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DANH MỤC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 

 

Năm 2010 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học  

I Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra ở nước ta hiện nay TS. Lê Hồng Yến 

2 Quản lý công mới ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế ThS. Đoàn Văn Dũng 

II Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1  Xây dựng Luật viên chức – Lý luận và thực tiễn TS. Lê Thị Hương 

2  Chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ ở Học viện 

Hành chính 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

3  Mối quan hệ giữa xã hội dân sự với hệ thống chính trị Việt Nam TS. Đặng Khắc Ánh 

4  Hệ thống hoá các phương pháp phân tích chính sách công ThS. Phạm Thị Thu Lan 

5  Những giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Luật cán bộ CC năm 2008 - Lý 

luận và thực tiễn 

TS. Lương Thanh Cường 

6  Nghiên cứu, khảo sát phong tục, tập quán một số dân tộc vùng núi phía bắc 

Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị Hường 

7  Quản trị địa phương - Lý luận và thực tiễn Việt Nam ThS. Hoàng Mai 

8  Phát triển mô hình cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế 

ThS. Nguyễn Thị La 

9  Nghiên cứu và đánh giá một số mô hình “môi trường và cộng đồng” một số 

phường, xã ở Hà Nội hiện nay 

PGS.TS. Nguyễn Đức Lương 
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10  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo liên 

thông từ trung cấp hành chính lên đại học hành chính 

ThS. Bùi Huy Khiên 

11  Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy sau đại học ThS. Phùng Thị Phong Lan 

12  Quản lý chuyển đổi đất kẹt và đất ven các dự án mới phát triển trong quá 

trình đô thị hoá (tình huống ở Hà Nội) 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 

B Dự án khoa học 

1 Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ Hành chính công NAPA-ENAP Quebec trong 

khuôn khổ đề án 165 

Ban Hợp tác quốc tế 

C Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Thực trạng sự phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện cơ chế một cửa tại 

UBND quận Hà Đông 

Đinh Thị Cúc (KH 9A4) 

2 Tác động của văn hóa đô thị đối với sinh viên nông thôn- Thực trạng và giải 

pháp 

Nguyễn Danh Đại (KH 9A10) 

3 Quản lý nhà nước đối với các hệ thống thư viện phục vụ cho quá trình đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Trần Thị Huyền Trang (KH 8D) 

4 Quản lý nhà nước đối với du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Ly Na (KH 7G) 

5  Vấn đề chảy máu chất xám ở khu vực công – Thực trạng và giải pháp Bùi Anh Thái (KH 9A10) 

6 Trách nhiệm, vai trò của sinh viên hệ chính quy hành chính đối với nâng cao 

chất lượng đào tạo 

Hoàng Thị Thúy (KH 8C) 

7 Tạo động lực làm việc cho công chức trong quá trình thực thi công vụ Phùng Thị Phương Thảo (KH 7G) 

D Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học cấp Học viện 

1 Hồ Chí Minh về công vụ, công chức Việt Nam Viện Nghiên cứu  
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Khoa học Hành chính 

2 Từ ý tưởng tới hành động: Nhận thức về mối quan hệ giữa nhân sự chính trị - 

hành chính trong thực tiễn Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

3 Vai trò của đồng giảng trong liên kết đào tạo Ban Hợp tác quốc tế 

4 Thiết kế giảng dạy chuyên đề “Cơ hội và thách thức của nền hành chính” 

trong chương trình Thạc sĩ hành chính 

Ban Hợp tác quốc tế 

E Nghiên cứu khảo sát 

1 Kinh nghiệm quản lý đào tạo tại tỉnh Quảng Ninh Ban Đào tạo 

2 Tìm hiểu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý thị trường, 

đo lường, thanh tra tài chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo tại Thanh Hóa 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

3 Khảo sát thực tế về nghiên cứu chuyên sâu về phối hợp hoạt động giữa Ủy 

ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tại Đà Nẵng 

Khoa Hành chính học 

4 Tìm hiểu về quản lý chi tiêu công và quản lý công sản tại tỉnh Quảng Ninh và 

Hòa Bình 

Khoa Quản lý Tài chính công 

5 Tìm hiểu thực tiễn công tác văn bản, văn thư, văn hóa công sở, thủ tục hành 

chính 

Khoa Văn bản và Công nghệ hành 

chính 

6 Khảo sát phương thức điều hành công sở tại tỉnh Đồng Nai Cơ sở Học viện Hành chính                

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 
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Năm 2011 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học 

I Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức 

Hội đồng nhân dân huyện 
ThS. Hoàng Thị Tú Oanh 

2 Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng của các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp tỉnh ở nước ta hiện nay 
TS. Lê Hồng Yến 

3 Các lý thuyết về hiệu quả QLHCNN và ứng dụng trong điều hành công sở ở 

Việt Nam 
TS. Nguyễn Thị Thu Vân 

II Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1   Đánh giá chi tiêu công - cơ sở lý luận và những vấn đề cốt yếu qua thực tiễn 

Việt Nam 
PGS.TS. Lê Chi Mai 

2 Thanh tra - một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả trong 

nhà nước pháp quyền 
PGS.TS. Lê Thị Hương 

3 Những đặc trưng của nền hành chính nhà nước Việt Nam trong xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 
TS. Trương Quốc Chính 

4 Nghiên cứu mô hình chính quyền đồ thị một cấp ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 

5 Nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong 

giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 
TS. Nguyễn Thanh Bình 

6 Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công và đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính 

công 

ThS. Đoàn Văn Dũng 
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7 Mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả: Lý luận và thực 

tiễn 
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 

8 Quản lý thực thi đối với công chức HCNN trong bối cảnh quản lý công ở 

Việt Nam 
TS. Trần Thị Thanh Thủy 

9 Hiệu quả kinnh tế xã hội khi bỏ HĐND cấp quận/ huyện và phường (từ kết 

quả thí điểm 10 tỉnh,thành phố) 
TS. Phạm Quang Huy 

10 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực giáo dục đại học khu vực 

công - Lý luận và thực tiễn 
TS. Đinh Thị Minh Tuyết 

11   Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý đô thị TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 

12 Trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước - 

Lý luận và thực tiễn 
ThS. Nguyễn Thế Tài 

13 Đẩy mạnh ứng dụng tin học phục vụ quản lý HCNN giai đoạn 2010 - 2015, 

thực trạng và giải pháp 
TS. Bế Trung Anh 

B Dự án khoa học 

1 Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ Tài chính công NAPA-ĐHTH Tampere trong 

khuôn khổ đề án 165 

Ban Hợp tác quốc tế 

C Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Góc nhìn sinh viên hành chính đối với cải cách tổ chức bộ máy và nhân sự 

hành chính Việt Nam 

Nguyễn Thị Trang (KH9 NS3) 

2 Văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức xã với nhân dân qua nghiên cứu 

thực tế tại các xã của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Trung Kiên (KH10 NS2) 

3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính ở 

lĩnh vực thuế của huyện Đông Anh  Hà Nội 

Vũ Thị Trang (KH10 HCH2) 

4 Thực trạng công tác luân chuyển cán bộ công chức tại UBND tỉnh Phú Thọ Lê Thị Thường (KH9 NS4) 
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5 Nâng cao nhận thức của sinh viên Học viện Hành chính đối với vấn đề tham 

nhũng và phòng chống tham nhũng hiện nay 

Đào Thị Loan (KH 8C) 

