982 CH14M 
Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ môi 
trường từ thực tiễn tại tỉnh Bắc Giang 

 

8 Kiều Quỳnh Anh 10/15/1972 CH14H 
Chính sách phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu ngành khoa học xã hội Việt Nam - từ thực tiễn Viện khoa 
học xã hội Việt Nam 

 



9 Nguyễn Thị Kim Anh 11/11/1977 CH14H 
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Truyền hình nhằm 
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (từ thực tiễn Đài truyền hình 
Việt Nam) 

 

10 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 12/30/1971 CH14H 
Quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa từ thực tiễn tỉnh 
Phú Thọ 

 

11 Lê Thị Anh Đào 4/13/1978 CH14H 
Quản lý nhà nước về Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 
Thực trạng và giải pháp 

 

12 Ngô Thị Thu Hà 5/2/1982 CH14H Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông ở Quảng Ninh  

13 Trần Thị  Hà 8/20/1980 CH14H 
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của giáo hội phật giáo Việt 
Nam nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng 

 

14 Hà Công Hải 4/24/1985 CH14H 
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa 
giáo dục đại học (qua thực tiễn tìm hiểu tại trường Đại học 
Thành Đô) 

 

15 Vũ Hồng Loan 12/28/1968 CH14H 
Quản lý nhà nước về giáo dục cấp trung học cơ sở trên địa bàn 
huyện Từ Liêm - Hà Nội 

 

16 Ứng Thị Thanh Nga 1/28/1985 CH14H Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020  

17 Phan Hồng Nhung 10/13/1978 CH14H 
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đạo Tin lành 
khu vực Tây Bắc - Thực trạng và giải pháp 

 

18 Phạm Thị Minh Thùy 6/26/1986 CH14H 
Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực 
ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

19 Vũ Trọng Tuấn 6/18/1970 CH14H Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực y tế công lập tại tỉnh Phú Thọ  

20 Võ Thị  Nga 05/12/1966 CH14G 
Quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng 
ngoài công lập - Thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn Trường 
Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi)  

 

21 Vũ Thị Bích  Ngọc 20/4/1972 CH14G 
Quản lý nhà nước nguồn nhân lực về văn hoá trong địa bàn 
thành phố Hà Nội  

 

22 Phạm Tùng  Sơn 05/12/1968 CH14G 
Quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (điều trị nội 
trú) của ngành y tế tại trường Đại học Y Hà Nội - Thực trạng 
và mội số kiến nghị 

 

23 Nguyễn Kim  Quý 07/9/1977 CH14G 
Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xã hội hoá các dịch 
vụ y tế, hoạt động y tế ở Việt Nam (qua nghiên cứu thực tiễn 
quận Long Biên) 

 



24 Nguyễn Thị Trường  Thịnh 08/9/1984 CH14G 
Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai 
đoạn hiện nay 

 

25 Trần Ngọc  Túy 04/4/1967 CH14G 
Đổi mới hệ thống chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội 

 

26 Nguyễn Đức  Hạnh  CH14B 
Vấn đề quản lý nguồn lực con người ở các cơ quan nghiên cứu 
khoa học xã hội (ngành nhân văn) hiện nay 

 

27 Vũ Minh  Lộ  CH14B 
Tăng cường quản lý nhà nước về dân số kế hoạch hoá gia đình 
ở địa phương 

 

28 Đinh Thị  Phương  CH14B 
Tìm hiểu chính sách văn hoá đối với các dân tộc thiểu số từ 
năm 1945 đến nay và những kiến nghị giải pháp 

 

29 Đỗ Thị Phương  Thảo  CH14B 
Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực ngành y tế 

 

30 Nguyễn Thị Thu Trang  CH14B 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên trong các trường Cao đẳng Ytế công lập Việt Nam 
(từ thực tế tại Trường Cao đẳng Ytế Hà Nội) 

 

Tổng số: 30 học viên. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
 
 
 
 
 
 
 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 

 
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  

ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82 

 
THUỘC TIỂU BAN: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Dũng 26/7/1964 CH14M 
Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành 
Hải quan qua thực tiễn Cục Hải quan Hà Nội 

