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Biểu mẫu 18 
 
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN   
   

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2019-2020 
 
 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

 
 
 

Khối ngành/ Nhóm 
ngành* 

Quy mô hiện tại 
 
 

NCS 

 
Học 
viên 
CH 

ĐH CĐSP TCSP 

Chính  
quy 

VLVH 
Chính  
quy 

VLVH 
Chính  
quy 

VLVH 

Tổng số   1381 
 

     

Nhóm ngành I         

Khối ngành II         
Khối ngành III   954      
Khối ngành IV         
Khối ngành V   309      
Khối ngành VI         
Khối ngành VII   118      

 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

STT Khối ngành 
Số sinh 
viên tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm 

sau 01 năm ra 
trường (%) 

Loại xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

 Tổng số 505 2,4 12,4 60,3 81,93 
1 Nhóm ngành I      
2 Khối ngành II      
3 Khối ngành III 383 2,35 12,40 57,70 79,84 
4 Khối ngành IV      
5 Khối ngành V 66 2,00 12,40 62,65 88,46 
6 Khối ngành VI      
7 Khối ngành VII 56 3,57 12,40 75,00 88,57 

 
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

Phương pháp đánh 
giá 

 sinh viên 

1. Phân tích Tài 
chính doanh 
nghiệp 

Hiểu được phương pháp, kỹ thuật 
phân tích TCDN 
Hiểu các chỉ tiêu tài chính đặc 
trưng và quy trình tiến hành phân 
tích TCDN 

3 Học kỳ 
1-Năm 
thứ 3 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,...(trọng 
số 10%)  
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Thực hiện dự báo các báo cáo tài 
chính. 

- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi vấn đáp 
(trọng số 70%). 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

2. Lý thuyết Tài 
chính - Tiền tệ 

Trình bày các vấn đề lý luận cơ 
bản về tài chính – tiền tệ như: 
Những vấn đề chung về tài chính, 
tiền tệ, tín dụng; hệ thống tài chính 
và nội dung chủ yếu của các hoạt 
động tài chính trong các khâu tài 
chính như: tài chính Nhà nước, 
Doanh nghiệp, các tổ chức tài 
chính trung gian, tài chính hộ gia 
đình, tài chính quốc tế,... Từ đó, 
sinh viên có thể nhận thức đúng 
đắn được vai trò, vị trí và tầm quan 
trọng của tài chính – tiền tệ trong 
nền kinh tế - xã hội và có khả năng 
phân tích, đánh giá các vấn đề kinh 
tế, trang bị tốt kiến thức cho các 
môn học chuyên ngành. 

3 Học kỳ 
2, năm 
1. 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,...(trọng 
số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết (tự luận & trắc 
nghiệm) (trọng số 
70%) 
- Thang điểm: Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

3. Tài chính 
doanh nghiệp 

Hiểu được những vấn đề tổng quan 
về TCDN và quản trị TCDN. 
Nhận biết các công cụ chủ yếu 
trong TCDN, các nguồn vốn ngắn 
hạn và dài hạn của DN. 
Hiểu được chi phí sử dụng vốn và  
kế hoạch hóa tài chính. 
  

3 Học kỳ 
2-Năm 
thứ 2 

 - Đánh giá chuyên 
cần, ý thức và thái độ 
học tập, tham gia thảo 
luận của sinh 
viên,...(trọng số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi vấn đáp 
(trọng số 70%). 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

4. Thuế Nhà nước Cung cấp lý luận cơ bản về thuế, 
nội dung chủ yếu của các luật thuế 
hiện hành ở Việt Nam. 

3 Học kỳ 
1-Năm 
thứ 2 

 - Đánh giá chuyên 
cần, ý thức và thái độ 
học tập, tham gia thảo 
luận của sinh 



 3

viên,...(trọng số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi viết (trọng số 
70%). 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

5. Lý thuyết Tài 
chính - Tiền tệ 

Trình bày các vấn đề lý luận cơ 
bản về Tài chính - Tiền tệ như: 
Những vấn đề chung về tài chính, 
tiền tệ, tín dụng; hệ thống tài chính 
và nội dung chủ yếu của các hoạt 
động tài chính trong các khâu tài 
chính như: tài chính Nhà nước, 
Doanh nghiệp, các tổ chức tài 
chính trung gian, tài chính hộ gia 
đình, tài chính quốc tế,... Từ đó, 
sinh viên có thể nhận thức đúng 
đắn được vai trò, vị trí và tầm quan 
trọng của tài chính – tiền tệ trong 
nền kinh tế - xã hội và có khả năng 
phân tích, đánh giá các vấn đề kinh 
tế, trang bị tốt kiến thức cho các 
môn học chuyên ngành. 

3 Học kỳ 
1, năm 
1. 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,...(trọng 
số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết (tự luận & trắc 
nghiệm) (trọng số 
70%) 
- Thang điểm: Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

6. 
Kinh tế Vi mô I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiểu được những kiến thức 
cơ bản về kinh tế thị trường  như 
cung, cầu, giá cả thị trường, độ co 
giãn của cung, cầu; các nguyên tắc 
lựa chọn của người tiêu dùng để 
tối đa hóa lợi ích; người sản xuất 
lựa chọn để tối đa hóa lợi nhuận. 

Rèn luyện được kỹ năng 
phân tích, giải thích những diễn 
biến trên thị trường và các chính 
sách của Chính phủ can thiệp vào 
thị trường được bàn luận trên các 
phương tiện truyền thông đại; 
nâng cao khả năng tư duy và năng 
lực vận dụng kiến thức đã học 
vào thực tế công tác. 

Sinh viên có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích những vấn đề thực tế: sản 
xuất cái gì, sản xuất như thế nào và 
sản xuất cho ai trên lý thuyết và vận 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HK3 
(đợt 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
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dụng trong thực tiễn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

7. Luật Đại cương 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về Nhà nước và pháp 
luật, về một số ngành luật cơ bản 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

3 Kỳ 1 Thi tự luận 

8. Luật Kinh tế 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về pháp luật Kinh tế, 
về các loại hình doanh nghiệp, 
công ty; về Hợp đồng; về tranh 
chấp thương mại 

2 Kỳ 2 Thi tự luận 

9. Luật Đất đai 
Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về pháp luật Đất đai 

2 Kỳ 3 Thi tự luận 

10. Dân số học 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về dân số, phân tích 
được mối liên hệ giữa dân số và 
phát triển, xác định được các 
phương pháp dự báo dân số và 
quan điểm xây dựng chính sách 
dân số. 

2 Kỳ 4 Thi tự luận 

11. 
Văn bản trong 

quản lý 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về hệ thống văn bản, 
rèn luyện kỹ năng xây dựng và ban 
hành một số loại  văn bản hành 
chính thông thường 

3 Kỳ 1 Thi tự luận 

12. 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về đặc điểm, chức 
năng, cấu trúc của văn hóa; Tìm 
hiểu về đặc điểm tự nhiên, xã hội, 
văn hóa của 6 vùng miền; Tìm hiểu 
về tiến trình lịch sử của văn hóa 
VN; tìm hiểu về văn hóa tổ chức 
đời sống cá nhân, tập thể; Tìm hiểu 
về văn hóa ứng xử với môi trường 
tự nhiên, môi trường xã hội. 

3 Kỳ 2 Thi tự luận 

13. Toán cao cấp 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về toán cao cấp như 
hàm số nhiều biến số, phương trình 
vi phân, không gian vectơ, ma trận 
và định thức, hệ phương trình 

3 Kì 1 Thi viết cuối kì 
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tuyến tính; đây là học phần tiên 
quyết để sinh viên nghiên cứu các 
học phần tiếp theo như toán kinh 
tế, lý thuyết xác suất và thống kê 
toán. 

14. Toán kinh tế 

Toán kinh tế là môn học nghiên 
cứu phương pháp giải quyết các 
bài toán tối ưu trong kinh tế thông 
qua các mô hình toán học. Đây là 
môn học trang bị cho sinh viên nội 
dung, tính chất của bài toán quy 
hoạch tuyến tính, bài toán quy 
hoạch tuyến tính đối ngẫu và kỹ 
năng giải các bài tập bằng phương 
pháp đơn hình, đơn hình đối ngẫu 
cũng như một số bài toán ứng dụng 
đặc biệt của bài toán quy hoạch 
tuyến tính, quy hoạch tuyến tính 
đối ngẫu. 

3 Kì 3 Thi viết cuối kì 

15. 
Lý thuyết xác 
suất và thống 

kê toán 

Môn học gồm hai phần: Lý thuyết 
xác suất và Thống kê toán.  
- Phần Lý thuyết xác suất: Trang bị 
các kiến thức cơ bản của lý thuyết 
xác suất như: Biến cố và xác suất 
của biến cố; đại lượng ngẫu nhiên; 
một số quy luật phân phối xác suất 
của đại lượng ngẫu nhiên và luật số 
lớn.  
- Phần thống kê: Trang bị các kiến 
thức cơ bản về lý thuyết mẫu, bài 
toán ước lượng tham số và bài toán 
kiểm định giả thuyết thống kê. 

3 Kì 2 Thi viết cuối kì 

16. 
Tiếng Anh giao 

tiếp 1 (TA1) 

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng 
giao tiếp thông thường về các chủ 
đề quen thuộc trong cuộc sống 
bằng tiếng Anh ở trình độ tiền 
trung cấp 

3 
Học kỳ 

I 

Đánh giá thường 
xuyên kết hợp với 
đánh giá theo định kỳ 
+ thi viết cuối kỳ 

17. 
Tiếng  Anh 
giao tiếp 2 

(TA2) 

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo, 
trình bày báo cáo, kỹ năng lập ké 
hoạch... bằng tiếng Anh ở trình độ 
tiền trung cấp 

4 
Học kỳ 

II 

Đánh giá thường 
xuyên kết hợp với 
đánh giá theo định kỳ 
+ thi viết cuối kỳ 

18. 
Tiếng Anh 

chuyên ngành 
(TA3) 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản liên quan đến chuyên 
ngành đào tạo chính bằng ngôn 
ngữ tiếng Anh 

4 

Học kỳ 
IV hoặc  
học kỳ 

V 

Đánh giá thường 
xuyên kết hợp với 
đánh giá theo định kỳ 
+ thi viết cuối kỳ 

19. TOEIC 

Trang bị, bổ sung cho sinh  viên 
các kỹ năng làm bài thi TOEIC để 
chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát năng 
lực Ngoại ngữ cuối khóa. 

4 
Học kỳ 

VI 
Khảo sát năng lực 
cuối khóa 

20. GDTC 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức 
các điều luật thể thao. Một số chấn 
thương thường gặp trong tập luyện 
và cách phòng tránh. Nguyên lý kỹ 

3 
Học kỳ 

I 

Đánh giá thường 
xuyên kết hợp với 
đánh giá theo định 
kỳ(thi thực hành) 
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thuật của các môn thể thao Cầu 
lông, Bóng chuyền, Điền kinh 

21. GDTC 2 

Mở rộng lựa chọn môn thể thao 
yêu thích cho sinh viên luyện tập, 
tạo hứng thú rèn luyện sức khỏe 
đảm bảo chương trình đào tạo bộ 
quy định 

1 
Học kỳ 

III 

Đánh giá thường 
xuyên kết hợp với 
đánh giá theo định 
kỳ(thi thực hành) 

22. GDQP 1 
Trang bi cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Đường lối quân sự 
của đảng. 

2 
ĐVH
T (30 
tiết) 

Phòng 
đào tạo 
bố trí 

theo đợt 

Thi tự luận và trắc 
nghiệm 

23. GDQP 2 
Trang bi cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về  Công tác quốc 
phòng an ninh. 

2 
ĐVH
T (30 
tiết ) 

Phòng 
đào tạo 
bố trí 

theo đợt 

Thi tự luận và trắc 
nghiệm 

24. GDQP 3 
Trang bi cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Quân sự chung, kỹ 
thuật, chiến thuật. 

5,7 
ĐVH
T (85 
tiết) 

Phòng 
đào tạo 
bố trí 

theo đợt 

Thi vấn đáp và thực 
hành 

25. GDQP 4 
Trang bi cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Hiểu biết chung về 
quân binh chủng. 

1.3 
ĐVH

T  
(20 
tiết) 

Phòng 
đào tạo 
bố trí 

theo đợt 

Viết bài thu hoạch 

26. 
Tin học đại 

cương 

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về tin học, nắm vững 
các khái niệm chung cũng như vận 
hành cách sử dụng, khai thác tốt 
các phần mềm máy tính. 

