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1 Lê Ngọc Ái
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần 

Hoá An đến năm 2020

2 Đỗ Thị Lan Anh

Đánh giá ảnh hưởng chăm sóc khách hàng nội bộ đến chất lượng thuê 

bao điện thoại cố định tại trung tâm viễn thông Biên Hòa - Viễn thông 

Đồng Nai

3 Nguyễn Thế Anh
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng 

TMCP Đại Á

4 Trịnh Quỳnh Anh
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh tổng hợp 

Sài Gòn - Nguyễn Kim đến năm 2020

5 Dương Văn Ba
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại Trường Cao 

đẳng nghề miền Đông Nam Bộ

6 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp tại Đồng Nai

7 Phan Đình Châu Một số giải pháp xây dựng thương hiệu bưởi Tân Triều đến năm 2020

8 Đoàn Đặng Quỳnh Chi
Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Tổng 

công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

9 Võ Thị Lan Chi
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Thống Nhất đến 

năm 2020

10 Trần Thiện Chí
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty 

VMEP giai đoạn 2012 - 2017

11 Phan Đình Chương
Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Sanko Mold Việt Nam 

đến năm 2018

12 Lê Quốc Đạt
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng 

TMCP Đầu Tư và Phát triển Chi nhánh Đồng Nai.

13 Đỗ Thị Mai Điểm
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm 

Viễn thông Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai

14 Phạm Lý Hoàng Điệp
Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Lê Phan Nhơn Trạch đến năm 2018

15 Lê Đoàn
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH 

Mitsuba M-tech Việt Nam Co., Ltd đến năm 2020.

16 Đỗ Quý Đức
Định hướng phát triển các dịch vụ yểm trợ cho ngành du lịch tỉnh 

Bình Thuận

17 Trương Thị Thùy Dung
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Á trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

18 Ngô Tiến Dũng

Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm 

xã hội tỉnh Đồng Nai

19 Trần Văn Dũng
Một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của các điểm bán lẻ sản 

phẩm, dịch vụ Vinaphone tại Đồng Nai

20 Nguyễn Thùy Dương
Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng 

Xây dựng Số 2 đến năm 2020  

21 Trần Thị Hải Đường
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường cao đẳng 

nghề công nghệ và Nông lâm Nam bộ trong giai đoạn hiện nay

22 Nguyễn Đức Duy
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty TNHH

LIVART VINA đến năm 2017 

23 Võ Hoàng Hà
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện Nhơn Trạch
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24 Đỗ Thuận Hải
Chiến lược phát triển kinh doanh của Nhà máy thuốc lá Khánh Hội 

đến năm 2017

25 Phạm Nam Hải
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Trảng Bom đến năm 2020

26 Phan Thanh Hải
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing-mix các dịch vụ 

băng thong rộng của viễn thong Đồng Nai đến năm 2020

27 Vũ Nhật Hân
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo của Đài PTTH 

Đồng Nai 

28 Thái Thị Vĩnh Hận
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại 

Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

29 Nguyễn Thị Hằng
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo 10 tiêu chuẩn của Bộ giáo 

dục và Đào tạo tại trường đại học Bạc Liêu

30 Phan Thị Bích Hạnh
Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia BHYT, 

BHXH tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

31 Trần Thị Vũ Hậu
Một số giải pháp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh công ty cổ 

phần nông súc sản Đồng Nai đến năm 2017

32 Nguyễn Huy Hoàng
Giải pháp hình thành – vận hành trạm trung chuyển xe buýt cho người 

lao động trong các khu công nghiệp tập trung tại Đồng Nai

33 Nguyễn Minh Hoàng
Định Hướng Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công 

Nghiệp Tín Nghĩa Đến Năm 2020.