 

2 Trần Thị Phương Hằng 21/7/1982 CH14M 
Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp 
ứng nhu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

 

3 Nguyễn Đình Sơn 8/9/1971 CH14M 
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

 

4 Phạm Thị Diệu Thúy 18/5/1985 CH14M 
Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại 
Văn phòng Chính phủ 

 

5 Vũ Thị Kim  Dung 4/17/1979 CH14H 
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh Phú 
Thọ trong giai đoạn hiện nay 

 

6 Nguyễn Mạnh Hà 5/17/1978 CH14H 
Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức 
ở cơ sở từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang 

 

7 Tạ Mạnh Hà 6/21/1975 CH14H 
Quản lý nhà nước về biên chế - tiền lương các đơn vị sự nghiệp 
y tế công lập tỉnh Phú Thọ: thực trạng và giải pháp 

 

8 Cù Ngọc Hùng 9/22/1973 CH14H 
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức, lãnh đạo quản lý 
của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

 

9 Phùng Thanh Liêm 9/2/1980 CH14H 
Một số giải pháp đổi mới công tác đánh giá chương trình, đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức 

 

10 Đinh Văn Sơn 2/1/1978 CH14H 
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay 

 



11 Trần Văn  Cảnh 07/5/1985 CH14G 
Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các trường đại học, cao 
đẳng ngoài công lập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Từ 
thực tiễn Trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghiệp Quảng Ngãi 

 

12 Trần Đình  Cường 07/4/1975 CH14G 
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trên địa 
bàn quận Cầu Giấy 

 

13 Nguyễn Ngọc  Long 24/01/1965 CH14G Đào tạo trình độ tiến sĩ trong ngành Y tế  

14 Đỗ Quang  Sơn  CH14G 
 Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cã trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội 

 

15 Nguyễn Việt  Đức  CH14B 
Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực 
thi công vụ 

 

16 Nguyễn Thị Lệ  Dung  CH14B 
Cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện việc đánh giá cán bộ 
công chức ở Việt Nam hiện nay 

 

17 Cấn Thị Việt Hà  CH14B 
Một số giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ lãnh 
đạo quản lý quận Hà Đông, TP. Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 

 

18 Hoàng Đình Hiển  CH14B 
Thực trạng và giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ công 
chức chính quyền cấp xã tỉnh Thanh Hóa hiện nay 

 

19 Trần Thị Thanh  Huế  CH14B 
Thực trạng và giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ công 
chức tại các phòng ban và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội 

 

20 Nguyễn Thị Thu  Hương  CH14B 
Hoàn thiện quá trình tuyển dụng công chức, viên chức vào các 
cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại TP. Hà Nội

 

21 Cung Nữ Phương  Mai  CH14B 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, 
giai đoạn 2010 -2015 (từ thực tế huyện Thanh Trì) 

 

22 Chử Bá  Tùng  CH14B 
Đổi mới phương pháp đào tạo công chức cấp huyện đáp ứng 
yêu cầu thời kỳ mới 

 

Tổng số: 22 học viên. 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

 
TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 

 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2011 

 
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 14  

ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI VÀ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ  
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công - Mã số: 60 34 82  

 
THUỘC TIỂU BAN: VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH 

 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Lớp CH Tên đề tài Ghi chú 

1 Trần Phạm Bạch Dương 29/8/1982 CH14M 
Quản lý nhà nước về thông tin và tuyền thông trong xu hướng 
hội nhập quốc tế 

 

2 Hoàng Thị Thu Hiền 10/3/1986 CH14M 
Phát triển văn hóa công sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
qua thực tế tại trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công 
nghệ và Môi trường - Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

3 Trần Ngọc Luân 4/4/1977 CH14M 
Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

 

4 Phạm Lê Minh 13/07/1977 CH14M 
Quản lý hoạt động công nghệ thông tin tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội 

 

5 Vũ Minh Nguyệt 27/10/1986 CH14M 
Kỹ năng giao tiếp hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ 
công chức Ủy ban nhân dân huyện Yên Định,Thanh Hóa - 
Thực trạng và giải pháp 