3 
Học kỳ 

I 
Thi thực hành 

27. Autocad 
Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức để thiết lập, chỉnh sửa, hoàn 
thành bản vẽ 

2 
Học kỳ 

III 
Thi thực hành 

28. 
Tin học Ứng 
dụng trong 

Nông Nghệp 

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức về  Excel và các phần mềm 
chuyên sâu về Tin học để ứng 
dụng trong thống kê sinh học, nông 
nghiệp 

2 
Học kỳ 

IV 
Thi thực hành 

29. Tin học CĐR 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức về Tin học văn phòng và các 
phần mềm chuyên ngành để ứng 
dụng trong nghề nghiệp đảm bảo 
chuẩn đầu ra 

4 
Học kỳ 

V 
Thi thực hành 

30. 

Hóa sinh đại 
cương 

Viết được công thức cấu tạo các 
sinh chất trong cơ thể động vật và 
nêu được  vai trò và chức năng của 
các sinh chất trong cơ thể đối với 
động vật (Protein, các loạiVitamin, 
Enzyme, Nucleic acid ...) 

2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT 
ngày10/10/2014 

31. 

Hóa sinh động 
vật  

Trình bày được các quá trình 
chuyển hóa trong cơ thể từ đó có 
biện pháp phòng được các bệnh 
liên quan đến quá trình trao đổi 
chất trong cơ thể động vật. 

2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

32. Động vật học Phân biệt đặc điểm chung của các 2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
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ngành động vật: động vật không có 
xương sống, động vật có xương 
sống. Đặc điểm cấu tạo ngoài và 
bên trong của các lớp động vật từ 
lớp cá đến lớp thú,  quan hệ họ 
hàng,  các bước tiến hóa của các 
ngành, các  lớp động vật.  

Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

33. 

Giải phẫu vật 
nuôi 1 

Xác định được vị trí, mô tả được 
hình thái, cấu tạo của các hệ thống 
cơ quan trong cơ thể gia súc 

3 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

34. 

Giải phẫu vật 
nuôi 2 

Xác định được vị trí, Mô tả được 
hình thái giải phẫu cục bộ các 
phần: đầu, cổ, mặt, ngực, bụng, chi 
của gia súc.  

2 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

35. 

Mô học 1 

 Mô tả được cấu tạo vi thể, siêu vi 
thể và chức năng của tế bào động 
vật, của các mô cơ bản cấu tạo nên 
các cơ quan trong cơ thể động vật 

2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

36. 

Mô học 2 

Mô tả được  cấu tạo vi thể, siêu vi 
thể các cơ quan, hệ cơ quan của cơ 
thể động vật. 
- Phân biệt được sự khác nhau về 
cấu tạo giữa các cơ quan và mối 
liên hệ với chức năng của các hệ 
cơ quan trong cơ thể. 

2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

37. 

Sinh lý động 
vật 1 

Trình bày  được  cấu trúc, chức 
năng của hệ thống điều khiển các 
hoạt động sống trong cơ thể động 
vật. Giải thích  được cơ chế  tự 
điều chỉnh và thích ứng với ngoại 
cảnh của động vật. 

2 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

38. 

Sinh lý động 
vật 2 

Trình bày được chức năng và quy 
luật hoạt động của các hệ cơ quan 
trong cơ thể, giải thích những cơ 
chế điều hòa và tự điều hòa của các 
quá trình sống để duy trì sự cân 
bằng, thích nghi, tồn tại và phát 
triển cơ thể. 

3 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

39. Dinh dưỡng và 
thức ăn chăn 
nuôi 

Lựa chọn thức ăn phù hợp với đối 
tượng vật nuôi, tính được nhu cầu 
dinh dưỡng cơ bản và lập khẩu 
phần ăn đơn giản. 

3 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

40. Vi sinh vật đại 
cương 

Hình thái, cấu tạo của các loại vi 
sinh vật. Sinh lý vsv. Các nhân tố 
ảnh hưởng đến VSV 

2 Kỳ 3 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

41. Dược lý học 
thú y 

Nhận biết tính chất lý hoá của 
thuốc thú y, Phương pháp sử dụng 
và phối hợp thuốc thú y trên cơ thể 
vật nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh 

3 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
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thực phẩm 10/10/2014 

42. Miễn dịch học 
thú y 

Trình bày được các quy luật, cơ 
chế bảo vệ của cơ thể vật nuôi 
trong quá trình sống, hoạt động của 
hệ miễn dịch trong cơ thể. Ứng 
dụng để chẩn đoán, phòng và trị 
bệnh 

2 Kỳ 4 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

43. 

Bệnh lý thú y 1 

Nhận biết được những biến đổi 
bệnh lý về cơ năng các cơ quan, hệ 
thống và mô bào, đồng thời nghiên 
cứu nguyên nhân và điều kiện gây 
bệnh và tìm ra quy luật chung cho 
sự phát sinh, phát triển và kêt thúc 
của quá trình bệnh lý. 

2 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

44. 

Bệnh lý thú y 2 

Nhận biết được những tổn thương ở 
từng cơ quan bộ phận do nhiều 
nguyên nhân gây nên và tìm ra bản 
chất của quá trình bệnh hay những 
rối loạn về cơ năng. 

2 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

45. Vi sinh vật thú 
y 1 

Đặc tính sinh học, nuôi cấy, các 
phương pháp chẩn đoán vi khuẩn 
học. Phòng và chữa bệnh 

2 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

46. Vi sinh vật thú 
y 2 

Đặc tính sinh học, nuôi cấy, các 
phương pháp chẩn đoán vi rút học. 
Phòng bệnh do virut gây ra. 

2 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

47. 

Độc chất học 
thú y 

Phân biệt được các loại độc chất 
khác nhau, chẩn đoán, phát hiện 
hiện tượng ngộ độc, xử lý các 
trường hợp ngộ độc thuốc hoặc 
thức ăn ở vật nuôi. 

2 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

48. Dược liệu học 
thú y 

Mô tả được các loại dược liệu, 
cách thu hái, chế biến và bảo quản 
dươc liệu – giới thiệu các cây 
thông dụng dùng trong phòng và 
trị một số nhóm bệnh cho vật nuôi.  

2 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

49. Chẩn đoán 
bệnh thú y 

Các phương pháp chẩn đoán bệnh 
ở gia súc. Trình tự khám chung và 
khám các hệ thống cơ quan trong 
cơ thể. 

3 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

50. 

Dịch tễ học thú 
y 

Giúp sinh viên biết được , nắm 
được một số khái niệm cơ bản về 
bệnh học và phương pháp đo lường 
đánh giá tần suất và phân bố bệnh 
trong quần thể, những phương 
pháp nghiên cứu xác định yếu tố 
liên quan của bệnh, từ đó có thể có 
những kết luận chính xác về tình 
hình bệnh trong quần thể và góp 
phần vào việc xác định nguyên 
nhân bệnh và đề ra phương án 

3 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 
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phòng chống thích hợp 
51. Bệnh nội khoa 

thú y 1 
Lựa chọn phương pháp điều trị 
được các bệnh nội khoa xảy ra ở hệ 
tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa ở động 
vật trong thực tế một cách có hiệu 
quả 

3 Kỳ 7 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

52. 

Bệnh nội khoa 
thú y 2 

Lựa chọn phương pháp điều trị 
được các bệnh nội khoa xảy ra ở hệ 
tiết niệu, thần kinh, bệnh ở gia súc 
non, do rối loạn trao đổi chất ở 
động vật trong thực tế một cách có 
hiệu quả 

2 Kỳ 7 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

53. 

Bệnh truyền 
nhiễm thú y 1 

Cách phát sinh dịch bệnh và biện 
pháp phòng chống bệnh dịch bệnh 
truyền nhiễm trong chăn nuôi thú 
y. Giới thiệu nguyên nhân, đặc 
điểm, triệu chứng, chẩn đoán, 
phòng và điều trị các bệnh truyền 
nhiễm chung cho các loài vật nuôi 
và cho trâu bò 

3 Kỳ 7 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

54. Bệnh truyền 
nhiễm thú y 2 

Giới thiệu nguyên nhân, đặc điểm, 
triệu chứng, chẩn đoán, phòng và 
điều trị các bệnh truyền nhiễm ở 
lợn và gia cầm 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 
55. Ký sinh trùng 

và Bệnh KST 
thú y 1 

Ký sinh trùng và các bệnh do Sán 
lá, sán dây, giun tròn gây ra ở vật 
nuôi. Các biện pháp phòng chống 
KST 

3 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 
56. Ký sinh trùng 

và Bệnh KST 
thú y 2 

Các bệnh do đơn bào ký sinh, bệnh 
do nguyên sinh động vật gây ra ở 
vật nuôi. Biện pháp phòng và trị 
bệnh. 

2 Kỳ 7 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 
57. 

Bệnh ngoại 
khoa thú y 

Khái niệm và phân loại một số quá 
trình bệnh lý như: Viêm, nhiễm 
trùng ngoại khoa, tổn thương, 
phương pháp chẩn đoán què, kỹ 
thuật ngoại khoa.  Các bệnh ngoại 
khoa thường gặp ở cơ, xương, 
khớp, móng, mắt, sinh dục tiết 
niệu. 

3 Kỳ 7 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

58. 

Sinh sản gia 
súc 1 

Sinh lý sinh dục đực, cái; Quá trình 
mang thai của gia súc; Quá trình 
sinh đẻ ở gia súc; Kỹ thuật thụ tinh 
nhân tạo gia súc; Kỹ thuật gây 
rụng trứng và cấy truyền phôi cho 
gia súc.  

3 Kỳ 6 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

59. 
Sinh sản gia 
súc 2 

Các bệnh sinh sản thường gặp trên 
vật nuôi: bệnh trong thời gian gia 
súc mang thai, bệnh trong thời gian 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
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gia súc đẻ, một số bệnh thường gặp 
sau đẻ, bệnh ở tuyến vú, đẻ khó, 
hiện tương không sinh sản 

10/10/2014 

60. 

Vệ sinh thú y  

 Hiểu rõ tác động của những nhân 
tố ngoại cảnh đến cơ thể vật nuôi 
góp phần tạo ra những vật nuôi 
khỏe mạnh, có sức chống đỡ tốt 
với dịch bệnh  nâng cao chất lượng 
con giống và sức sản xuất của từng 
loại vật nuôi được chăn nuôi theo 
những mục đích khác nhau. 

3 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

61. 

Vệ sinh an toàn 
thực phẩm 
nguồn gốc 
động vật 

Mô tả việc xử lý, chế biến, bảo 
quản và lưu trữ thực phẩm bằng 
những phương pháp phòng ngừa, 
phòng chống bệnh tật do thực 
phẩm gây ra.  
Vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn 
bộ những vấn đề cần xử lý liên 
quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối 
với thực phẩm nhằm đảm bảo cho 
sức khỏe của người tiêu dùng. 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

62. 
Luật thú y và 
Kiểm nghệm 
thú sản 

Hiểu được những quy định trong 
Luật thú y và những phương pháp 
kiểm nghiệm thịt và các sản phẩm 
của vật nuôi. 

3 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

63. 
Bệnh truyền lây 
giữa động vật  
và người 

Giới thiệu tác nhân gây bệnh, triệu 
chứng ở động vật và người, 
phương thức lây truyền, chẩn đoán 
bệnh, phòng bệnh và điều trị dự 
phòng 

2 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

64. 

Chăn nuôi lợn 

Nguồn gốc và đặc điểm của các 
giống lợn phổ biến, công tác giống 
lợn, kỹ thuật chăn nuôi lợn đực 
giống, lợn cái sinh sản, lợn con và 
lợn thịt 

2 Kỳ 5 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

65. 

Chăn nuôi trâu 
bò 

Đặc điểm của các giống trâu bò 
phổ biến. Công tác chăn nuôi trâu 
bò sinh sản, trâu bò thịt, trâu bò 
cày kéo, trâu bò sữa và bê nghé 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

66. 

Chăn nuôi gia 
cầm 

Cấu tạo giải phẫu và đặc điểm sinh 
lý của gia cầm, đặc điểm các giống 
gia cầm, công tác giống, sức sản 
xuất, nhu cầu dinh dưỡng của gia 
cầm, kỹ thuật ấp trứng để có định 
hướng chăn nuôi các giống gia 
cầm đạt hiệu quả kinh tế. 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

67. 
Bệnh do rối 
loạn dinh 
dưỡng 

Nguyên nhân, triệu chứng, mổ 
khám một số bệnh do thiếu hoặc 
rối loạn dinh dưỡng gây ra và biện 
pháp xử lý. 