34 Nguyễn Thị Bích Huệ
Một số giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Đồng 

Nai đến năm 2018

35 Trần Thị Huệ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 

Phước

36 Vũ Mạnh Hùng
Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP 

Đại Á – Chi Nhánh Bình Dương

37 Phạm Quý Huy
Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng nghề miền 

Đông Nam Bộ

38 Đinh Yến Khâm
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001-2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

39 Nguyễn Đình Khánh
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp & 

phát triển nông thôn thị xã Phước Long

40 Nguyễn Thị Thu Khánh
Xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy 

lợi đến năm 2015

41 Nguyễn Thanh Lâm
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty Cổ phần 

Hóa An đến năm 2018

42 Nguyễn Quang Liêm
Giải pháp phát triển thị trường đồ gỗ tại phường Tân Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2018

43 Nguyễn Thị Mỹ Liên
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH L.Q 

JOTON giai đoạn 2013-2018

44 Nguyễn Thành Long

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại 

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Scansia Pacific chi nhánh Nhơn 

Trạch đến năm 2017

45 Huỳnh Thanh Minh Lập chiến lược kinh doanh cho chuỗi cửa hàng Jollibee đến năm 2020

46 Não Thiên Anh Minh
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Trường Trung cấp 

nghề giao thông vận tải Đồng Nai đến năm 2020

47 Đỗ Hoài Nam
Một số giải pháp để phát triển kinh doanh điện tại công ty TNHH 

MTV Điện lực Đồng Nai đến năm 2013 và 2020



48 Đỗ Thành Nam
Chiến lược hoạt động Quỹ trợ vốn CEP tại khu vực Đồng Nai đến 

năm 2020 

49 Hồ Văn Nam Định hướng phát triển Thị xã Long Khánh đến năm 2020

50 Nguyễn Thị Ngọc Nga

Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân 

hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nhơn 

Trạch

51 Võ Hồng Kim Ngân
 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế nhập khẩu 

tại Cục Hải quan Đồng Nai. 

52 Đinh Thị Minh Nguyệt
Một số giải pháp tăng cường sự hài lòng về công việc của người lao 

động Trường Đại học Lạc Hồng

53 Phạm Thị Minh Nguyệt
 Quản trị nguồn nhân lực ở công ty Cp Công trình Giao thông Đồng 

Nai – Thực trạng và giải pháp 

54 Phạm Thị Thu Nguyệt
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi 

nhánh Đồng Nai

55 Bùi Văn Nhạc
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty TNHH GRIMAUD 

VIETNAM đến năm 2020

56 Nguyễn Hữu Hiền Nhân
Một số giải pháp nâng cao sự gắn kết lâu dài của nhân sự tại công ty 

Pepsico Việt Nam đến năm 2015

57 Hà Thu Nhung
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH URC Việt Nam 

đến năm 2020

58 Nghiêm Thị Nhung
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng, dịch vụ của 

Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp HCM

59 Võ Thị Cẩm Nhung
Giải pháp quản trị nguồn  nhân lực tại Công ty Xăng Dầu Đồng Nai 

đến năm 2020

60 Đặng Bá Ninh
Định hướng công tác quản trị nguồn nhân lực VNPT Đồng Nai đến 

năm 2018

61 Nguyễn Thị Kim Oanh
Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trường 

Cao đẳng nghề Cơ giới và thủy lợi đến năm 2020

62 Lương Hoàng Phúc
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Đồng 

Nai giai đoạn 2013 - 2018

63 Lý Tố Phương
 “Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh 

của Ngân hàng thương mại Việt Nam” 

64 Trần Thị Hồng Phượng

Thực trạng lao động công nhân trong khu công nghiệp tại Huyện 

Long Thành và một số giải pháp phát triển nguồn lao động công nhân 

để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

65 Lê Văn Quang
 Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại   Công ty TNHH 

HYOSUNG VIỆT NAM đến năm 2018 

66 Nguyễn Thế Quốc
Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cảng Phước An đến năm 

2025

67 Lưu Quang Quyền
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ 

phần tập đoàn thép Tiến Lên 

68 Đàm Hải Đông Quỳnh
 Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 

SHOWPLA VIỆT NAM đến năm 2017 

69 Ngô Minh Sang
 Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại  Công ty TNHH 

Posco VIỆT NAM đến năm 2020 

70 Nguyễn Thị Sinh
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến mức độ thỏa mãn 

của CBCNV tại công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

71 Triệu Sinh
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị điện đến 

năm 2020



72 Lê Đình Sơn

Định hướng phát triển hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 

của Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa giai đoạn 

2013 - 2020

73 Lê Xuân Sơn Marketing liên kết - Thực trạng và giải pháp ứng dụng tại Việt Nam

74 Phạm Văn Sơn
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ 

khí tại Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp HCM

75 Hồ Đình Sỹ
Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty 

TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020

76 Trần Chí Thạch
Xây dựng mô hình sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing). Triển 

khai áp dụng tại công ty Whitter Wood product Việt Nam

77 Đỗ Thị Mộng Thảo
Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng công ty NUPLEX 