6 Hệ thống cơ quan giám sát hành chính Trung Quốc và bài học kinh nghiệm 

trong tổ chức hoạt động thanh tra ở Việt Nam 

Ngô Văn Quyết (KH9 TT1) 

7 Quyền tiếp cận thông tin của người dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 

Ngô Thị Hạnh (KH9 HCH3) 

8 Nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học thông 

qua áp dụng lý thuyết động cơ thúc đẩy Maslow và Herberg 

Trần Xuân Nam (KH9 NS4) 

D Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học cấp Học viện 

1 
Đánh giá 10 năm thực hiện cải cách hành chính ở Việt Nam 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

2 
Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam từ góc nhìn của các nhà khoa học 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Khảo sát kinh nghiệm một số nước về các vấn đề liên quan đến mô hình tổ 

chức nhà nước các cấp; dịch vụ công và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

phục vụ cho hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước (Malayxia và 

Inđônêxia) 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

2 Khảo sát 10 năm thực hiện cải cách hành chính Viện Nghiên cứu                                  

Khoa học Hành chính 

3 Tìm hiểu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý đô thị, thị 

trường, nội vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 
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4 Khảo sát kinh tế trang tại tại Sơn Tây, Hà Nội Khoa Quản lý nhà nước về            

Đô thị và Nông thôn 

5 Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của Thanh Hóa trong việc hội nhập 

kinh tế quốc tế của tỉnh; Thực trạng phát triển kinh tế của tỉnh; những chủ 

trương, chính sách chủ yếu của tỉnh 

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

6 Khảo sát việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại Ủy ban nhân 

dân huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

Khoa Văn bản và Công nghệ              

hành chính 

 

 

Năm 2012 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học  

I Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Quản lý chiến lược nguồn nhân lực khu vực công: Lý luận và thực tiễn PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 

II Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1 Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Cải cách hành chính 

công tại Thành phố Huế trong bối cảnh xây dựng Thành phố trực thuộc 

Trung ương 

PGS.TS. Thái Thanh Hà 

2 Hợp tác công-tư và vận dụng vào cải cách khu vực công ở Việt Nam TS. Đặng Khắc Ánh 

3 Ứng dụng Logic học vào việc diễn đạt và chính xác hóa tư duy của nhà quản 

lý trong văn bản quản lý hành chính nhà nước 

TS. Trương Quốc Chính 

4 Cải cách hành chính ở Việt Nam từ quan điểm quản trị nhà nước và quản lý 

công mới 

TS. Trần Trọng Đức 
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5 Vận động hành lang và vấn đề tham nhũng trong khu vực công PGS.TS. Võ Kim Sơn 

6 Phát triển Chính phủ điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch của các dịch vụ 

công ở Việt Nam 

TS. Bế Trung Anh 

7 Đánh giá 01 năm thực hiện Luật cán bộ, công chức ở Việt Nam TS. Nguyễn Văn Hậu 

8 Từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhìn nhận về năng lực Quản lý nhà 

nước ở địa phương 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 

9 Xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, trong thực thi các thủ tục hành 

chính 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

10 Tổ chức hành chính - lãnh thổ trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp 1992 (sửa 

đổi, bổ sung 2001) 

TS. Nguyễn Thị Phượng 

11 Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp ThS. Tạ Thị Hương 

12 Thực trạng thí điểm xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra đối với 

Quản lý nhà nước 

TS. Hoàng Sỹ Kim 

13 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế TS. Nguyễn Hoàng Quy 

III Đề tài khoa học cấp khoa 

1 Tìm hiểu chính sách phát triển kinh tế triều Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 

1945) 

ThS. Trần Thị Ngọc Quyên 

2 Tìm hiểu hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của 

Chính phủ một số nước trên thế giới. Kinh nghiệm cho Việt Nam 

ThS. Phạm Ngọc Hà 

3 Tìm hiểu phong các giao tiếp với dân của công chức cấp xã ThS. Nguyễn Thị Hà 

4 Tìm hiểu phương pháp đánh giá chương trình, dự án thực thi chính sách công ThS. Nguyễn Thị Phương Lan 

5 Lý luận về giao tiếp trong thanh tra TS. Trần Thị Diệu Oanh 

6 Phòng, chống tham nhũng – Lý luận và thực tiễn TS. Nguyễn Quốc Sửu 
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7 Tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam ThS. Trương Thị Ngọc Lan 

8 Giải pháp đổi mới QLNN đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm thực hiện 

cam kết gia nhập WTO 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

9 Một số giải pháp tăng cường QLNN về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam 

hiện nay 

ThS. Phan Minh Nguyệt 

10 QLNN đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay ThS. Dìu Đức Hà 

ThS. Nguyễn Thị Nga 

B Đề án khoa học 

1 Xây dựng quy trình thi tổ chức thi và chấm thi đối với đào tạo đại học Học 

viện Hành chính 

ThS. Bùi Huy Tùng 

2 Xây dựng đề án mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế của 

Học viện Hành chính giai đoạn 2011 – 2015 

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa 

3 Xây dựng Bộ dữ liệu mềm thực hiện các chế độ quản lý lương tại Học viện 

Hành chính 

Đỗ Văn Huyên 

4 Xây dựng tổ chức và hoạt động của Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và 

viên chức 

PGS.TS. Hoàng Văn Chức 

5 Nghiên cứu xây dựng Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Học viện Hành 

chính 

TS. Nguyễn Bá Chiến 

6 Đề án thành lập trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục ThS. Hà Xuân Nhung 

7 Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học – Thư viện TS. Chu Xuân Khánh 

8 Danh bạ điện tử và website cá nhân phục vụ cán bộ Học viện Hành chính TS. Bế Trung Anh 

9 Nâng cao chất lượng phục vụ giảng đường ThS. Nguyễn Ngọc Anh 

10 Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Văn phòng Đảng, đoàn thể trực thuộc ThS. Nguyễn Thị Châm 
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Giám đốc Học viện 

11 Xây dựng hệ thống quy chế quản lý hoạt động khoa học của Học viện Hành 

chính 

TS. Huỳnh Văn Thới 

12 Xây dựng đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên 

cứu Khoa học Hành chính 

TS. Huỳnh Văn Thới 

13 Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện 

Nghiên cứu Khoa học Hành chính 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

14 Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội trong nghiên cứu 

khoa học hành chính 

ThS. Đoàn Văn Dũng 

C Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Vai trò của UBND xã trong việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo từ 

thực tiễn xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Phạm Thị Oanh (KH12 A6) 

2 Vai trò của chính quyền xã trong việc thực hiện chính sách nuôi bò sữa ở 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Hậu (KH11 CSC) 

3 Kinh nghiệm chống lạm phát và điều tiết kinh tế vĩ mô của một số nước trên 

thế giới 

Nguyễn Thanh Thủy (KH11 Kinh tế) 

4 Bảo đảm nguồn nhân lực cho hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Hải Dương 

Bùi Thị Hồng Nhung (KH10 TT1) 

5 Công tác tuyên truyền Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 

2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

Nguyễn Thị Bích Phượng               

(KH11 Kinh tế) 