2 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

68. 
Bệnh chó mèo 

Đặc điểm sinh học của các giống 
chó. Các bệnh thường gặp ở chó và 

2 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
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biện pháp phòng trị ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

69. 

Tiếng La tinh 

Giúp cho sinh viên đọc đúng, hiểu 
nghĩa và sử dụng được tiếng 
Latinh trong chuyên môn 

2 Kỳ 2 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

70. 

Bệnh học thủy 
sản 

Các yếu tố liện quan đến bệnh. Các 
biện pháp phòng bệnh tổng hợp 
cho ĐVTS. Phân biệt được bệnh 
truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng 
đối với động vật thủy sản, phương 
pháp chẩn đoán bệnh các bệnh đó.  

3 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

71. 

Thực hành 
nghề thú y 

Thực tế tại các trang trại chăn nuôi, 
thú y cơ sở, phòng khám vật nuôi 
để thực hành các nội dung như: 
tiêm phòng, chẩn đoán, điều trị, 
phẫu thuật, kinh doanh thuốc, thức 
ăn chăn nuôi.. 

3 Kỳ 8 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

 

72. 
Thực tập giáo 
trình truyền 
nhiễm 

Thực tế tại các trang trại chăn nuôi, 
thú y cơ sở, phòng khám vật 
nuôi.... để thực hành các nội dung 
về các bệnh truyền nhiễm ở  vật 
nuôi (trâu bò, lợn, gia cầm, chó...) 

1 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

73. 
Thực tập giáo 
trình KNTS và 
ATVSTP 

Thực tập tại lò giết mổ gia súc, gia 
cầm, cơ quan thú y cấp tỉnh hoặc 
huyện để thực tế phương pháp, 
cách thức kiểm nghiệm, kiểm tra 
các sản phẩm vật nuôi 

1 Kỳ 9 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

74. 

Khóa luận tốt 
nghiệp  

Tìm hiểu các vấn đề chuyên môn 
về lĩnh vực thú y tại thực tễ, đưa ra 
được các kết luận, phương pháp 
thực hiện đảm bảo hiệu quả có tính 
ứng dụng 

9 Kỳ 10 theo Điều 17, khoản 3, 
Quyết định số 159/ 
ĐHKTNA –ĐT ngày 
10/10/2014 

75. Công nghệ SH 
ĐC 

Trình bày được các kỹ thuật căn 
bản trong: CNSH phân tử, ADN tái 
tổ hợp, công nghệ tế bào thực vật, 
các bước thực hiện kỹ thuật tạo 
phân tử, CNSH virus, CN enzym, 
CNSH vi sinh và cây trồng, vật 
nuôi. Phân tích được cơ sở sinh 
học phân tử của kỹ thuật di truyền, 
nguyên lý hoạt động của 
công nghệ sinh học phân tử, các 
hướng ứng dụng của CNSH. 

02 Kỳ 2 
  

- Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

76. Bệnh học thủy 
sản 

SV phân tích được biện pháp 
phòng bệnh tổng hợp trong NTTS. 
Chẩn đoán được bệnh học thủy sản 
trên các đối tượng thủy sản khi 
mắc bệnh và đưa ra biện pháp 
phòng, trị bệnh. 

03 Kỳ 6 Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

77. 
Đăng ký thống 
kê đất đai 

Học phần môn Đăng ký thông kê 
đất đai cung cấp các kiến thức về  
Đăng ký đất và tài sản gắn liền với 

3 
Theo 

bố trí 
lịch của 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 
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đất; cấp giấy chứng nhận; đăng ký 
biến động về đất và tài sản gắn liền 
với đất; Lập và quản lý hồ sơ địa 
chính, thống kê đất đai 

phòng 
đào tạo 
(39 tiết 

LT + 15 
tiết TH) 

78. 
Bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư 

Học phần môn Bồi thường hỗ trợ, 
tái định cư trang bị những  kiến 
thức về  Cơ sở lý luận về bồi thường 
giải phóng mặt bằng; đối tượng và 
điều kiện được bồi thường; giá bồi 
thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư 
và trách nhiệm của các cấp, các 
ngành khi thực hiện bồi thường hỗ 
trợ, tái định cư. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

79. Định giá đất 

Học phần môn Định giá đất trang 
bị những  kiến thức về thị trường 
đất đai, giá đất, định giá đất, các 
nguyên tắc xác định giá đất trong 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, cung cấp cho sinh viên 
những phương  pháp cơ bản về 
định giá đất của các nước trên thế 
giới và vận dụng phương pháp đó 
để định giá đất ở Việt Nam 

3 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(39 tiết 

LT + 15 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

80. 
Thuế bất động 
sản 

Học phần môn thuế nhà đất trang bị 
những  kiến thức về thuế bao gồm các 
khái niệm cơ bản về thuế, chính sách 
thuế và hệ thống thuế, lịch sử hệ thống 
thuế Việt Nam, một số loại thuế liên 
quan đến bất động sản; Thuế bất động 
sản ở Việt Nam bao gồm thuế sử 
dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, 
thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí, 
lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác 
đối với bất động sản. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

81. 
 
Xây dựng đồ 
án QH 

Nội dung học phần giới thiệu về ý 
nghĩa và mục tiêu của đồ án môn 
học quy hoạch sử dụng đất; nội 
dung, phương pháp và các bước 
xây dựng đồ án quy hoạch sử dụng 
đất; Đánh giá điều kiện cơ bản về 
điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 
nhiên, cảnh quan môi trường, điều 
kiện kinh tế xã hội, tình hình quản 
lý và hiện trạng sử dụng đất để 
phục vụ cho việc xây dựng phương 
án quy hoạch sử dụng đất; Xây 
dựng phương án quy hoạch sử 
dụng đất; Xây dựng tài liệu hồ sơ 
quy hoạch sử dụng đất 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(15 tiết 
LT + 30 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và nộp báo cáo 
HP kết thúc học phần 

82. 
Quy hoạch 
PTNT 

Học phần môn Quy hoạch phát 
triển nông thôn cung cấp những lý 

2 
Theo 

bố trí 
Kiểm tra giữa học 

phần và thi tự luận kết 
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luận về phát triển nông thôn và 
những nguyên lý quy hoạch vận 
dụng vào phát triển nông thôn toàn 
diện và bền vững. Quy hoạch phát 
triển nông thôn còn thể hiện cả quy 
hoạch tổng thể, quy hoạch ngành 
và thực hiện cá dự án đầu tư về 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
và môi trường nhằm năng cao chất 
lượng đời sống người dân nông 
thôn. 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

thúc học phần 

83. 

 
 
Hệ thống thông 
tin địa lý 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
nội dung về Hệ thống thông tin địa 
lý (GIS); Cấu trúc dữ liệu trong 
GIS; Mô hình số hóa độ cao 
(DEM): phương pháp biểu thị 
DEM, phương pháp xây dựng 
DEM; Phân tích dữ liệu trong GIS: 
chức năng tạo vùng đệm, chức năng 
chồng xếp bản đồ, chức năng nội 
suy không gian, chức năng tìm 
kiếm, chức năng phân tích mạng 
lưới, mô hình hóa trong GIS. ứng 
dụng GIS trong quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên 

 
 
 
3 
 
 

 
 
 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(27 tiết 
LT + 35 
tiết TH) 

 
 
 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi trên máy 

kết thúc học phần 

84. 
Hệ thống thông 
tin đất 

Học phần cung cấp những khái 
niệm cơ bản về thông tin, hệ thống, 
hệ thống thông tin; Hệ thống thông 
tin đất đai; Quản lý thông tin đất 
đai; Phân tích thiết kế xây dựng hệ 
thống thông tin đất đai; Tính kinh 
tế của một hệ thống thông tin đất 
đai, sử dụng phần mềm 
ELIS/VILIS xây dựng hệ thống 
thông tin đất đai. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi trên máy 

kết thúc học phần 

85. 
Kinh tế tài 
nguyên đất 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
khoa học nghiên cứu những quy 
luật kinh tế trong việc sử dụng đất 
đai. Những kiến thức đó rất cần 
thiết cho mọi đối tượng từ nhà lãnh 
đạo, hoạch định chính sách đến 
nhà quản lý doanh nghiệp... nhằm 
trang bị những lý luận cơ bản và 
thực tiễn cho việc quản lý và sử 
dụng có hiệu quả đất đai. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

86. 

 
Thực tập giáo 
trình  
 

Thực tập giáo trình có vai trò cung 
cấp cho sinh viên những bước cơ 
bản, những phương pháp luận 
chuẩn, các thao tác thực tập, viết 
báo cáo…là nền tảng cho việc thực 
hiện đề tài tốt nghiệp cuối 
khóa.Trang bị thêm cho sinh viên 
kỹ năng sống, cách ứng xử nơi 
công sở. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(120 tiết 

TH) 
Sinh 
viên 

nộp báo cáo HP kết 
thúc học phần 
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Đợt thực tập cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản việc 
thực hiện các nội dung quản lý nhà 
nước về đất đai nói chung ở địa 
phương. Thực hiện đăng ký đất 
đai, lập và chỉnh lý các loại tài liệu 
trong hồ sơ địa chính tại cấp huyện 
và cấp xã. Việc giải quyết các thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa 
tại địa phương. Cập nhật biến 
động, xây dựng bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất, đánh giá biến động sử 
dụng đất tại một địa bàn cụ thể, 
xây dựng phương án quy hoạch sử 
dụng đất tại một địa bàn cụ thể. 

trực tiếp 
đi cơ sở 
để học 
tập và 

làm việc 

87. 
Quy hoạch ĐT 
điểm DC NT 

Học phần môn Quy hoạch đô thị 
và điểm dân cư nông thôn bao hàm 
các kiến thức tổng hợp về nhiều 
lĩnh vực như: Phát triển KTXH, cải 
thiện môi trường sống cho dân cư, 
quy hoạch phát triển hài hòa các hệ 
thống điểm dân cư đô thị và nông 
thôn, quy hoạch phân bổ sử dụng 
đất trong khu dân cư tạo cơ sở 
khoa học và pháp lý cho công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai 
Cung cấp các kỹ thuật thiết kế quy 
hoạch ch tiết các bộ phận chức 
năng trong khu dân cư và hệ thống 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội thực hiện đô thị hóa và xây 
dựng nông thôn mới 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

88. 
Thực hành trắc 
địa 

Học phần Thực hành trắc địa cung 
cấp cho người học vê nôi dung 
thực hành lập lưới khống chế và 
các phương pháp đo vẽ bản đồ địa 
chính (Khảo sát thực địa, chọn 
điểm chôn mốc), Đo dạc lưới (Đo 
góc, cạnh), bình sai lưới, đo vẽ 
thành lập bản đồ địa chính, biên 
tập, kiểm tra nghiệm thu bản đồ. 
nh 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(15 tiết 
LT + 30 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và Nộp báo cáo 
đo đạc chấm điểm kết 

thúc học phần 

89. 
Thị trường 
BĐS 

Học phần môn thị trường bất động 
sản trang bị những  kiến thức về 
 Bất động sản và thị trường bất 
động sản; pháp luật về thị trường 
bất động sản; định giá bất động 
sản; kinh doanh bất động sản; quản 
lý nhà nước đối với thị trường bất 
động sản; định hướng phát triển thị 
trường bất động sản Việt Nam. 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

90. Trắc địa 
Học phần cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản: Trắc địa, 
bản đồ, bình đồ, phương pháp đo 

3 
Theo 

bố trí 
lịch của 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 
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đạc, tính toán, xử lý kết quả đo 
đạc, phương pháp sử dụng một số 
loại máy đo đạc thông thường. 
Phương pháp kiểm tra kết quả đo 
thông qua các kiến thức cơ bản vế 
sai số đo, bình sai trong đo đạc, từ đó 
có thể biên tập chỉnh lý và vẽ bản đồ. 

phòng 
đào tạo 
(39 tiết 
LT + 15 
tiết TH) 

91. 
Hệ thống định 
vị toàn cầu 

Học phần cung cấp cho sinh viên 
các kiến thức cơ bản về  các hệ tọa 
độ thường  dùng trong trắc địa vệ 
tinh, cấu trúc hệ thông định vị toàn 
cầu, thiết kế và ứng dụng GPS và 
sử dụng GPS một cách thành thạo 

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(15 tiết 
LT + 30 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

92. 
Bản đồ địa 
chính 

Học phần môn Bản đồ địa chính 
khái quát về địa chính và đo đạc 
địa chính, nội dung bản đồ địa 
chính, cơ sở toán học của bản đồ 
địa chính, quy trình công nghệ 
thành lập bản đồ địa chính, trình 
bày bản đồ địa chính, sử dụng, 
hiệu chỉnh biến động và lưu trữ 
bản đồ địa chính, bản đồ địa chính 
số. Thành lập bản đồ địa chính 
gốc, biên tập, biên vẽ bản đồ địa 
chính từ bản đồ địa chính gốc. 