RESINS (VIETNAM)

78 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Một số giải pháp về cải cách hệ thống quản lý và phân bổ nguồn nhân 

lực tại điện lực Thống Nhất

79 Võ Ngọc Thảo
Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Biên Hòa

80 Nguyễn Minh Thi
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn  nhân lực tại  Công Ty TNHH 

Minh Thành đến năm 2020

81 Nguyễn Minh Thiện
Áp dụng phương pháp Đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty 

Nec/Tokin Việt Nam

82 Lê Thị Thoa
Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghiệp Ameco đến 

năm 2020

83 Nguyễn Thị Thơm

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành bao 

bì nhựa Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế tại các tỉnh 

thành phía nam

84 Vũ Thị Ngọc Thủy
Giải pháp marketing cho trung tâm đào tạo – cung ứng lao động kỹ 

thuật trực thuộc ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

85 Nguyễn Thị Kim Tín
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hang gỗ nội thất của ngành chế 

biến gỗ Việt Nam vào thị trường Nhật Bản giai đoạn 2013 – 2018

86 Khổng Thị Thu Trang
Giải pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khu công nghiệp Tín 

Nghĩa đến năm 2020

87 Phạm Thị Nguyên Trang
Nâng cao hiệu quả việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu thông quan 

bằng phương tiện điện tử tại Đồng Nai 

88 Trần Thùy Trang
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho doanh nghiệp 

Việt Nam đầu tư đa ngành

89 Huỳnh Hữu Trí
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của nhân viên đối với 

chính sách nhân sự của công ty tôn Phương Nam

90 Trần Thanh Trúc
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại 

thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020

91 Châu Nguyễn Quốc Trung
Xây dụng chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Hóa An đến năm 

2017

92 Nguyễn Minh Trung
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bảo 

Hiểm Xã Hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2017

93 Đỗ Cao Trường
Đo lường mức sẵn long chi trả đối với các sản phẩm xe đạp của công 

ty TNHH thương mại dịch vụ Dũng Thành Doanh

94 Phan Đình Tuân

Nghiên cứu xây dựng giá thành và hiệu quả kinh tế xã hội việc xử lý 

chất thải nguy hại bằng phương pháp đốt tại một số doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai

95 Bùi Văn Minh Tuấn
Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty gạch 

Đồng Tâm đến năm 2017



96 Huỳnh Thanh Tuấn

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ 

Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp Chi Nhánh TP. Hồ Chí 

Minh

97 Nguyễn Bính Tuất
Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần Donjin Việt 

Nam  

98 Hoàng Thanh Tùng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế 

theo phương thức tin dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP 

Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai

99 Nguyễn Tiến Tùng
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công 

ty Thực phẩm Đồng Nai

100 Trương Thanh Tùng
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 

SAMSUN Việt Nam đến năm 2020

101 Võ Thanh Tùng
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai.

102 Võ Thị Tuyết
Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ chuyển tiền tại Bưu điện tỉnh

Đồng Nai đến năm 2020.

103 Đậu Văn Tý
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực 

tại Trường Cao Đẳng Nghề số 8/BQP

104 Đặng Thị Ngọc Vân
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân 

huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

105 Nguyễn Thị Khánh Vân
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH MTV Thúc Nghĩa computer

106 Đặng Công Việt
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty TNHH một 

thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị

107 Trần Quý Vinh
Xây dựng chiến lược tái cơ cấu và phát triển cho Công ty CP Tập 

Đoàn Tân Mai đến năm 2020

108 Huỳnh Văn Triệu Vỹ
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của giảng viên tại trường 

cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex Tp HCM