6 Thực trạng thiếu việc làm đối với lao động trong nông nghiệp ở thị trấn Thanh 

Hà, huyện Lạc Thủy và xã Thanh Nông, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

Hoàng Thị Thùy (KH11 Kinh tế) 
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7 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong cơ quan hành chính 

nhà nước tại tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Trung Kiên (KH10 NS2) 

8 Thực trạng thu nhập của các hộ gia đình sau khi thực hiện chính sách chuyển 

đổi nghề trong quá trình đô thị hóa tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Ngọc Thúy (KH12 A1) 

9 Thực trạng học ngoại ngữ của sinh viên Học viện Hành chính Giáp Thị Hà Linh (KH10 NS1) 

10 Vai trò của chính quyền xã Phú Thịnh trong việc xây dựng hợp tác xã mới Nguyễn Thị Thu (KH 11 Kinh tế) 

D Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học cấp Học viện 

1 Chính quyền địa phương JICA Việt Nam, Bộ Nội vụ và        

Học viện Hành chính Quốc gia    

(Ban Hợp tác quốc tế) 

2 Sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của việc thí 

điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (do Giáo sự Đại học tổng hợp 

Indiana, Hoa Kỳ trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

3 Giới thiệu bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam hiện nay (do chuyên gia UNDP trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

4 Đào tạo chính sách công theo hướng thực hành: kinh nghiệm quốc tế và áp 

dụng vào Việt Nam (do chuyên gia Đại học Tokyo, Nhật Bản và một số 

chuyên gia,báo cáo viên trong nước trình bày) 

JICA Việt Nam,  

Ban Hợp tác quốc tế 

5 Bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức danh: kinh nghiệm của Cộng hòa 

Pháp và áp dụng vào thực tiễn Việt Nam (do chuyên gia Tổng cục hành chính 

và Công vụ Pháp, Đại sứ quán Pháp trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

6 Hiệu quả của chính phủ và hợp tác liên bộ: kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp 

(do Tham chính viện Cộng hòa Pháp trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

7 Sửa đổi, bổ sung  Hiếp pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước Viện Nghiên cứu 
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 Khoa học Hành chính 

8 Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, cơ hội và thách thức đối 

với chính quyền cấp xã 

Cơ sở Học viện Hành chính            

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

II Hội thảo khoa học cấp Khoa 

1 Nợ công, thách thức và giải pháp Khoa Quản lý Tài chính công 

E Tọa đàm khoa học 

1 Cải cách hành chính và đào tạo cán bộ, công chức tại Inđônêxia (do Giáo sư 

trường Đại học Tổng hợp Sriwijaya, Inđônêxia trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

2 
Khoa học hành chính Việt Nam – Thực trạng và định hướng 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

3 
Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng – nhìn từ góc độ quản lý nhà nước 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

4 Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học của Khoa Nhà nước và Pháp 

luật 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

5 Sự kiện Tiên lãng (Hải Phòng) – từ góc nhìn của sinh viên chuyên ngành 

thanh tra 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

6 Bồi dưỡng cán bộ quản lý đô thị theo vị trí việc làm Khoa Quản lý nhà nước về                   

Đô thị và Nông thôn 

7 Hoạt động của Đạo tin lành khu vực Tây Bắc và vấn đề quản lý nhà nước về 

tôn giáo trong giai đoạn hiện nay 

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

8 Hội nhập kinh tế quốc tế - những vấn đề đang đặt ra đối với công tác QLNN 

về kinh tế ở Việt Nam 

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 
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9 Vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

10 Vấn đề thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020 

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

11 Quá trình đổi mới hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

12 Vấn đề nền kinh tế tri thức và quyền sở hữu trí tuệ Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

13 Phân cấp QLNN về kinh tế ở Việt Nam Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

14 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế trong tình hình mới Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

15 Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

16 Mô hình tổ chức chính quyền địa phương một số quốc gia trên thế giới Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

17 Thi tuyển công chức quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

18 Đào tạo công chức HCNN theo vị trí việc làm Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

19 Những vấn đề về đánh giá công chức theo Luật các bộ,công chức 2008 và 

các văn bản hiện hành 

Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

20 Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cơ sở Học viện Hành chính           

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Hoạt động thanh tra các kỳ thi của trường đại học Thái Nguyên Ban Thanh tra Giáo dục và Đào tạo 

2 Khảo sát công tác nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chương trình, 

giáo trình tại Đại học Tổng hợp Tampere, Phần Lan 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

3 Khảo sát kinh nghiệm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành Viện Nghiên cứu 
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chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp tại thành phố Đà Nẵng Khoa học Hành chính 

4 Khảo sát công tác thanh tra của chính quyền cấp tỉnh Quảng Ninh Khoa Nhà nước và Pháp luật 

5 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở địa phương tại Quảng Nam Khoa Quản lý Tài chính công 

6 Tìm hiểu kinh tế biên giới Việt nam – Trung Quốc Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

 

Năm 2013 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học  

I Đề tài khoa học cấp nhà nước 

1 Quản lý xã hội trong tình huống bất thường ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và 

thực tiễn 

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển 

2 Hòa nhập xã hội của các nhóm xã hội bị thiệt thòi ở Việt Nam trong quá trình 

phát triển 

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 

II  Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1 Xác định nhu cầu trong thiết kế chương trình đào tạo theo chức danh cho cơ 

quan nhà nước các cấp 

TS. Huỳnh Văn Thới 

2 Đánh giá cải cách hành chính của ủy ban nhân dân quận/huyện tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Quang Huy 

3 Các lý thuyết trong lĩnh vực phân tích, thiết kế tổ chức – Kinh nghiệm cho 

đổi mới bộ máy nhà nước ở Việt Nam 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 
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4 Kinh tế học trong quản lý công TS. Nguyễn Hoàng Hiển 

5 Những đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước cho cán bộ, 

công chức, viên chức các tỉnh khu vực Tây Nguyên 

TS. Nguyễn Đăng Quế 

6 Tổ chức sự kiện tại các cơ quan nhà nước theo chuẩn mực văn hóa hành 

chính 

TS. Nguyễn Văn Hậu 

7 Quản lý nhà nước về Đạo Tin lành ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam hiện nay PGS.TS. Vũ Trọng Hách 

8 Quản lý khu đô thị mới theo hướng phát triển bền vững ThS. Thiều Thị Thu Hương 

9 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 

10  Kiểm soát hoạt động chính quyền địa phương TS. Lương Thanh Cường 

11 Những vấn đề triết học của quản lý công TS. Hoàng Quang Đạt 

12 Nghiên cứu, đánh giá thi tuyển cạnh tranh các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp 

phòng, cấp sở tại thành phố Đà Nẵng 

PGS.TS. Thái Thanh Hà 

III Đề tài khoa học cấp khoa 

1 Xây dựng trang web tiếng Anh cho Học viện; trang web chuẩn bị Hội nghị 

EROPA năm 2014 

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa 

2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của 

công dân và tổ chức ở nước ta 

ThS. Phùng Thị Phong Lan 

3 Lý luận về thanh tra tài chính  

4 Hiệu quả pháp luật về thanh tra nhà nước ở Việt Nam hiện nay ThS. Bùi Thị Thanh Thúy 

ThS. Nguyễn Thị Thục 

5 Quản lý nhà nước với vấn đề bảo vệ và phát triển thương hiệu cho hàng nông 

sản xuất khẩu của Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị Tình 
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6 Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở một số quốc gia trong 

bối cảnh suy thoái kinh tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

TS. Bùi Thị Thùy Nhi 

7 Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế góp phần phát triển kinh tế Việt 