3 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(39 tiết 
LT + 15 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

93. 
Thanh tra đất 
đai 

Học phần môn Thanh tra đất đai 
cung cấp các kiến thức về  hệ 
thống thanh tra nhà nước; thanh tra 
đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về đất đai; xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai; giải 
quyết tranh chấp đất đai.  

2 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(26 tiết 
LT + 10 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

94. Định giá đất 

Học phần môn Định giá đất trang 
bị những  kiến thức về thị trường 
đất đai, giá đất, định giá đất, các 
nguyên tắc xác định giá đất trong 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, cung cấp cho sinh viên 
những phương  pháp cơ bản về 
định giá đất của các nước trên thế 
giới và vận dụng phương pháp đó 
để định giá đất ở Việt Nam 

3 

Theo 
bố trí 

lịch của 
phòng 
đào tạo 
(39 tiết 
LT + 15 
tiết TH) 

Kiểm tra giữa học 
phần và thi tự luận kết 

thúc học phần 

95. 

Quy hoạch 
cảnh quan 

Môn học cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về quy 
hoạch cảnh quan nhằm nâng cao 
kiến thức về quy hoạch sử dụng 
các nguồn tài nguyên phát triển 
kinh tế, xã hội, đáp ứng mục tiêu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước 

2 Kỳ 1 Đánh giá theo Quyết 
đinh số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An 

96. Kinh tế lâm Cung cấp cho sinh viên những kiến 2 Kỳ 1:  Đánh giá theo Quyết 
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nghiệp thức cơ bản về vấn đề quản lý kinh 
tế lâm nghiệp trong quá trình 
chuyển sang nền kinh tế thị trường 
theo hướng đề ra của Đảng và nhà 
nước 

lớp K6 
LN 
Kỳ 2: 
lớp k5 
LN 

đinh số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An 

97. Đa dạng sinh 
học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức của đa dạng sinh học để đưa ra 
phương án bảo tồn đa dạng sinh 
học thích hợp với ứng phó biến đổi 
khí hậu 

2 Kỳ 1 Đánh giá theo Quyết 
đinh số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An 

98. Khai thác lâm 
sản 

Cung cấp những kiến thức cơ bản 
và chuyên sâu về công nghệ, kỹ 
thuật, tổ chức khai thác, sơ chế, 
vận chuyển, sử dụng hợp lý tài 
nguyên rừng, tạo ra các sản phẩm 
hàng hóa lâm sản ngày càng có 
chất lượng, giá trị cao.  

3 Kỳ 2 Đánh giá theo Quyết 
đinh số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An 

99. Trồng rừng Cung cấp cho SV những kiến thức 
cơ bản và chuyên sâu trong trồng 
rừng. SV vận dụng và thực hiện 
được trong thực tiễn SXKD ngành 
LN. 

04 Kỳ 2 - Kiểm tra chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu 
xây dựng bài, thảo 
luận,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm tra 
01 lần, hình thức viết. 
- Thi kết thúc học phần 
(trọng số 0,7): Thi  

100. 

Điều tra rừng 

Cung cấp những cơ sở lý luận về 
đo tính thể tích thân cây, các bộ 
phận của nó và các PP điều tra 
thống kê mô tả tài nguyên rừng. 
Sinh viện vận dụng được trong 
thực tế của ngành LN. 

02 Kỳ 3 - Kiểm tra chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu 
xây dựng bài, thảo 
luận,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm tra 
01 lần, hình thức viết. 
- Thi kết thúc học phần 
(trọng số 0,7): Thi 

101. 

Thực vật rừng 

Sinh viên nhận biết được các loài 
thực vật rừng. 

02 Kỳ 1 - Kiểm tra chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu 
xây dựng bài, thảo 
luận,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm tra 
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01 lần, hình thức viết. 
- Thi kết thúc học phần 
(trọng số 0,7): Thi 

102. 

Thực tập Nghề 
nghiệp 1 

Vận dụng những kiến thưc đã học 
và học hỏi những kinh nghiệm 
trong thực tế , đồng thời tìm hiểu 
được tình hình  về điều tra rừng, 
trồng rừng và PCCCR tại cơ sở 
SX.  

 Kỳ 5 - Đánh giá việc chuyên 
cần trong ý thức thực 
hành, học hỏi và tìm 
hiểu thực tế tại đơn vị 
cơ sở (trọng số 0,3). 
- Kết thúc thực tập: 
Sinh viên viết bài thu 
hoạch (trọng số 0,7). 
 

103. Điều tra rừng SV biết vận dụng trong đo tính thể 
tích cây rừng, các bộ phận của nó 
và vận dụng một cách linh hoạt các 
PP điều tra để mô tả thống kê 
TNR. 

03 Kỳ 4 Kiểm tra chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu 
xây dựng bài, thảo 
luận,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm tra 
01 lần, hình thức viết. 
- Thi kết thúc học phần 
(trọng số 0,7): Thi 

104. Quản lý lửa 
rừng 

Sinh viên vận dụng được một cách 
linh động các phương pháp 
PC&CCR trong thực tế. 

03 Kỳ 4 Kiểm tra chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu 
xây dựng bài, thảo 
luận,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm tra 
01 lần, hình thức viết. 
- Thi kết thúc học phần 
(trọng số 0,7): Thi 

105. Thổ nhưỡng Cung cấp kiến thức cơ bản về thổ 
nhưỡng, vai trò của quá trình hình 
thành đất và các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành đất. Các 
thành phần vật chất của đất, các 
tính chất lý, hóa, sinh học quyết 
định kết cấu đất, độ phì đất. Từ đó 
có tác động tích cực để bảo vệ và 
cải tạo đất  

2 Kỳ 3 Điểm tổng kết học 
phần được tính căn cứ 
vào điểm kiểm tra 
thường xuyên, kiểm 
tra định kỳ và điểm thi 
kết thúc học phần. 

106. Sinh thái rừng SV nắm vững kiến thức về sinh 
thái rừng, những quy luật phát triển 
của rừng và vai trò của hệ sinh thái 
rừng. Trên cơ sở đó có đưa ra được 
những biện pháp nhằm bảo vệ, 
phát triển và khai thác hợp lí nguồn 
tài nguyên rừng. 

02 Kỳ 3 Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

107. Động vật rừng 
 

Nhận biết được đặc điểm riêng của 
từng loài động vật rừng. Từ đó có 

02 Kỳ 4 
 

Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
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biện pháp bảo vệ các loài đó kết thúc học phần 
108. 

Sinh lý thực vật 

Trình bày các hoạt động sinh lý 
xảy ra trong cây, mối quan hệ 
giữa các hoạt động sinh lý của cây 
trồng với các nhân tố sinh thái và 
trên cơ sở đó mà điều chỉnh cây 
trồng phát triển thích hợp nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng 
cây trồng theo hướng có lợi cho 
con người. 

2 Kỳ 2 
 

Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

109. Côn trùng lâm 
nghiệp 

Phân tích được mối quan hệ giữa 
quá trình phát dịch của sâu hại và 
môi trường. 
- Điều tra, đánh giá được tình hình 
sâu hại và từ đó đưa ra được biện 
pháp để phòng trừ một số loài sâu 
hại thường gặp trong lâm nghiệp. 

2 Kỳ 2 
 

Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

110. Thống kê lâm 
nghiệp  

- So sánh được các mẫu quan sát 
về lượng và về. Bố trí thí nghiệm, 
sắp xếp kết quả thí nghiệm, phân 
tích thống kê để kiểm tra ảnh 
hưởng của các công thức thí 
nghiệm đến kết quả nghiên cứu và 
tìm công thức thí nghiệm có ảnh 
hưởng trội nhất.  
- Phân tích được mối liên hệ giữa 
các đại lượng trong lâm nghiệp. 

3 Kỳ 3 
 

Kiểm tra 01 bài giữa 
học phần và 01 bài thi 
kết thúc học phần 

111. Lý thuyết Tài 
chính - Tiền tệ 

Trình bày các vấn đề lý luận cơ 
bản về tài chính – tiền tệ như: 
Những vấn đề chung về tài chính, 
tiền tệ, tín dụng; hệ thống tài chính 
và nội dung chủ yếu của các hoạt 
động tài chính trong các khâu tài 
chính như: tài chính Nhà nước, 
Doanh nghiệp, các tổ chức tài 
chính trung gian, tài chính hộ gia 
đình, tài chính quốc tế,... Từ đó, 
sinh viên có thể nhận thức đúng 
đắn được vai trò, vị trí và tầm quan 
trọng của tài chính – tiền tệ trong 
nền kinh tế - xã hội và có khả năng 
phân tích, đánh giá các vấn đề kinh 
tế, trang bị tốt kiến thức cho các 
môn học chuyên ngành. 

3 Học kỳ 2, 
năm 1 

 
- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,...(trọng 
số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết (tự luận & trắc 
nghiệm), trọng số 
70%) 
- Thang điểm: Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 15/08/2007;  
Thông tư 57/2012/TT-
BGDĐT; Quyết định 
số 159/QĐ-ĐHKT 
ngày 10 tháng 10 năm 
2014. 
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112. Thị trường 
chứng khoán 

Trình bày một cách tổng quan nhất 
về thị trường chứng khoán: Quá 
trình ra đời và phát triển, nguyên tắc 
hoạt động và các bộ phận cấu thành 
của thị trường chứng khoán, các loại 
chứng khoán cơ bản được giao dịch 
trên thị trường và đặc trưng riêng 
của chúng, đồng thời đưa ra những 
phương pháp phân tích đơn giản để 
từ đó giúp người học có những hiểu 
biết cơ bản về thị trường chứng 
khoán, hiểu được tầm quan trọng 
của thị trường chứng khoán trong 
quá trình phát triển kinh tế của mỗi 
quốc gia, vận dụng vào thực tiễn để 
đưa ra các quyết định đầu tư đúng 
đắn, hạn chế tổn thất cho nhà đầu tư 

2 Học kỳ 
1, năm 

2 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,... (trọng 
số 10%) 
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%) 
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết (tự luận) (trọng 
số 70%) 
- Thang điểm: Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT 
 

113. Nghiệp vụ Ngân 
hàng thương mại 

Người học được trang bị những 
kiến thức cơ bản về các hoạt động 
của Ngân hàng thương mại như: 
những vấn đề chung về Ngân hàng 
thương mại, nguồn vốn và quản lý 
nguồn vốn của Ngân hàng thương 
mại, những vấn đề chung trong cho 
vay, cho vay ngắn hạn, trung hạn, 
dài hạn và các dịch vụ khác của 
ngân hàng thương mại.Từ đó 
người học có khả năng vận dụng 
đúng vào thực tiễn  
và lựa chọn các sản phẩm của ngân 
hàng phù hợp với khách hàng. 

2 Học kỳ 
2, năm 

3 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,... (trọng 
số 10%) 
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%) 
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết (tự luận), 
(trọng số 70%). 
- Thang điểm: Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

114. Tài chính công Môn học sẽ giúp cho sinh viên 
hiểu một cách tổng quát cơ sở lý 
luận và thực tiễn về hệ thống Tài 
chính Nhà nước, các nguồn lực tài 
chính trong nền kinh tế xã hội. 
Sinh viên hiểu được vai trò của 
Nhà nước trong việc huy động và 
quản lý các nguồn lực tài chính 
này để duy trì và phát triển nền 
kinh tế xã hội. Cùng với các môn 
học khác trong ngành, những kiến 
thức của môn học này sẽ giúp cho 
các cán bộ tương lai làm việc trong 
các cơ quan Tài chính, Thuế, Kho 
bạc Nhà nước… hay các cơ quan 
khác. 

2 Học kỳ 
1, năm 

3 

- Đánh giá chuyên cần, 
ý thức và thái độ học 
tập, tham gia thảo luận 
của sinh viên,...(trọng 
số 10%) 
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%) 
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình thức 
thi viết 
(tự luận) (trọng số 
70%). 
- Thang điểm: Áp dụng 
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theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

115. Tài chính 
doanh nghiệp 1 

Hiểu được những vấn đề tổng quan 
về TCDN và quản trị TCDN. 
Nhận biết các công cụ chủ yếu 
trong TCDN, các nguồn vốn ngắn 
hạn và dài hạn của DN. 
Hiểu và đánh giá được hiệu quả dự 
án đầu tư 

3 Học kỳ 
1-năm 
thứ 2 

 - Đánh giá chuyên 
cần, ý thức và thái độ 
học tập, tham gia thảo 
luận của sinh 
viên,...(trọng số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%).  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi viết (tự luận), 
(trọng số 70%). 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

116. Tài chính 
doanh nghiệp 2 

Hiểu được chi phí sử dụng vốn, cơ 
cấu nguồn vốn, vốn kinh doanh, lợi 
nhuận và phân phối lợi nhuận, 
chính sách cổ tức của công ty cổ 
phần, kế hoạch hóa tài chính. 