 

6 Phạm Thị Thúy 19/3/1979 CH14M 
Nâng cao trình độ về nghiệp vụ hành chính cho cán bộ làm 
công tác văn phòng trong cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ (Thực 
tiễn từ cơ quan Bộ Tài chính) 

 

7 Bùi Thị Yến 27/01/1983 CH14M 
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức, viên chức 
tỉnh Hải Dương 

 

8 Lê Phạm Mạnh Hà 7/4/1971 CH14H 
Đổi mới công tác ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần 
đẩy mạnh cải cách hành chính tại Văn phòng Trung ương Đảng 

 



9 Phạm Thị  Hòa 8/21/1979 CH14H 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
trung tâm tin học, ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay 

 

10 Lê Thị Vân Huyền 9/9/1986 CH14H 
Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực tiễn thủ tục hành chính 
theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại thành phố Hà Nội 

 

11 Nguyễn Văn Phương 8/17/1972 CH14H 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang qua 
thực tiễn huyện Việt Yên 

 

12 Đặng Thị  Quyên 7/1/1983 CH14H 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
thị xã 

 

13 Đỗ Văn  Định 20/10/1974 CH14G 
Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học - Từ thực tiễn Trường Đại học Thủy Lợi 

 

14 Bùi Thu  Thủy 04/07/1977 CH14G 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước 
đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành vận tải ở Việt 
Nam hiện nay  

 

15 Vũ Thị  Huyền 20/12/1983 CH14G 
Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản ở nước 
ta hiện nay 

 

16 Đinh Thị Mai  Phương 23/3/1980 CH14G 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính tại 
Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

 

17 Nguyễn Chí  Chinh 29/11/1977 CH14G 

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác văn phòng hành chính 
nhà nước cấp Bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thân 
thiện - Thực tế tại văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

 

18 Nguyễn Tiến  Bình 23/3/1975 CH14G 
Tăng cường công tác văn phòng phục vụ công tác lãnh đạo và 
quản lý ở Báo Giáo dục Việt Nam 

 

19 Nguyễn Thị Hải  Yến 17/6/1977 CH14G 
Nâng cao công tác điều hành công sở trong các trường thuộc 
Bộ Công thương 

 

20 Đào Thị ái  Loan 25/6/1971 CH14G 
Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hành chính của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường 

 

21 Nguyễn Hồng  Phong  CH14G 
Quy trình và phương pháp đánh giá hệ thống văn bản quản lý 
nhà nước hiện hành 

 



22 Nguyễn Thị Ngọc  Bích  CH14B Quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo viết  

23 Lương Khánh Diệu  CH14B 
Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng phục vụ cải cách 
hành chính 

 

24 Nguyễn Hương  Giang  CH14B 
Cải cách thủ tục hành chính trong việc ban hành văn bản tại cơ 
quan Viện kiểm sát 

 

25 Trần Thị Thu  Hà  CH14B 
Quản lý nhà nước về công tác bảo quản và tổ chức khai thác, sử 
dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia 

 

26 Vũ Đình Lãm  CH14B 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng soạn thảo và ban 
hành văn bản ở cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội 

 

27 Lâm Hồng  Mạnh  CH14B 
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo và 
quản lý văn bản hành chính ở các trường Đại học sư phạm. 

 

28 Nguyễn Xuân  Nghĩa  CH14B Quản lý nhà nước đối với Đại học Mở và các cơ sở giáo dục từ 
xa ở Việt Nam 

 

29 Nguyễn Huy  Quang  CH14B 
Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước của 
Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

 

30 Vũ Huy  Thành  CH14B 
Quản lý nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ tại Bộ Tài chính 
Việt Nam 

 

31 Phạm Hồng Tuyết  CH14B 
Phát triển kỹ năng giao tiếp quản lý cho cán bộ Quận đoàn (qua 
thực tiễn của Thành phố Hà Nội) 

 

Tổng số: 31 học viên. 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
 
 

TS. Nguyễn Minh Sản 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

PGS.TS. Lê Chi Mai 
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