Nam 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 

8 Huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng TS. Đặng Thị Hà 

9 Hoàn thiện công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo ThS. Phạm Thị Thanh Vân 

ThS. Trần Thị Phương Thảo 

10 Một số giải pháp tăng cường quản lý nợ công TS. Nguyễn Ngọc Thao 

11 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của công chức cấp cơ sở trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị Tế 

12 Nghiên cứu chế độ công vụ ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (từ thế kỷ XI 

cho đến nay) 

ThS. Lương Ban Mai 

B Đề án khoa học 

1 Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Đào tạo TS. Lê Hồng Yến 

2 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý học viên cao học và nghiên cứu sinh TS. Nguyễn Bá Chiến 

3 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến TS. Bế Trung Anh 

4 Đề án xây dựng Quy chế quản lý tài chính của Học viện Hành chính TS. Đặng Thành Lê 

5 Chuẩn hóa các quy trình quản lý viên chức và lao động hợp đồng của Học 

viện Hành chính 

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp 

6 Xây dựng chuẩn đầu ra đối với hệ đào tạo Đại học ngành quản lý nhà nước 

của Học viện Hành chính 

ThS. Hà Xuân Nhung 

7 Xây dựng và hoàn thiện các quy trình làm việc của Trung tâm Tin học – Thư 

viện 

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn 
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8 Đề án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

đối với hoạt động của Phòng Hành chính tổng hợp 

TS. Đặng Thành Lê 

9 Đề án Xây dựng bộ quy trình xuất bản tạp chí khoa học chuyên ngành ThS. Vũ Thị Minh Huệ 

10 Đề án phát triển trang điện tử của Tạp chí Quản lý Nhà nước trên Website 

của Học viện 

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 

11 Đề án Xây dựng định hướng xuất bản Tạp chí Quản lý Nhà nước PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 

12 Điều tra nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng ThS. Tống Đăng Hưng 

C Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức, viên chức nguồn là người 

dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 

Lô Thị Thái (KH11 CSC) 

2 Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân học sinh bỏ học ở trường THPT Sìn Hồ 

- huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu 

Tẩn A Sú (KH11 QLC) 

3 Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan 

tại xã Kim Đức – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. Thực trạng và giải pháp 

Vũ Thị Bích 

(CLB sinh viên NCKH) 

4 
Xử lý rác thải sông Tô Lịch: Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

(KH12 QLC1) 

5 Tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động quản lý nhà 

nước trên địa bàn huyện Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng  

Nguyễn Ngọc Anh (KH11 KT) 

6 Những biểu hiện lệch chuẩn trong sử dụng ngôn ngữ nói và viết của sinh viên 

khối trường hành chính – luật 

Nguyễn Trần Thị Thu Hà 

(CLB sinh viên NCKH) 

7 Nhận thức của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội về vấn đề mất cân 

bằng giới tính khi sinh hiện nay 

Đoàn Văn Đạt (KH11 XH) 
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8 Thực trạng ô nhiễm môi trường và công tác QLNN về môi trường tại Hồ 

Tây, Hà Nội 

Nguyễn Thị Phương Lâm 

(KH12 TCC) 

9 Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng chế định “Hồi Tỵ” trong cuộc 

cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh đối 

với việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức hành chính nhà nước hiện nay 

Nguyễn Việt Anh 

(CLB sinh viên NCKH) 

10 So sánh mối quan hệ giữa làng xã với nhà nước trong thời vua Lê Thánh 

Tông và hiện nay 

Lê Ngọc Quyền (KH11 NS) 

11 Giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho sinh viên chính quy trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Hoàng Thị Trang 

(Câu lạc bộ Thanh tra) 

D Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học cấp Học viện  

1 Quản lý theo kết quả (tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) UNICEF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Học viện Hành chính Quốc gia           

(Ban Hợp tác quốc tế) 

2 Đầu tư công, thách thức và giải pháp Khoa Quản lý tài chính công 

3 Văn hóa công sở và Văn hóa hành chính Khoa Văn bản và Công nghệ               

Hành chính 

4 Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí 

Minh – Thực trạng và giải pháp 

Cơ sở Học viện Hành chính       

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

5 Hội nhập và các vấn đề xã hội Cơ sở Học viện Hành chính       

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 
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E Tọa đàm khoa học 

1 Áp dụng công cụ thống kê trong đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng: 

kinh nghiệm của Italia và áp dụng vào thực tiễn Việt Nam (do Giáo sư Khoa 

Khoa học Quản trị, Đại học Tổng hợp Sannio, Italia trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

2 Quản lý năng động chất lượng làm việc trong khu vực công (do chuyên gia 

Đại học Tổng hợp Palermo, Italia trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

3 Giới thiệu mô hình Hội đồng bảo hiến và kiểm soát tính tuân thủ hiến pháp: 

kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp (do chuyên gia Tham chính viên Pháp trình 

bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

4 Quản lý nhân sự: kinh nghiệm của Nhật Bản (do chuyên gia Viện Nhân sự 

Nhật Bản trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

5 Thẩm định khung năng lực và xác định sơ bộ nhu cầu đào tạo đối với lãnh 

đạo cấp vụ và tương đương (do chuyên gia Tổng cục Hành chính và Công vụ 

Pháp trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

6 Chính sách tiền tệ châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và các giải 

pháp xử lý nợ công (do chuyên gia Cơ quan Đầu tư và Hỗ trợ quốc tế (AIA), 

Thụy Sỹ trình bày) 

Ban Hợp tác quốc tế 

7 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và việc ứng dụng vào nghiên cứu 

khoa học hành chính 

Viện Nghiên cứu  

Khoa học Hành chính 

8 Thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước Tạp chí Quản lý nhà nước 

9 Những yêu cầu (tính thời sự, tính chính trị, tính khoa học) trong việc phản Tạp chí Quản lý nhà nước 
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ánh các vấn đề cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng 

10 Hệ thống tạp chí lý luận chính trị - hành chính với việc phản ánh công tác 

xây dựng chính quyền đô thị 

Tạp chí Quản lý nhà nước 

11 Hệ thống tạp chí lý luận chính trị - hành chính với việc phản ánh công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Tạp chí Quản lý nhà nước 

12 Triết lý nhân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh 

về đại đoàn kết dân tộc 

Khoa Lý luận cơ sở 

13 Mối liên hệ giữa văn hóa chính trị và đạo đức công chức Khoa Lý luận cơ sở 

14 Nội dung, phương pháp, hình thức đánh giá chất lượng giảng dạy các môn 

học thuộc phần kiến thức chuyên ngành Thanh tra tại Khoa Nhà nước và 

Pháp luật 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

15 Xây dựng các tình huống phục vụ đào tạo đại học hành chính - chuyên ngành 

thanh tra 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

16 Sự kiện Tiên Lãng, Hải Phòng: Từ góc nhìn của sinh viên chuyên ngành 

Thanh tra 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

17 Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng một số chức danh quản lý đô thị ở địa phương Khoa Quản lý nhà nước về                  