2 Học kỳ 
2-Năm 
thứ 2 

 - Đánh giá chuyên 
cần, ý thức và thái độ 
học tập, tham gia thảo 
luận của sinh 
viên,...(trọng số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi vấn đáp 
(trọng số 70%). 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

117. Thuế Nhà nước Cung cấp lý luận cơ bản về thuế, 
nội dung chủ yếu của các luật thuế 
hiện hành ở Việt Nam. 

3 Học kỳ 
1-Năm 
thứ 2 

 - Đánh giá chuyên 
cần, ý thức và thái độ 
học tập, tham gia thảo 
luận của sinh 
viên,...(trọng số 10%)  
- Đánh giá qua kiểm 
tra giữa học phần với 
hình thức kiểm tra viết 
hoặc trình bày thảo 
luận nhóm (trọng số 
20%)  
- Đánh giá thi kết thúc 
học phần với hình 
thức thi viết (trọng số 
70%). 
- Thang điểm: Áp 
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dụng theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT. 

118. Kinh tế Vĩ mô I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hiểu được những vấn đề kinh tế 
diễn ra hàng ngày như: tăng trưởng 
kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, cán cân 
thanh toán… cùng chính sách điều tiết 
vĩ mô của Chính phủ.. 

Rèn luyện được kỹ năng  kỹ 
năng tính toán nói chung và tính 
toán các chỉ tiêu kinh tế nói riêng. 
Nhanh chóng nhận biết các hiện 
tượng kinh tế vĩ mô của một quốc 
gia, khu vực và thế giới. Tự mình có 
những phân tích và nhận định về các 
hiện tượng kinh tế vĩ mô của một 
quốc gia, khu vực và thế giới.  

Trang bị cơ sở lý thuyết, 
phương pháp nghiên cứu để sinh 
viên có thể phát triển tư duy, có 
niềm đam mê, thích thú, chủ động 
nghiên cứu, thu thập các kiến thức 
về kinh tế vĩ mô và nhận thức 
được tầm quan trọng của các chính 
sách điều tiết nền kinh tế vĩ mô 
của chính phủ. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HK3 
(đợt 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

119. Kinh tế quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiểu được kiến thức cơ bản 
trong phân tích lý thuyết và chính 
sách thương mại của quốc gia, quá 
trình vận động và ảnh hưởng của sự di 
chuyển các yếu tố sản xuất, chuyển 
đổi tiền tệ và chính sách tài chính, 
thanh toán của quốc gia, từ đó giúp 
sinh viên có cách tiếp cận cụ thể và 
toàn diện về hoạt động kinh tế quốc tế 
trên bình diện quốc gia cũng như thế 
giới. Đây là những cơ sở quan trọng 
cho việc hoạch định chính sách kinh 
tế đối ngoại của quốc gia. 

Rèn luyện được kỹ năng phân 
tích và lý giải  những gì đang xảy 
ra trên bình diện nền kinh tế thế 
giới và ảnh hưởng của nó đến từng 
quốc gia. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
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Sinh viên sẽ yêu thích và từ 
đó chủ động nghiên cứu, phân 
tích, đánh giá các nội dung 
nghiên cứu về các chính sách 
thương mại quốc tế, các mối quan 
hệ kinh tế quốc tế cũng như 
những cơ hội và thách thức của 
nền kinh tế Việt Nam trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

120. Kinh tế phát 
triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên hiểu được các khái 
niệm cơ bản về tăng trưởng và 
phát triển kinh tế, cách tính các 
chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và 
phát triển kinh tế. Phân tích các 
yếu tố đóng góp và tăng trưởng 
kinh tế. Tập trung vào những vấn 
đề trở ngại và khó khăn của các 
nước tăng phát triển. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

121. Kinh tế lượng 
 

Sinh viên trình bày các nội 
dung cơ bản của phân tích hồi quy, 

3 
 

HK4 
 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
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như ác giả thiết cơ bản của mô 
hình hồi quy, ước lượng mô hình, 
kiểm định và đánh giá mô hình, 
thực hiện các suy diễn thống kê từ 
kết quả ước lượng của mô hình.  

Hiểu được mô hình hồi quy 
với số liệu chéo và số liệu chuỗi 
thời gian.  

Sinh viên ứng dụng thực tiễn 
và được thực hành trên máy tính 
với phần mềm Eviews. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

122. Kinh tế vi mô 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên nắm rõ hơn ảnh 
hưởng của các chính sách của chính 
phủ tác động đến hoạt động của thị 
trường.  

Hiểu sâu về cấu trúc thị 
trường sản phẩm và thị trường yếu 
tố sản xuất.  

Sinh viên có niềm đam mê 
học hỏi, thích thú, năng động, 
cầu tiến, nghiên cứu trong lý 
thuyết và vận dụng trong thực 
tiễn, phân tích cân bằng tổng thể và 
vai trò của chính phủ trong nền 
kinh tế thị trường. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HK4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   
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123. Kinh tế vĩ mô 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinh viên hiểu được những 
kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá 
và khả năng phân tích các sự kiện 
kinh tế vĩ mô ở trình độ nâng cao, 
góp phần cải thiên mức độ hiểu biết 
của sinh viên đối với quá trình xây 
dựng và thực thi các chính sách kinh 
tế vĩ mô ở các nước đang phát triển.  

Sinh viên sử dụng, nghiên 
cứu kiến thức để có thể phân tích 
các vấn đề có liên quan ở những 
môn học ứng dụng khác sau này. 

 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HK5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

124. 
Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm rõ những vấn về tổng quan 
trong hoạt động xuất nhập khẩu như 
khái niệm, vai trò, các nhân tố ảnh 
hưởng và những văn bản pháp lý điều 
chỉnh hợp đồng thời môn học nghiên 
cứu sâu về những vấn đề nghiệp vụ 
trong hoạt động KD XN khẩu của các 
DN như các phương thức giao dịch 
trong mua bán quốc tế, thanh toán 
trong hoạt động KD XN khẩu, soạn 
thảo hợp đồng XN khẩu, các bước 
thực hiện hợp đồng XN khẩu… 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
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phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

125. Phân tích chính 
sách kinh tế - 
xã hội 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên trình bày được tổng 
thể các quan điểm, các giải pháp và 
công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác 
động lên các chủ thể kinh tế - xã hội 
nhằm giải quyêt các vấn đề kinh tế 
lặp đi lặp lại, thực hiện những mục 
tiêu nhất định theo định hướng các 
mục tiêu tổng thể của đất nước.  

Giúp sinh viên phân tích 
chính sách kinh tế xã hội nghiên 
cứu qua ba nội dung cơ bản: Hoạch 
định chính sách, tổ chức thực thi 
chính sách và phân tích chính sách. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HK5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

126. 
Kinh tế công cộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu về vấn đề hiệu 
quả kinh tế, vấn đề thất bại của 
thị trường và các chính sách can 
thiệp của Chính phủ, vấn đề bất 
bình đẳng trong phân bổ thu 
nhập, nghèo đói và vai trò của 
chính phủ trong tái phân bổ thu 
nhập, Vai trò của chính phủ trong 
việc ổn định kinh tế vĩ mô trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề lựa 
chọn công cộng và các công cụ 
chính sách của chính phủ khi can 
thiệp vào cơ chế thị trường 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 



 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

127. 
Kinh tế đầu tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung cấp các kiến thức về 
hoạt động đầu tư, dự án đầu tư 
trong từng doanh nghiệp, kết cấu 
và nguồn hình thành vốn đầu tư, 
dự án đầu tư, phương pháp lựa 
chọn dự án đầu tư, phân tích và 
thẩm định dự án đầu tư, phân tích 
tài chính dự án đầu tư, phân tích 
kinh tế xã hội dự án đầu tư. 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

128. Phương pháp 
nghiên cứu kinh tế 

 

 

 

 

Sinh viên có được những kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
tiến hành nghiên cứu một cách có 
hệ thống và khoa học. 

Hướng dẫn cho sinh viên các 
bước thực hiện một nghiên cứu kinh 
tế từ đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, 
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HK6 
 
 
 
 
 
 
 

- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
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thu thập thông tin đến hoàn thành 
báo cáo nghiên cứu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

129. Dự báo kinh tế 
và phân tích dữ 
liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang bị một nền tảng kiến 
thức cơ bản về các phương pháp 
dự báo định lượng, các kỹ thuật 
phân tích thống kê, kỹ năng sử 
dụng các phần mềm dự báo, phân 
tích dữ liệu thông dụng hiện nay 
như Eviews, SPSS…  

Sinh viên có được các kỹ 
thuật phân tích dữ liệu hết sức cần 
thiết thực hiện nghiên cứu khoa học 
và làm luận văn tốt nghiệp. 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   
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130. 
THỰC TẬP 

NGHỀ 
NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân ngành kinh tế quốc dân 
thành một hệ thống là quy định rõ 
ràng nội dung, phạm vi của từng 
ngành, từng lĩnh vực làm cơ sở để 
xác định quy mô, vai trò của từng 
ngành và cơ cấu nền kinh tế quốc 
dân. Xuất phát từ tính chất phân 
công lao động xã hội. Biểu hiện cụ 
thể qua sự khác nhau về quy trình 
công nghệ của các hoạt động kinh 
tế để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. 

- Củng cố và nâng cao kiến thức 
thực tế. Hội nhập với môi trường 
thực tế của doanh nghiệp, rút ngắn 
khoảng cách giữa lý thuyết và thực 
tế. Sinh viên có thể trực tiếp tham 
gia lao động sản xuất, thực hành 
các nghiệp vụ kinh tế, nắm được 
tình hình thực hiện các mục tiêu kế 
hoạch sản xuất – kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
- Vận dụng những kiến thức đã học 
để rèn luyện sự nhanh nhạy, thích 
nghi với môi trường mới để hoà 
nhập với tập thể và giải quyết công 
việc tốt hơn. 

- Hình thành được kỹ năng tự 
nghiên cứu, làm việc nhóm, thiết 
lập mối quan hệ tại đơn vị thực tập, 
nâng cao kỹ năng giao tiếp và kỹ 
năng tìm kiếm thông tin. Đồng thời 
xây dựng thói quen biết lắng nghe 
người khác, xây dựng niềm tin và 
tôn trọng các ý kiến, quan điểm 
của người khác. 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Thông 
qua bài viết thu hoạch 
cuối đợt thực tập nghề 
nghiệp.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

131. Kinh tế môi 
trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang bị cho người học 
những kiến thức cơ bản về kinh tế 
học trong lĩnh vực môi trường, tài 
nguyên, các quan điểm về phát 
triển bền vững, và các quy tắc ứng 
xử với môi trường, tài nguyên.  

Giúp cho người học nhận 
thức được tầm quan trọng của môi 
trường đối với nền kinh tế, và 
những tác động của hệ kinh tế đến 
môi trường, lý giải được các 
nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm 
và suy thoái môi trường, qua đó đề 
ra những biện pháp kinh tế nhằm 
làm chậm lại, chấm dứt hoặc đảo 
ngược tình trạng ô nhiễm, suy 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
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thoái môi trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

132. Kinh tế nguồn 
nhân lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu về các hiện 
tượng kinh tế - lao động trong thị 
trường lao động. Kinh tế nguồn 
nhân lực tập trung vào việc xây 
dựng đường cung và đường cầu lao 
động. Từ đó, Kinh tế nguồn nhân lực 
lý giải bản chất của tiền lương, thời 
gian làm việc, và đưa ra các giải thích 
cho các vấn đề trong lao động như: di 
dân, đào tạo tại doanh nghiệp, phân 
biệt đối xử người lao động, nghiệp 
đoàn, học vấn ảnh hưởng gì đến tiền 
lương, … 

Đối tượng nghiên cứu chính 
của Kinh tế nguồn nhân lực là: 
người lao động (đóng vai trò cung 
lao động), các doanh nghiệp thuê 
mướn lao động (đóng vai trò cầu 
lao động) và Chính phủ (đưa ra các 
chính sách ảnh hưởng đến thị 
trường lao động). 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

133. Thực tập tốt 
nghiệp 

 

 

 

 

Là hoạt động giúp sinh viên 
phát triển kiến thức, mở rộng 
hiểu biết thực tế gắn với lĩnh vực 
Kinh tế, góp phần chuẩn đầu ra 
của ngành Kinh tế  
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
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An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần, ý 
thức...  
- Điểm viết đề cương 
chi tiết (trọng số 0,2)  
- Điểm viết báo cáo 
khoá luận (trọng số 
0,7): Hình thức viết 
báo cáo cuối đợt thực 
tập. 
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

134. Khoá luận tốt 
nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên báo cáo kết quả 
nghiên cứu chuyên sâu giải quyết 
một vấn đề đặt ra trong thực tiễn 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành 
Kinh tế.  

 

  

 

135. Kinh tế học tổ 
chức kinh 
doanh 

Môn học giúp sinh viên có 
được những nhận thức rộng hơn về 
tổ chức kinh doanh, trao đổi thông tin 
với chương trình nghiên cứu năng 
động, thể chế mới.  
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh giá 
việc chuyên cần đến 
lớp, tích cực tham gia 
phát biểu xây dựng bài, 
thảo luận, hoàn thành 
bài tập thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
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- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

136. Kinh tế quản lý Môn học nghiên cứu cách vận 
dụng các lý thuyết vào thực tiễn quản 
lý để phân tích và ra quyết định trong 
quản lý. 
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- Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

137. Lý thuyết trò 
chơi ứng dụng 

Sinh viên hiểu được một số vấn 
đề về ứng dụng lý thuyết trò chơi 
trong kinh doanh, nắm được 
nguyên nhân và phân tích hướng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
HIểu được bản chất của vấn đề gia 
nhập, chiếm lĩnh thị trường và 
chèn ép trong kinh doanh. Nắm 
được bài toán đàm phán, sức mạnh 
đàm phán đưa ra được chiến lược 
đàm phán, ra quyết định kinh 
doanh phù hợp nhằm hướng tới 
hiệu quả, đôi bên cùng có lợi trong 
kinh doanh. Hiểu được vấn đề sàng 
lọc thông tin và đánh tín hiệu thị 
trường. Nắm được các nguyễn tắc 
trong việc xây dựng một thể chế 
lành mạnh, hỗ trợ kinh doanh. 
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Việc đánh giá kết quả 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quyết đinh 
số 159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
- Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
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- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

138. Marketing  
căn bản 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về 
lý thuyết marketing: Các quan 
điểm quản trị marketing; những 
yếu tố thuộc môi trường marketing 
ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp; Nghiên cứu hành vi 
của người tiêu dùng và hành vi của 
các tổ chức; những quyết định bộ 
phận của chính sách marketing. 
- Rèn luyện được khả năng tư duy 
logic; có kỹ năng xây dựng các bộ 
phận của chính sách marketing từ 
quyết định sản phẩm, quyết định 
giá, quyết định phân phối và quyết 
định xúc tiến hỗn hợp. 
- Rèn luyện được thái độ nghiêm 
túc trong nghiên cứu, học tập và 
làm việc;  
- Có thái độ cẩn thận, chín chắn, 
cầu thị để nâng cao kiến thức về 
đạo đức nghề nghiệp, lối sống và 
trong quan hệ công tác. 

2 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

139. Quản trị học - Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về khoa học 
quản trị; nhận thức các chức năng 
quản trị trong tổ chức; phát triển 
một nền tảng tri thức vững chắc 
trong lĩnh vực quản trị và phát 
triển các năng lực quản trị để có 
thể thành đạt trong môi trường 
kinh doanh tương lai.  
- Rèn luyện được kỹ năng làm việc 
nhóm và ra quyết định, quản lý và 
xây dựng tổ chức; nâng cao khả 
năng tư duy và năng lực vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tế công 
tác.  
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu tiến, 
nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn. 

2 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

140. Văn hóa doanh 
nghiệp 

Hiểu những kiến thức cơ bản về 
văn hóa kinh doanh; cách thức xây 
dựng và phát triển văn hóa kinh 
doanh trong doanh nghiệp; Các 
phương pháp đo lường văn hóa 
doanh nghiệp; Cách biến đổi văn 
hóa doanh nghiệp và các trường 
hợp văn hóa kinh doanh xảy ra 
trong thực tiễn. 
Hình thành khả năng tư duy logic; 

2 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
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có kỹ năng xây dựng và quản trị 
văn hóa kinh doanh trong một 
doanh nghiệp từ đó hỗ trợ đắc lực 
cho nhà quản lý trong việc ra quyết 
định;  
Rèn luyện được thái độ cẩn thận, 
chín chắn, cầu thị để nâng cao kiến 
thức về đạo đức nghề nghiệp, lối 
sống và trong quan hệ công tác. 

(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

141. Quản trị chiến 
lược 

      Sinh viên hiểu được những 
kiến  thức cơ bản có  tính hệ  thống 
về quản  trị chiến  lược,  nắm vững 
bản chất của quản trị chiến lược 
trong kinh doanh hiện đại, nội 
dung và quá trình thực hiện quản 
trị chiến lược trong doanh nghiệp.  
       Rèn luyện  khả năng  tiếp cận 
và phân  tích các hoạt động quản 
trị chiến lược trong các doanh 
nghiệp hiện nay; nâng cao khả 
năng tư duy và năng lực vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tế công 
tác.  
         Sinh viên có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích cả trong lý thuyết và thực 
tiễn. 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

142. Quản trị sản 
xuất  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về 
công tác tổ chức quá trình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, các 
công tác hoạch định như hoạch 
định năng lực sản xuất, dự báo nhu 
cầu, hoạch định nguồn lực doanh 
nghiệp… đồng thì cũng trang bị 
cho người học những kiến thức về 
quản trị tác nghiệp như xây dựng 
lịch trình sản xuất, bố trí mặt bằng 
cũng như công tác kiểm tra đánh 
giá hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. 
- Rèn luyện được kỹ năng nắm bắt 
các lĩnh vực quản trị và phân tích 
các nội dung của hoạt động sản 
xuất kinh doanh và tác nghiệp đang 
diễn ra trong thực tế ở các doanh 
nghiệp, nâng cao khả năng tư duy 
và kỹ năng vận dụng kiến thức đã 
học vào trong thực tế công tác. 
- Có niềm đam mê học hỏi, thích 
thú, năng động, cầu tiến, nghiên 
cứu trong lý thuyết và vận dụng 
trong thực tiễn. 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

143. Quản trị chất 
lượng 

- Có kiến thức cơ bản về quản lý 
chất lượng: Quá trình hình thành 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
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các lý thuyết quản lý chất lượng; 
Vai trò của quản lý chất lượng 
trong các tổ chức; Các khái niệm 
chất lượng và quản lý chất lượng; 
Các công cụ quản lý chất lượng; 
Các phương pháp quản lý chất 
lượng và các tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng. 
- Rèn luyện kỹ năng từng bước vận 
dụng các lý thuyết quản lý chất 
lượng vào các doanh nghiệp. 
- Rèn luyện tính chủ động nghiên 
cứu những vấn đề về quản trị chất 
lượng trong một doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ 
trong thực tiễn. 

giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

144. Quản trị  nguồn 
nhân lực 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về 
nguồn nhân lực và quản trị nguồn 
nhân lực của tổ chức trong môi 
trường kinh doanh luôn biến động.  
- Rèn luyện được kỹ năng thực 
hành hoạt động quản trị nguồn 
nhân lực trong tổ chức và phát 
triển khả năng ứng xử linh hoạt 
trong giao tiếp nhân sự, làm việc 
theo nhóm và ra các quyết định cá 
nhân trong giải quyết các tình 
huống quản trị.  
- Có quan niệm đúng đắn về xây 
dựng văn hóa của tổ chức, văn hóa 
trong quản trị nguồn nhân lực. 
Đồng thời chủ động nghiên cứu và 
phân tích những vấn đề thực tế về 
quản trị nguồn nhân lực trong 
doanh nghiệp. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

145. Quản trị  
dự án đầu tư 

- Hiểu được những kiến thức cơ 
bản về quá trình quản trị một dự án 
đầu tư, từ khâu thiết lập dự án, đến 
việc so sánh, lựa chọn và tổ chức 
thực hiện một dự án đầu tư.  
- Rèn luyện được kỹ năng xây 
dựng và quản trị dự án,vận dụng 
kiến thức đã học để xử lý những 
tình huống thực tế trong công việc 
quản trị dự án đầu tư. 
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu tiến, 
nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

146. Quản trị - Hiểu được những kiến  thức cơ 3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
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Marketing bản có  tính hệ thống  về  quản  trị 
marketing,  giúp  người  học  nắm  
vững  quá  trình  phân  tích,  lập  
kế hoạch, thực hiện và kiểm tra 
hoạt động marketing trong doanh 
nghiệp. 
  - Rèn luyện được kỹ năng tiếp 
cận và phân tích các nội dung của 
quản trị marketing trong thực tiễn; 
nâng cao khả năng tư duy và năng 
lực vận dụng kiến thức đã học vào 
thực tế công tác. 
  - Có niềm đam mê,  thích  thú, 
chủ động nghiên cứu và phân  tích, 
nhận định những vấn đề  trong 
thực tế. 

(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

147. Quản trị  
doanh nghiệp 

- Hiểu được những kiến  thức cơ 
bản có  tính hệ thống  về  quản trị 
Doanh nghiệp, phương pháp luận 
và nghiệp vụ quản trị DN phù hợp 
với điều kiện  và bối cảnh kinh 
doanh hiện nay và trong giai đoạn 
tới.  
- Rèn luyện được khả năng tiếp cận 
và phân tích các nội dung của quản 
trị DN trong thực tiễn; nâng cao 
khả năng tư duy và năng lực vận 
dụng kiến thức đã học vào thực tế 
công tác.  
- Tham mưu cho giám đốc hoặc 
người trực tiếp quản lý DN về 
phương pháp, hình thức, biện pháp 
quản trị DN đạt hiệu quả cao nhất. 
- Sinh viên có niềm đam mê,  thích  
thú, chủ động nghiên cứu và phân  
tích, nhận định những vấn đề  
trong thực tế. 

3 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

148. Quản trị tài 
chính doanh 
nghiệp 

Học phần trang bị cho người học 
những nội dung cơ bản về công tác 
quản trị tài chính trong doanh 
nghiệp, những hiểu biết cần thiết 
về quản lý các loại vốn và tài sản, 
quản lý doanh thu, chi phí, phân 
phối kết quả kinh doanh, đầu tư dài 
hạn, định giá chứng khoán và lựa 
chọn nguồn tài trợ trong doanh 
nghiệp.  
Rèn luyện được kỹ năng làm việc 
nhóm và biết cách vận dụng kiến 
thức đã học vào giải quyết thực tế, 
thực hành tốt các dạng bài tập của 
môn học. 
Sinh viên có niềm đam mê học hỏi, 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
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thích thú, năng động, cầu tiến, 
nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn. 

dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

149. Kỹ năng Quản 
trị 

     Cung cấp cho người học những 
kiến thức cơ bản về kỹ năng tự 
quản lý bản thân, kỹ năng quan hệ 
con người của tổ chức trong môi 
trường kinh doanh luôn biến động 
     Giúp sinh viên có kỹ năng thực 
hành hoạt động kinh doanh trong 
tổ chức đồng thời giúp sinh viên 
tích luỹ kinh nghiệm để có thể thực 
hành các nghiệp vụ kinh doanh 
ngay sau khi ra trường. 
     Sinh viên hiểu và có quan niệm 
đúng đắn về kỹ năng quản trị cần 
thiết để giúp các nhà quản trị ở các 
cấp điều hành doanh nghiệp có 
hiệu quả, đồng thời giúp nhà quản 
trị có thể vượt qua các trở ngại 
thường gặp nhất của đa số các nhà 
quản trị khi mới vào nghề- đó là sự 
thiếu hụt những kỹ năng và tài 
năng quản trị. 