Đô thị và Nông thôn 

18 Chính sách kinh tế trong quản lý công và kinh tế trong bối cảnh toàn cầu Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

19 Bàn về cơ chế quản lý doanh nghiệp Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

20 Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giải quyết 

việc làm cho người khuyết tật 

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 
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21 Quản lý nhà nước về Phật giáo trên địa bàn Hà Nội hiện nay Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

22 Những quy định mới nhất của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính Khoa Văn bản và Công nghệ            

hành chính 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Khảo sát khung năng lực chức danh chủ tịch quận/huyện Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

2 Khảo sát kinh nghiệm quản trị địa phương tại Darwin, Australia Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

3 Tìm hiểu về vai trò giáo dục ý thức công dân của các di sản văn hóa phi vật thể 

(tại Huế, Đà Nẵng) 

Khoa Lý luận cơ sở 

4 Tìm hiểu thực tế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân và Thanh tra nhà 

nước 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

5 Khảo sát môi trường giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở một số tỉnh đồng bằng 

sông Hồng và sự tác động đến quản lý nhà nước về giới 

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

 

6 Khảo sát về lễ hội tôn giáo ở các chùa Thầy, chùa Tây Phương và vấn đề quản 

lý nhà nước về lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Hà Nội 

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

 

7 Tìm hiểu vai trò giáo dục ý thức công dân của các di sản văn hóa (tại Huế, Đà 

Nẵng) 

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

 

8 Khảo sát thực tế tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

9 Khảo sát thực tế về phát triển kinh tế và dịch vụ tại huyện Đông Anh, Hà Nội Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

10 Khảo sát thực tế về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế 

11 Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin tại Đà Nẵng Trung tâm Tin học hành chính và 

Công nghệ thông tin 
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12 Khảo sát văn hóa hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khoa Văn bản và Công nghệ           

hành chính 

 

Năm 2014 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học 

I Đề tài khoa học cấp Nhà nước 

1 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Hội nhập quốc tế trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ 

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 

2 Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay TS. Huỳnh Văn Thới 

II Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 

2 Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức các 

tỉnh khu vực Tây Nguyên 
PGS.TS. Bùi Huy Khiên 

III Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1 Hành chính công và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 

2 Khoa học hành chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập TS. Huỳnh Văn Thới 

3 Sự tác động của yếu tố văn hóa chính trị đến quản lý công ở Việt Nam hiện 

nay 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

4 Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương trong ứng phó với vấn đề TS. Nguyễn Bá Chiến 
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biến đổi khí hậu 

5 Nghiên cứu quản lý nhà nước về kiềm chế lạm phát với mạng lưới bình ổn 

giá tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Đào Đăng Kiên 

6 Đánh giá công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở các tỉnh khu vực miền 

Trung 

TS. Ngô Văn Trân 

7 Minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay  TS. Trần Thị Diệu Oanh 

8 Tác động của phân cấp tài khóa tới tăng trưởng kinh tế địa phương trong tiến 

trình hội nhập: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh phía Nam 

TS. Mai Đình Lâm 

9 Lồng ghép kiến thức biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của 

Học viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Hoàng Thị Cường 

10 Lý thuyết về khung năng lực và vận dụng vào xây dựng năng lực thực thi 

công vụ ở Việt Nam 

PGS.TS. Lê Chi Mai 

11 Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hành chính công bằng phương pháp Thẻ 

cân bằng điểm (balanced score-card) tại tỉnh Thừa Thiên Huế  

TS. Lê Như Thanh 

12 Đổi mới thuế giá trị gia tăng trong bối cảnh hội nhập  TS. Nguyễn Ngọc Thao 

13 Các phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề chính sách công ThS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh 

14 Chuẩn hóa quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam trong 

điều kiện hội nhập 

TS. Nguyễn Thị Hà 

IV Đề tài khoa học cấp Khoa  

1 Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công tại Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào 
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2 Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số ThS. Tạ Thị Hương 

3 Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo lạ trên địa bàn thủ đô Hà Nội ThS. Hoàng Thị Cường 

4 Quản lý nhà nước về giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay TS. Đặng Thị Minh 

5 Nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế ThS. Phạm Thị Thanh Vân 

6 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam, lý luận và thực tiễn ThS. Nguyễn Xuân Thu 

7 Hệ thống hoá văn bản của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

8 Kiểm soát thủ tục hành chính ở một cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh 

đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

ThS. Nguyễn Thị La 

9 Thực tiễn quản lý nguồn nhân lực hành chính nhà nước tại một số quốc gia 

trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

10 Mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn ThS. Phan Anh Hồng 

11 Xây dựng hệ thống quản lý luồng công việc ThS. Đào Việt Cường 

12 Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

ThS. Nguyễn Chi Mai 

13 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh - lý luận và thực tiễn ThS. Bùi Thanh Giang 

14 Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan hành 

chính nhà nước cấp huyện tại Tp. Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị Thủy 

15 Văn bản quản lý nhà nước của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh từ cách tiếp cận logic hình thức 

TS. Nguyễn Hoàng Anh 

16 Dịch vụ hành chính công cấp xã – Thực tiễn tại Tp. Hồ Chí Minh ThS. Trương Quang Vinh 
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17 Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên các trường 

đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Ngọc Toán 

18 Quản lý sự thay đổi trong quản lý nhân sự khi triển khai Nghị định 

36/2013/NĐ-CP: Thực tiễn tại Tp. Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Trang Thu 

19 Quản lý nhà nước về hoạt động bảo trợ xã hội của các tổ chức ngoài công lập 

trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên 

B Đề án khoa học 

1 Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy và học môn giáo dục thể chất cho 

sinh viên Đại học Hành chính hệ chính quy tại Học viện Hành chính Quốc 

gia 

ThS. Nguyễn Toàn Thắng 

2 Nâng cao năng lực phối hợp của Ban Hợp tác quốc tế trong tổ chức hoạt 

động hợp tác quốc tế của Học viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa 

3 Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Học viện Hành chính 

Quốc gia 

ThS. Lê Hoàng Anh 

4 Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục – đào tạo tại Học viện Hành 

chính Quốc gia 

ThS. Hà Anh Tuấn 

5 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại 

Học viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Lê Phương Thúy 

6 Khảo sát nội dung và phương pháp đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý 

công theo hướng thực hành ở Học viện Hành chính Quốc gia 

TS. Nguyễn Minh Sản 

7 Xây dựng quy chế biên soạn và quản lý hệ thống đề thi tại Học viện Hành ThS. Hà Xuân Nhung 
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chính Quốc gia 

8 Văn hóa công sở trong quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại Học viện Hành 

chính Quốc gia 

Phùng Văn Hùng 

C Dự án khoa học 

1 Tăng cường năng lực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện 

Hành chính Quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo và công chức  

JICA Việt Nam,                             

Học viện Hành chính Quốc gia            

(Ban Hợp tác quốc tế) 

D Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Đánh giá thực trạng sử dụng các nguồn tài liệu học tập của sinh viên Học 

viện Hành chính Quốc gia 

Phạm Ngọc Tâm (KH12 QLC3) 

2 Đánh giá việc thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân tại huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai 