2 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

150. Giao tiếp trong 
kinh doanh 

- Hiểu được những kiến thức cơ 
bản về giao tiếp, tầm quan trọng 
của giao tiếp trong kinh doanh, bản 
chất, hình thức và nguyên tắc cơ 
bản của giao tiếp và những kỹ 
năng giao tiếp trong môi trường 
kinh doanh năng động và toàn cầu 
hoá 
- Rèn luyện được kỹ năng giao tiếp 
ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, kỹ năng 
hỏi nghe, xử lý các tình huống, và 
kỹ năng giao tiếp bằng lời nói hay 
văn bản dưới các hình thức khác 
nhau, rèn luyện và nâng cao kỹ 
năng giao tiếp có hiệu quả từ đó 
nâng cao khả năng thực hành trong 
giao tiếp kinh doanh. 
- Có quan niệm đúng đắn về kỹ 
năng giao tiếp cơ bản để rèn luyện, 
hoàn thiện, nâng cao các kỹ năng 
giao tiếp quyết định sự thăng tiến 
của cá nhân và thành công của 
doanh nghiệp 

2 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

151. Thực tập nghề 
nghiệp 

- Củng cố và nâng cao kiến thức 
thực tế. Hội nhập với môi trường 
thực tế của doanh nghiệp, rút ngắn 
khoảng cách giữa lý thuyết và thực 
tế. 
- Vận dụng những kiến thức đã học 
vào quá trình quản trị kinh doanh 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá tích cực chủ động 
sáng tạo trong quá 
trình thực tập  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): 
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tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn 
vị…. 
- Hình thành được kỹ năng tự 
nghiên cứu, làm việc nhóm, thiết 
lập mối quan hệ tại đơn vị thực tập. 

Thông qua bài viết thu 
hoạch cuối đợt thực 
tập nghề nghiệp 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

152. Thương mại 
điện tử 

- Hiểu được kiến thức  cơ bản về 
thương mại điện tử: Hiểu  các khái 
niệm,thuật ngữ,phân biệt thương 
mại điện tử và kinh doanh điện tử, 
sự khác nhau giữa thương mại điện 
tử và thương mại truyền thống; cấu 
trúc thị trường TMĐT, Hạ tầng 
kinh tế, pháp lý và kỹ thuật làm 
nền tảng cho phát triển TMĐT; các 
mô hình thương mại điện tử; Tiền 
số, ví điện tử và thanh toán điện tử; 
an ninh thông tin và phòng tránh 
rủi ro trong TMĐT;   
- Hiểu rõ một số quy  định, pháp 
luật trong giao dịch điện tử,  chữ 
ký số, hợp đồng số và chứng thư 
số. 
- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn 
kiến thức để dùng vào những mục 
đích riêng biệt; có các kỹ năng tự 
phát triển giữa xu hướng thay đổi; 
có khả năng đọc hiểu các kiến thức 
mở rộng của môn học trong nghiên 
cứu các vấn đề chuyên sâu.  
+ Có tư duy phản biện khi thảo 
luận các vấn đề liên quan môn học 
và ngành học.   
+ Phát triển kỹ năng làm việc 
nhóm thông qua các bài tập và dự 
án nhóm; phát triển kỹ năng quản 
lý thời gian cá nhân thông qua các 
bài tập và tiểu dự án cá nhân;  
+ Phát triển kỹ năng CNTT. 

3 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

153. Khởi sự kinh 
doanh 

Hiểu được những kiến thức cơ bản 
có tính hệ thống về khoa học nghề 
kinh doanh, doanh nhân và kế 
hoạch kinh doanh trong môi trường 
kinh doanh luôn biến động.  
Rèn luyện được kỹ năng  kỹ năng 
thực hành hình thành ý tưởng và 
soạn thảo được bản kế hoạch kinh 
doanh. Từ đó, triển khai được kế 
hoạch kinh doanh trong thực tế 
Sinh viên có niềm đam mê học hỏi, 
thích thú, năng động, cầu tiến, 

4 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
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nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn.  Đồng thời, 
chủ động nghiên cứu và phân tích 
những vấn đề thực tế về ý tưởng 
kinh doanh để lên kế hoạch kinh 
doanh trong thực tế. 

- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

154. Nghiên cứu 
Marketing 

Cung cấp những nội dung cơ bản 
về hoạt động nghiên cứu marketing 
trong doanh nghiệp, những hiểu 
biết cần thiết về các yếu tố bổ trợ 
cho hoạt động nghiên cứu như tìm 
kiếm thông tin, phân tích các dự 
liễu, phương thức tiến hành chọn 
mẫu nghiên cứu và so sánh mẫu.  
Rèn luyện được kỹ năng làm việc 
nhóm và biết cách vận dụng kiến 
thức đã học vào giải quyết thực tế, 
thực hành tốt các tình huống của 
môn học. 
Sinh viên có niềm đam mê học hỏi, 
thích thú, năng động, cầu tiến, 
nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn. 

3 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

155. Tâm lý học 
QTKD 

        Hiểu được những kiến thức cơ 
bản về tâm lý học và tâm lý học 
trong hoạt động kinh; những yếu tố 
tâm lý cần chú ý trong giao tiếp và 
một số hình thức giao tiếp trong 
kinh doanh, người học ứng dụng 
kiến thức được học vào việc giải 
thích, phân tích và đánh giá các 
biểu hiện tâm lý, các hoạt động 
kinh doanh của một doanh nghiệp 
cũng như của cá nhân sau này.                
       Rèn luyện cho người học một 
số kỹ năng nhất định trong cuộc 
sống như kỹ năng quan sát, kỹ 
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 
giao tiếp và kỹ năng thuyết trình. 
        Sinh viên có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích cả trong lý thuyết và thực 
tiễn. 

3 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

156. Marketing  
căn bản 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về 
lý thuyết marketing: Các quan 
điểm quản trị marketing; những 
yếu tố thuộc môi trường marketing 
ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp; Nghiên cứu hành vi 
của người tiêu dùng và hành vi của 
các tổ chức; những quyết định bộ 
phận của chính sách marketing. 
- Rèn luyện được khả năng tư duy 

2 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
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logic; có kỹ năng xây dựng các bộ 
phận của chính sách marketing từ 
quyết định sản phẩm, quyết định 
giá, quyết định phân phối và quyết 
định xúc tiến hỗn hợp. 
- Rèn luyện được thái độ nghiêm 
túc trong nghiên cứu, học tập và 
làm việc;  
- Có thái độ cẩn thận, chín chắn, 
cầu thị để nâng cao kiến thức về 
đạo đức nghề nghiệp, lối sống và 
trong quan hệ công tác. 

(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

157. Quản trị học - Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về khoa học 
quản trị; nhận thức các chức năng 
quản trị trong tổ chức; phát triển 
một nền tảng tri thức vững chắc 
trong lĩnh vực quản trị và phát 
triển các năng lực quản trị để có 
thể thành đạt trong môi trường 
kinh doanh tương lai.  
- Rèn luyện được kỹ năng làm việc 
nhóm và ra quyết định, quản lý và 
xây dựng tổ chức; nâng cao khả 
năng tư duy và năng lực vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tế công 
tác.  
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu tiến, 
nghiên cứu trong lý thuyết và vận 
dụng trong thực tiễn. 

2 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

158. Văn hóa doanh 
nghiệp 

Hiểu những kiến thức cơ bản về 
văn hóa kinh doanh; cách thức xây 
dựng và phát triển văn hóa kinh 
doanh trong doanh nghiệp; Các 
phương pháp đo lường văn hóa 
doanh nghiệp; Cách biến đổi văn 
hóa doanh nghiệp và các trường 
hợp văn hóa kinh doanh xảy ra 
trong thực tiễn. 
Hình thành khả năng tư duy logic; 
có kỹ năng xây dựng và quản trị 
văn hóa kinh doanh trong một 
doanh nghiệp từ đó hỗ trợ đắc lực 
cho nhà quản lý trong việc ra quyết 
định;  
Rèn luyện được thái độ cẩn thận, 
chín chắn, cầu thị để nâng cao kiến 
thức về đạo đức nghề nghiệp, lối 
sống và trong quan hệ công tác. 

2 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

159. Quản trị chiến 
lược 

      Sinh viên hiểu được những 
kiến  thức cơ bản có  tính hệ  thống 
về quản  trị chiến  lược,  nắm vững 
bản chất của quản trị chiến lược 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
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trong kinh doanh hiện đại, nội 
dung và quá trình thực hiện quản 
trị chiến lược trong doanh nghiệp.  
       Rèn luyện  khả năng  tiếp cận 
và phân  tích các hoạt động quản 
trị chiến lược trong các doanh 
nghiệp hiện nay; nâng cao khả 
năng tư duy và năng lực vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tế công 
tác.  
         Sinh viên có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích cả trong lý thuyết và thực 
tiễn. 

gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

160. Quản trị  nguồn 
nhân lực 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về 
nguồn nhân lực và quản trị nguồn 
nhân lực của tổ chức trong môi 
trường kinh doanh luôn biến động.  
- Rèn luyện được kỹ năng thực 
hành hoạt động quản trị nguồn 
nhân lực trong tổ chức và phát 
triển khả năng ứng xử linh hoạt 
trong giao tiếp nhân sự, làm việc 
theo nhóm và ra các quyết định cá 
nhân trong giải quyết các tình 
huống quản trị.  
- Có quan niệm đúng đắn về xây 
dựng văn hóa của tổ chức, văn hóa 
trong quản trị nguồn nhân lực. 
Đồng thời chủ động nghiên cứu và 
phân tích những vấn đề thực tế về 
quản trị nguồn nhân lực trong 
doanh nghiệp. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

161. Quản trị tài 
chính doanh 
nghiệp 

Học phần trang bị cho 
người học những nội dung cơ bản 
về công tác quản trị tài chính trong 
doanh nghiệp, những hiểu biết cần 
thiết về quản lý các loại vốn và tài 
sản, quản lý doanh thu, chi phí, 
phân phối kết quả kinh doanh, 
đầu tư dài hạn, định giá chứng 
khoán và lựa chọn nguồn tài trợ 
trong doanh nghiệp.  

Rèn luyện được kỹ năng 
làm việc nhóm và biết cách vận 
dụng kiến thức đã học vào giải 
quyết thực tế, thực hành tốt các 
dạng bài tập của môn học. 

Sinh viên có niềm đam mê 
học hỏi, thích thú, năng động, 
cầu tiến, nghiên cứu trong lý 
thuyết và vận dụng trong thực 
tiễn.  

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

162. Quản trị kinh - Hiểu được những kiến thức cơ 3 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
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doanh du lịch 
 

bản có tính hệ thống về quản trị 
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch 
như: hiểu biết cơ bản về du lịch, 
quản trị tài nguyên du lịch, phát 
triển và quản trị điểm đến du lịch. 
- Rèn luyện được kỹ năng: kỹ 
năng phân tích, phát hiện vấn đề 
và đề xuất định hướng, giải pháp 
để giải quyết các vấn đề trong 
quản trị tài nguyên, nguồn lực và 
quản trị điểm đến du lịch. 
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng các kỹ năng trong 
công tác quản trị các hoạt động liên 
quan đến ngành dụ lịch ngày nay. 

(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

163. Marketing du 
lịch 

Học phần trang bị cho người học 
những kiến thức cơ bản, có tính hệ 
thống về Marketing du lịch, giúp 
người học nắm vững bản chất của 
marketing nói chung, marketing du 
lịch nói riêng và từ đó tiếp cận với 
các chính sách trong Marketing du 
lịch. 
Giúp người học có khả năng phân 
tích và xây dựng các chính sách 
của các doanh nghiệp trên thị 
trường, nâng cao khả năng tư duy 
và năng lực vận dụng kiến thức đã 
học vào thực tế. 
Giúp người học nhận thúc đúng về 
tầm quan trọng của Marketing trong 
du lịch, có niềm đam mê, thích thú, 
chủ động nghiên cứu và phân tích cả 
trong lý thuyết và thực tiễn. 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

164. Tâm lý khách 
du lịch 

Học phần trang bị cho người học 
những nội dung cơ bản và có hệ 
thống về tâm lý giao tiếp trong du 
lịch; Các hiện tượng tâm lý xã hội 
tác động phổ biến trong du lịch; 
Những nét đặc trưng tâm lý xã hội 
của khách du lịch; Phương pháp 
giao tiếp với khách du lịch và 
Phương pháp hướng dẫn khách du 
lịch.  
Rèn luyện được kỹ năng: kỹ năng 
phân tích, phát hiện vấn đề và đề 
xuất định hướng, giải pháp để giải 
quyết các vấn đề trong tâm lý của 
khách du lịch, cách giao tiếp và 
hướng dẫn khách du lịch. 

Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 

2 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   
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tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng các kỹ năng trong việc 
nắm bắt tâm lý khách du lịch từ đó 
có các phương pháp giao tiếp và 
hướng dẫn khách du lịch thuộc 
ngành dụ lịch ngày nay. 

165. Giao tiếp trong 
kinh doanh du 
lịch 

Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về khoa học 
về bản chất và các hình thức 
giao tiếp và môi trường giao tiếp 
kinh doanh du lịch. Đồng thời 
sinh viên nắm bắt được các công 
cụ quan trọng trong giao tiếp 
kinh doanh du lịch.  