Đỗ Việt Anh (KH13 A6) 

3 Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Trịnh Thị Xuân (KH12 NS1) 

4 Đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Hành 

chính Quốc gia 

Tạ Hoàng Hải (KH13 A9) 

5 Đánh giá thực trạng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao cho cơ quan 

hành chính nhà nước quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Hồ Đức Quân (KH12 QLC3) 

6 Tác động của mạng xã hội đối với sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Phạm Văn Tiệp (KH12 NS2) 

E Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học quốc tế 

1 Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) 

với chủ đề: Hành chính công và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu 

Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính 

Quốc gia 
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vực và toàn cầu 

II Hội thảo khoa học cấp Học viện 

1 Hoạch định chính sách công: kinh nghiệm của Hoa Kỳ vào thực tiễn Việt 

Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

2 Quyết định quản lý hành chính của chính quyền cấp tỉnh Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

3 Hội nhập kinh tế trong khu vực Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

4 Học viện Hành chính Quốc gia – 55 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

III Hội thảo khoa học cấp Khoa 

1 Năng lực quản trị nhà nước: lý luận và thực tiễn Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

2 Đánh giá 5 năm tổ chức thực hiện đào tạo Đại học Hành chính – chuyên 

ngành Thanh tra tại Học viện Hành chính 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

3 Thực trạng và giải pháp tăng cường minh bạch về ngân sách nhà nước Khoa Quản lý Tài chính công 

4 Góp ý dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi Khoa Quản lý Tài chính công 

5 Nâng cao năng lực hội nhập và phát triển bền vững cho khu vực Tây Nguyên Phân viện Tây Nguyên 

6 Vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc nâng cao đạo đức công vụ cho 

cán bộ, công chức các tỉnh Tây Nguyên 

Phân viện Tây Nguyên 

7 Hành chính công và chất lượng dịch vụ hành chính Cơ sở Học viện Hành chính                  
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Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

8 Công tác đào tạo và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh Cơ sở Học viện Hành chính                 

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

F Tọa đàm khoa học 

1 Nghiên cứu khoa học về chính sách công: kinh nghiệm Hoa Kỳ và thực tiễn 

Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

2 Phát triển tư duy chiến lược cho cán bộ hoạch định chính sách Ban Hợp tác quốc tế 

3 Kỹ năng phân tích chính sách Ban Hợp tác quốc tế 

4 Quản lý công: Ảnh hưởng của Khổng giáo – truyền thống và triển vọng Ban Hợp tác quốc tế 

5 Nghiên cứu kinh nghiệm về hoạch định chính sách công: Kinh nghiệm Nhật 

Bản và thực tiễn Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

6 Nghiên cứu và giảng dạy chính sách công: kinh nghiệm của Nhật Bản Ban Hợp tác quốc tế 

7 Phát triển năng lực cho các chức danh lãnh đạo cao cấp: kinh nghiệm Cộng 

hòa Pháp và thực tiễn Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

8 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực trạng hoạch định chính sách công ở Việt 

Nam, so sánh với Nhật Bản 

Ban Hợp tác quốc tế 

9 Đánh giá cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam tiếp cận từ lý thuyết 

quản trị tốt 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

10 Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên 

cứu khoa học tại Học viện Hành chính Quốc gia 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

11 Hệ thống tạp chí lý luận chính trị - hành chính với việc phản ánh công tác bồi 

dưỡng công chức, viên chức theo chức danh, vị trí việc làm 

Tạp chí Quản lý nhà nước 

12 Vai trò của báo chí trong phản ánh vấn đề phản biện xã hội của các tổ chức Tạp chí Quản lý nhà nước 
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chính trị - xã hội 

13 Lịch sử hành chính một số nước châu Á Khoa Hành chính học 

14 Áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trong cải cách khu vực công ở Việt 

Nam 

Khoa Hành chính học 

15 Các nhân tố tác động trong quá trình chính sách công ở Việt Nam Khoa Hành chính học 

16 Môi trường làm việc – những thuận lợi và cản trở tới tâm lý người lao động Khoa Hành chính học 

17 Tác động của biến đổi xã hội với vị thế của nữ công chức tại Hà Nội Khoa Lý luận cơ sở 

18 Vai trò của phản biện xã hội trong quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam Khoa Lý luận cơ sở 

19 Vai trò của kiến trúc thượng tầng đối với xây dựng nông thôn mới tại Việt 

Nam 

Khoa Lý luận cơ sở 

20 Những nội dung chủ yếu của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 – Lý luận và 

thực tiễn 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

21 Cải cách thủ tục hành chính trong tuyển dụng viên chức Khoa Văn bản và Công nghệ  

Hành chính 

22 Thống kê hành chính: lý luận và thực tiễn Khoa Văn bản và Công nghệ  

Hành chính 

23 Điều hành hoạt động văn phòng các tập đoàn kinh tế nhà nước: lý luận và 

thực tiễn 

Khoa Văn bản và Công nghệ  

Hành chính 

24 Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức Khoa Văn bản và Công nghệ  

Hành chính 

25 Biên chế và tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 
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26 Cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

27 Phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy hành chính Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

28 Tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

29 Đào tạo đại học hệ cử tuyển cho khu vực Tây Nguyên – thực trạng và giải 

pháp 

Phân viện Tây Nguyên 

30 Phối hợp tổ chức và quản lý các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức cho khu vực Tây Nguyên 

Phân viện Tây Nguyên 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Khảo sát khung năng lực chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

 

Năm 2015 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học 

I Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về năng lượng trong điều kiện mới TS. Nguyễn Bá Chiến 

2 Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 

nhà nước 
PGS.TS. Lương Thanh Cường 
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3 Bảo đảm sự tham gia của công dân trong hoạch định và thực thi chính sách 

công ở Việt Nam hiện nay 
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 

4 Nghiên cứu một số khái niệm hành chính cơ bản phù hợp với yêu cầu cải 

cách hành chính và hội nhập quốc tế 
TS. Lê Như Thanh 

5 Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 

II Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1 Nghiên cứu nhu cầu đào tạo của công chức tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả - Từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

2 Quản lý nhà nước về kinh tế tại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN 

(AEC) 

TS. Nguyễn Hoàng Hiển 

3 Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về phương thức tuyển dụng công chức 

để áp dụng vào Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 

4 Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây vào hoạt động đào tạo bồi dưỡng 

tại Học viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Doãn Minh Thắng 

5 Nghiên cứu ứng dụng E Learning vào hoạt động đào tạo bồi dưỡng tại Học 

viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Vũ Thị Tâm 

6 Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước tại các tỉnh miền 

Trung (từ Quảng Bình đến Ninh Thuận) – Thực trạng và giải pháp 

TS. Ngô Văn Trân 

7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tại Phân viện khu vực 

Tây Nguyên 

ThS. Dương Văn Ninh 

B Đề án khoa học 

1 Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo 

đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia 

ThS. Phạm Thị Lợi 

2 Xây dựng Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Hành ThS. Đỗ Thu Hương 
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chính Quốc gia 

3 Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, hỗ 

trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học vủa Trung tâm Tin học – Thư viện 

TS. Chu Xuân Khánh 

4 Phát triển Website NAPA thành Tạp chí Quản lý nhà nước điện tử PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 

C Chuyên đề khoa học sinh viên 

1 Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống qua nghiên cứu thực tiễn tại xã 

Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

Nguyễn Thị Mai Anh (KH13 HCH2) 

2 Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Trịnh Thanh Hà (KH13 Kinh tế) 

3 Thực hiện công tác dân số và sức khỏe sinh sản tại xã Đức Thắng huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 

Vũ Thị Yến (KH14 QLC2) 

4 Thực hiện chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

Nguyễn Thị Ngọc Lâm (KH14 NS2) 

5 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên 

Học viện HCQG  

Phạm Thị Thu Huyền (KH13 CSC) 

6 Thực trạng xây dựng và quản lý khu vệ sinh công cộng trên địa bàn quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

Lại Mỹ Huyền (KH14 QLC2) 

D Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học cấp Học viện 

1 Thiết kế bài giảng môn học Kinh tế và chính sách công (do chuyên gia 
Trường Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản hỗ trợ) 

JICA, Học viện Hành chính          
Quốc gia (Ban Hợp tác quốc tế) 

2 Phẩm chất và phong cách của Vụ trưởng Đại sứ quán Pháp, Học viện                           
Hành chính Quốc gia (Ban Hợp tác 

quốc tế) 
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3 Xây dựng đề cương, bài giảng 05 môn học trong chương trình Thạc sỹ Chính 
sách công 

Chuyên gia Nhật Bản,                            
Ban Hợp tác quốc tế 

4 Hoạch định chính sách công ở Việt Nam Chuyên gia Nhật Bản,                   
Ban Hợp tác quốc tế 

5 Hợp tác trong giảng dạy Hành chính công Việt Nam – Hoa Kỳ Ban Hợp tác quốc tế 

6 Mối quan hệ chính trị và kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ Ban Hợp tác quốc tế 

7 Các xu hướng quản trị công và cải cách tại châu Á: Kinh nghiệm quốc tế áp 
dụng vào thực tiễn Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

8 Năng lực và phát triển năng lực của Vụ trưởng Ban Hợp tác quốc tế 

9 Triển khai thí điểm 07 chuyên đề trong chương trình Thạc sỹ Chính sách 

công do JICA tài trợ 

Ban Hợp tác quốc tế 

II Hội thảo khoa học cấp Khoa 

1 Đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa 

XI vào nghiên cứu, giảng dạy ở Học viện Hành chính Quốc gia 

Khoa Lý luận cơ sở 

2 Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện 

nay 

Khoa Lý luận cơ sở 

3 Chức năng hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013 Khoa Nhà nước và Pháp luật 

4 Kiểm soát của hành pháp đối với lập pháp, tư pháp ở Việt Nam Khoa Nhà nước và Pháp luật 

5 Quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh: Hiện trạng và giải pháp Khoa Quản lý nhà nước về                    

Đô thị và Nông thôn 

6 Nội dung quản lý nhà nước về biển đảo: Từ lý thuyết đến thực tiễn Khoa Quản lý nhà nước về                      

Đô thị và Nông thôn 

7 Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo – Thách thức và giải pháp Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 
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8 Đánh giá những tác động của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đối với 

chính quyền địa phương ở Việt Nam 

Khoa Quản lý Tài chính công 

9 Xu hướng quản trị hành chính văn phòng trong bối cảnh hiện nay Khoa Văn bản và Công nghệ 

Hành chính 

10 Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

11 Thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xác định vị trí việc 

làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính nhà nước – Những 

khó khăn và giải pháp 

Cơ sở Học viện Hành chính                 

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

E Tọa đàm khoa học 

1 Quản lý tổ chức: kinh nghiệm của Hoa Kỳ Ban Hợp tác quốc tế 

2 Quy trình chính sách và ra quyết định Ban Hợp tác quốc tế 

3 Sử dụng nghiên cứu như một đòn bẩy trong đào tạo công chức cao cấp  Ban Hợp tác quốc tế 

4 Bàn về thuật ngữ hành chính Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

5 Chất lượng công tác hướng dẫn luận văn cao học và khóa luận tốt nghiệp tại 

Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh 

Cơ sở Học viện Hành chính                 

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

6 Công tác quản lý đào tạo cử nhân hành chính tại Học viện Hành chính Quốc 

gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh 

Cơ sở Học viện Hành chính                  

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Khảo sát nhu cầu đào tạo của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Từ 

thực tiễn tỉnh Tuyên Quang 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 
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2 Nghiên cứu, khảo sát việc thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, 

huyện, phường ở tỉnh Lào Cai 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

 

Năm 2016 

 

TT TÊN HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM/CHỦ TRÌ 

A Đề tài khoa học 

I Đề tài khoa học cấp Bộ 

1 Cơ sở khoa học xác định khung chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức  

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 

2 Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính 

PGS.TS. Ngô Thành Can 

3 Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch UBND các cấp PGS.TS. Vũ Trọng Hách 

4 Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập 

pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

5 Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay TS. Hoàng Mai 

6 Mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới TS. Đào Thị Thanh Thủy 

II Đề tài khoa học cấp tỉnh 

1 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng – thực trạng và giải pháp 

Viện Nghiên cứu Khoa học                     

Hành chính (chủ trì),                                 

TS. Nguyễn Văn Thành (chủ nhệm) 
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III Đề tài khoa học cấp cơ sở 

1 

 

Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính cấp 

huyện tại thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp 

TS. Phạm Quang Huy 

2 Quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 

3 Quan hệ công chúng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước - 

Lý luận và thực tiễn 

TS. Nguyễn Thị Hà 

4 Hoàn thiện thể chế về đối tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt 

Nam 

TS. Nguyễn Hoàng Quy 

5 Đánh giá động lực thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

PGS.TS. Thái Thanh Hà 

6 Thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

7 Quản lý rủi ro môi trường trong các khu công nghiệp vừa và nhỏ TS. Nguyễn Việt Hùng 

8 Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập ở 

Việt Nam 

ThS. Phạm Thị Thanh Vân 

9 Phương pháp luận triết học và chính sách công PGS.TS. Trương Quốc Chính 

10 Phân cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Thực trạng 

và giải pháp 

ThS. Tống Đăng Hưng 

11 Vai trò của quản lý nhà nước trong phát triển bền vững các tỉnh khu vực Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Đăng Quế 

12 Quản lý nguồn nhân lực tổ chức hành chính nhà nước dựa trên năng lực: Lý luận 

và thực tiễn 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 
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13 Thực hiện trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách nhà nước ở các tỉnh 

miền Đông Nam bộ 

TS. Nguyễn Huy Hoàng 

14 Tâm lý của công chức cấp tỉnh trong diện luân chuyển quy hoạch TS. Nguyễn Thị Vân Hương 

15 Mối quan hệ giữa chương trình đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận 

việc làm của sinh viên Đại học Hành chính hệ chính quy sau tốt nghiệp 

ThS. Nguyễn Đồng Minh 

16 Hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng viên Học viện Hành chính 

Quốc gia 

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa 

17 Nâng cao năng lực giảng viên là đoàn viên Học viện Hành chính Quốc gia ThS. Bùi Huy Tùng và ThS. Lương 

Văn Liệu 

18 Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng Hành chính doanh nghiệp sau cổ phần 

hóa 

TS. Phạm Đức Chính 

 

19 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo Sau Đại học TS. Nguyễn Minh Sản 

20 Phân loại và lưu trữ tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội ThS. Nguyễn Huy Hoàng 

21 Quản lý chất lượng sản phẩm sau công bố - Nghiên cứu trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

TS. Đặng Thành Lê 

22 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở nước ta hiện nay 

ThS. Trần Minh Nhật 

23 Tăng tính hấp dẫn của Tạp chí Quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong giai đoạn mới 

ThS. Nguyễn Quang Vinh 

24 Tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm – Thực trạng và giải pháp  TS. Đào Thị Thanh Thủy 

25 Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cơ sở trong thực hiện chính sách công 

ThS. Nguyễn Đức Thắng 

26 Kinh nghiệm quản lý đô thị trong lịch sử hành chính nhà nước ở Việt Nam ThS. Trần Thị Ngọc Quyên 
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27 Biện pháp quản lý sự thay đổi trong khu vực công ThS. Nguyễn Thị Hà 

28 Văn hóa chính trị trong bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hiện 

nay 

TS. Lê Thị Hằng 

29 Pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở 

Việt Nam hiện nay 

TS. Trần Thị Diệu Oanh 

30 Quy định lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): 

những vấn đề đặt ra đối với lao động nông thôn ở Việt Nam và những giải 

pháp ứng phó 

TS. Hoàng Sỹ Kim 

31 Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến quản lý 

nhà nước về kinh tế ở Việt Nam 

TS. Bùi Thị Thùy Nhi 

32 Kiểm soát hoạt động tài chính công ở Việt Nam TS. Lương Minh Việt 

33 Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở Việt Nam PGS.TS. Trần Văn Giao 

34 Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của 

Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

TS. Nguyễn Ngọc Thao 

35 Hoàn thiện quản lý tài chính trong các trường đại học công lập ở Việt Nam ThS. Phạm Thị Thanh Vân 

36 Hoàn thiện quản lý tài chính tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao 

thông vận tải 

TS. Đặng Thị Hà 

37 Kiểm toán ngân sách nhà nước TS. Lê Toàn Thắng 

38 Công nghệ WebRTC ứng dụng trong đào tạo trực tuyến ThS. Hoàng Thị Kim Chi 

39 Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở một số tỉnh 

miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) – Thực trạng và giải 

pháp 

TS. Ngô Văn Trân 

40 Quản lý sự thay đổi trong quản lý nhân sự hành chính khi triển khai Nghị TS. Trần Trí Trinh 
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định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

41 Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh gắn với phát 

triển bền vững đô thị và liên kết vùng 

TS. Phan Ánh Hè 

42 Ngôn ngữ trong giao tiếp công vụ thời kỳ hội nhập TS. Tạ Thị Thanh Tâm 

B Đề án khoa học 

1 Nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính – Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

TS. Đặng Thành Lê 

2 Xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên và Quy chế tổ chức và 

hoạt động của đơn vị giảng dạy 

ThS. Bùi Văn Liết 

và ThS. Nguyễn Dũng 

3 Tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Học viện Hành chính Quốc 

gia 

ThS. Hà Xuân Nhung 

4 Bố trí, sắp xếp lại địa điểm làm việc của Thư viện nhằm nâng cao chất lượng 

phục vụ, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm Tin học – Thư viện 

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn 

5 Xây dựng đội ngũ giảng viên tại Phân viện khu vực Tây Nguyên ThS. Phạm Thị Hằng 

C Hội thảo khoa học 

I Hội thảo khoa học quốc tế 

1 Quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững từ cách tiếp cận tư duy khoa 

học hệ thống và điểu khiển học – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Viện Nghiên cứu Khoa học         

Hành chính 

II Hội thảo khoa học quốc gia  

1 Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành chính 

III Hội thảo khoa học cấp Học viện 
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1 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên Học viện Ban Hợp tác quốc tế 

2 Hoạch định chính sách công và báo cáo kết quả thực hiện dự án JICA-NAPA 

hỗ trợ Học viện xây dựng chương trình Thạc sỹ Chính sách công 

Ban Hợp tác quốc tế 

3 Hợp tác trong nghiên cứu khoa học về phát triển nguồn nhân lực và cải cách 

khu vực công 

Ban Hợp tác quốc tế 

4 Hoạch định chính sách công ở Nhật Bản và những gợi ý cho công tác hoạch 

định chính sách ở Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

5 Giảng dạy Chính sách công ở Việt Nam, thách thức đặt ra và gợi ý hoàn 

thiện chương trình từ kinh nghiệm Nhật Bản 

Ban Hợp tác quốc tế 

6 Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến và bồi dưỡng 

công chức quản lý địa phương dành cho cán bộ quản lý 

Ban Hợp tác quốc tế 

7 Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến và bồi dưỡng 

công chức quản lý địa phương dành cho giảng viên Học viện 

Ban Hợp tác quốc tế 

8 Kỹ năng lãnh đạo, đánh giá chính sách công, quản lý sự thay đổi Ban Hợp tác quốc tế 

9 Quản lý chính sách đối với dịch vụ phục vụ khách hàng Ban Hợp tác quốc tế 

IV Hội thảo khoa học cấp Khoa 

1 Đạo đức Nho giáo với việc rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức 

Việt Nam hiện nay 

Khoa Lý luận cơ sở 

2 Đổi mới giảng dạy môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật trong đào tạo Đại 

học tại Học viện Hành chính Quốc gia 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 

3 Phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa  Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội 

4 Xác định khung năng lực và xây dựng chương trình đào tạo Quản trị văn 

phòng theo yêu cầu thực tiễn cải cách hành chính 

Khoa Văn bản và Công nghệ 

Hành chính 

5 Tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước – Thách thức và Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 
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giải pháp 

6 Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình 

hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung 

Cơ sở Học viện Hành chính               

Quốc gia tại khu vực miền Trung 

7 Quản lý nhà nước đối với khai thác và sử dụng tài nguyên ở khu vực Tây 

Nguyên – Thực trạng và giải pháp 

Phân viện Tây Nguyên 

E Tọa đàm khoa học 

1 Hệ thống, cơ cấu chính quyền địa phương Việt Nam Ban Hợp tác quốc tế 

2 Quản lý chất lượng thực thi công viêc trong khu vực công: kinh nghiệm của 

Italia áp dụng vào thực tiễn Việt Nam 

Ban Hợp tác quốc tế 

3 Cải cách hành chính nhà nước theo Hiến pháp 2013 Khoa Nhà nước và Pháp luật 

4 Phương pháp giảng dạy kỹ năng hành chính Khoa Văn bản và Công nghệ               

Hành chính 

5 Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 

Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự 

6 Quản trị địa phương có sự tham gia của người dân – Từ lý luận đến thực tiễn Cơ sở Học viện Hành chính           

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

7 Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nguồn thu 

ngân sách của Việt Nam 

Cơ sở Học viện Hành chính                

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

8 Giải pháp hoàn thiện mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong phát triển hạ 

tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở Học viện Hành chính               

Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh 

F Nghiên cứu khảo sát 

1 Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp quận, huyện tại khu vực Tây 

Nam bộ - điển hình tại tỉnh An Giang 

Viện Nghiên cứu  

Khoa học Hành chính 

 