Rèn luyện được kỹ năng  rèn 
luyện các kỹ năng giiao tiếp trong 
kinh doanh nói chung và kinh doanh 
du lịch nói riêng 

Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng các kỹ năng giao tiếp 
một cách phù hợp trong môi trường 
làm việc năng động ngày nay 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

166. Quản trị kinh 
doanh lữ hành 

Học phần trang bị cho người học 
những kiến thức cơ bản, có tính hệ 
thống về Quản trị kinh doanh lữ 
hành, trang bị cho người học kiến 
thức cơ bản về kinh doanh lữ hành 
như lịch sử phát triển, cơ cấu tổ 
chức và quản trị nhân lực của 
doanh nghiệp lữ hành, xây dựng 
chương trình du lịch … 
Giúp người học hình thành nên các 
kỹ năng quản lý và kỹ năng tác 
nghiệp trong kinh doanh lữ hành. 
Giúp người học có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích cả trong lý thuyết và thực 
tiễn. 

3 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

167. Nghiệp vụ lữ 
hành 

 - Cung cấp cho người học 
những kiến thức cơ bản về lữ 
hành và hoạt động của doanh 
nghiệp lữ hành, đặc điểm của các 
sản phẩm lữ hành, cách thức xây 
dựng và thực hiện chương trình du 
lịch trọn gói.            
- Giúp sinh viên có kỹ năng  xây 
dựng và thực hiện các chương trình 
du lịch trọn gói, hiểu và thực hiện 
được hoạt động của doanh nghiệp 
lữ hành. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 0,1): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 0,2): Kiểm 
tra  1 lần.  
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- Từ những kiến thức được học, 
sinh viên thêm yêu thích môn học, 
ngành học mà sinh viên đang theo 
học; có ý thức xây dựng ngành 
nghề phát triển và  có quan niệm 
đúng đắn về nghề nghiệp.  

- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

168. Nghiệp vụ 
hướng dẫn du 
lịch 

 Hiểu được những  kiến thức cơ 
bản có tính khoa học  về những 
thao tác nghiệp vụ trong hoạt động 
hướng dẫn du lịch; nhận thức được 
các kỹ năng cần có của một người 
hướng dẫn viên du lịch; phát triển 
nền tảng tri thức vững chắc, tiếp 
nhận thông tin một cách chọn lọc 
và thường xuyên cập nhật thông tin 
mới thuộc lĩnh vực ngành nghề.  
       Rèn luyện kỹ năng về chuyên 
môn nghiệp vụ  như thiết kế một 
chương trình du lịch, các bước để 
tổ chức hoạt động hướng dẫn; hình 
thành các kỹ năng giải quyết tình 
huống; rèn luyện kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, tổ 
chức công việc, kỹ năng thuyết 
minh và biên tập tư liệu,… 
        Sinh viên có cái nhìn đúng 
đắn về nghề hướng dẫn, có tinh 
thần trách nhiệm và đạo đức nghề 
nghiệp, có sự chuẩn bị tốt về mặt 
tinh thần cũng như các vấn đề 
chuyên môn cho quá trình thực tập 
nghiệp vụ tại các công ty du lịch và 
cho quá trình công tác sau này. 

3 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

169. Nghiệp vụ nhà 
hàng 

Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về nhà hàng 
và các nghiệp vụ trong nhà hàng.  

Rèn luyện được kỹ năng thực 
hành các nghiệp vụ trong nhà hàng.  

Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng trong thực tiễn.  
Đồng thời, chủ động nghiên cứu 
và thực hành các nghiệp vụ trong 
thực tế. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

170. Quản trị kinh 
doanh khách 
sạn 

- Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về quản trị 
khách sạn như: Nhận thức tầm 

3 Kỳ 4 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá tích cực chủ động 
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quan trọng của cơ sở vật chất trong 
kinh doanh khách sạn, các nội 
dung để quản trị nguồn nhân lực 
của khách sạn, tầm quan trọng của 
kinh doanh lưu trú trong khách 
sạn, quy trình tổ chức kinh doanh 
ăn uống trong nhà hàng. Phát triển 
một nền tảng tri thức vững chắc 
trong lĩnh vực quản trị khách sạn 
và phát triển các năng lực quản trị 
khách sạn để có thể thành công 
trong môi trường kinh doanh. 
- Rèn luyện được kỹ năng làm 
việc nhóm và ra quyết định, quản 
lý khách sạn, nâng cao khả năng 
tư duy và năng lực vận dụng kiến 
thức đã học vào thực tế công tác.  
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng trong thực tiễn.  

sáng tạo trong quá 
trình thực tập  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): 
Thông qua bài viết thu 
hoạch cuối đợt thực 
tập nghề nghiệp 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

171. Quản trị lễ tân - Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về  quản  trị 
nhân viên lễ tân trong khách sạn,  
giúp  người  học  nắm  vững  quá  
trình  quản trị và kiểm tra hoạt 
động của nhân viên lễ tân trong 
khách sạn. 
- Rèn luyện được khả năng lập và 
triển khai kế hoạch phục vụ tại bộ 
phận lễ tân, kỹ năng thực hành 
nhân viên lễ tân, kỹ năng giải 
quyết tình huống tại bộ phận lễ tân. 
- Sinh viên có niềm đam mê,  thích  
thú, chủ động nghiên cứu và phân  
tích, nhận định những vấn đề  
trong thực tế. 

3 Kỳ 5 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

172. Quản trị buồng 
khách sạn 

- Hiểu được những lý luận cơ bản 
về Quản trị tại bộ phận buồng 
trong khách sạn, bao gồm: quản lý 
lao động và CSVCKT tại bộ phận 
buồng, Quản trị nhân viên làm vệ 
sinh buồng và các khu vực công 
cộng, phục vụ khách lưu trú, 
nghiệp vụ giặt là…giúp cho người 
học có thể phát triển kiến thức và 
kỹ năng trong quản lý điều hành 
tác nghiệp tại bộ phận buồng của 
một khách sạn. 
 - Có kỹ năng lập và triển khai kế 
hoạch phục vụ tại bộ phận buồng, 
kỹ năng giải quyết tình huống tạ bộ 

2 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
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phận buồng, kỹ năng làm việc 
nhóm, làm báo cáo và trình diện 
vấn đề trong tổ chức…. 

- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

173. Thương mại 
điện tử 

- Hiểu được kiến thức  cơ bản về 
thương mại điện tử: Hiểu  các khái 
niệm,thuật ngữ,phân biệt thương 
mại điện tử và kinh doanh điện tử, 
sự khác nhau giữa thương mại điện 
tử và thương mại truyền thống; cấu 
trúc thị trường TMĐT, Hạ tầng 
kinh tế, pháp lý và kỹ thuật làm 
nền tảng cho phát triển TMĐT; các 
mô hình thương mại điện tử; Tiền 
số, ví điện tử và thanh toán điện tử; 
an ninh thông tin và phòng tránh 
rủi ro trong TMĐT;   
- Hiểu rõ một số quy  định, pháp 
luật trong giao dịch điện tử,  chữ 
ký số, hợp đồng số và chứng thư 
số. 
- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn 
kiến thức để dùng vào những mục 
đích riêng biệt; có các kỹ năng tự 
phát triển giữa xu hướng thay đổi; 
có khả năng đọc hiểu các kiến thức 
mở rộng của môn học trong nghiên 
cứu các vấn đề chuyên sâu.  
+ Có tư duy phản biện khi thảo 
luận các vấn đề liên quan môn học 
và ngành học.   
+ Phát triển kỹ năng làm việc 
nhóm thông qua các bài tập và dự 
án nhóm; phát triển kỹ năng quản 
lý thời gian cá nhân thông qua các 
bài tập và tiểu dự án cá nhân;  
+ Phát triển kỹ năng CNTT. 

3 Kỳ 3 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

174. Thực tập nghề 
nghiệp 

- Củng cố và nâng cao kiến thức 
thực tế. Hội nhập với môi trường 
thực tế của doanh nghiệp, rút ngắn 
khoảng cách giữa lý thuyết và thực 
tế. 
- Vận dụng những kiến thức đã học 
vào quá trình quản trị kinh doanh 
tại các doanh nghiệp, khách sạn, 
nhà hàng… 
- Hình thành được kỹ năng tự 
nghiên cứu, làm việc nhóm, thiết 
lập mối quan hệ tại đơn vị thực tập. 

3 Kỳ 6 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): 
Thông qua bài thu 
hoạch sau quá trình 
thực tập nghề nghiệp 
tại đơn vị  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
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- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

175. Tâm lý học 
QTKD 

        Hiểu được những kiến thức cơ 
bản về tâm lý học và tâm lý học 
trong hoạt động kinh; những yếu tố 
tâm lý cần chú ý trong giao tiếp và 
một số hình thức giao tiếp trong 
kinh doanh, người học ứng dụng 
kiến thức được học vào việc giải 
thích, phân tích và đánh giá các 
biểu hiện tâm lý, các hoạt động 
kinh doanh của một doanh nghiệp 
cũng như của cá nhân sau này.          
       Rèn luyện cho người học một 
số kỹ năng nhất định trong cuộc 
sống như kỹ năng quan sát, kỹ 
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 
giao tiếp và kỹ năng thuyết trình. 
        Sinh viên có niềm đam mê, 
thích thú, chủ động nghiên cứu và 
phân tích cả trong lý thuyết và thực 
tiễn. 

3 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

176. Khởi sự kinh 
doanh 

Hiểu được những kiến thức cơ 
bản có tính hệ thống về khoa học 
nghề kinh doanh, doanh nhân và 
kế hoạch kinh doanh trong môi 
trường kinh doanh luôn biến động.  

Rèn luyện được kỹ năng  kỹ 
năng thực hành hình thành ý tưởng 
và soạn thảo được bản kế hoạch 
kinh doanh. Từ đó, triển khai được 
kế hoạch kinh doanh trong thực tế 

Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng trong thực tiễn.  
Đồng thời, chủ động nghiên cứu 
và phân tích những vấn đề thực tế 
về ý tưởng kinh doanh để lên kế 
hoạch kinh doanh trong thực tế. 

3 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

177. Nghiên cứu 
Marketing 

- Học phần trang bị cho người học 
những nội dung cơ bản về hoạt 
động nghiên cứu marketing trong 
doanh nghiệp, những hiểu biết cần 
thiết về các yếu tố bổ trợ cho hoạt 
động nghiên cứu như tìm kiếm 
thông tin, phân tích các dự liễu, 
phương thức tiến hành chọn mẫu 
nghiên cứu và so sánh mẫu.  
- Rèn luyện được kỹ năng làm 
việc nhóm và biết cách vận dụng 
kiến thức đã học vào giải quyết 
thực tế, thực hành tốt các tình 

3 Kỳ 7 - Điểm chuyên cần 
(trọng số 10%): Đánh 
giá việc chuyên cần 
đến lớp, tích cực tham 
gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận, 
hoàn thành bài tập 
thực hành được 
giao,...  
- Kiểm tra giữa kỳ 
(trọng số 20%): Kiểm 
tra  1 lần.  
- Thi kết thúc học 
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huống của môn học. 
- Sinh viên có niềm đam mê học 
hỏi, thích thú, năng động, cầu 
tiến, nghiên cứu trong lý thuyết 
và vận dụng trong thực tiễn.  

phần (trọng số 70%): 
Hình thức thi viết  
- Thang điểm: Áp 
dụng theo Quy chế số 
43/2007/QĐ-BGDĐT.   

178. Triết học 
Mác - Lênin    
  

+ Trang bị những kiến thức có 
tính căn bản , hệ thống về Triết 
học Mác – Lênin giúp sinh viên 
hiểu biết về thế giới xung quanh, 
về quy luật vận động, phát triển 
chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư 
duy. 
+ Nhận thức được thực chất giá 
trị, bản chất khoa học, cách mạng 
của Triết học Mác -Lênin 
+ Xây dựng thế giới quan duy vật 
và phương pháp luận biện chứng 
duy vật làm nền tảng lý luận cho 
việc nhận thức các vấn đề, nội 
dung của các môn học khác. 
+ Hình thành kỹ năng nghiên cứu 
độc lập, hiểu để  liên hệ giữa tri 
thức lí luận và thực tiễn sinh động 
của cuộc sống. 
+Xây dựngvà phát triển nhân sinh 
quan cách mạng, xây dựng niềm 
tin, lý tưởng cách mạng. 
+ Vận dụng sáng tạo các nguyên 
lý, các quy luật cơ bản và các cặp 
phạm trù vào trong hoạt động 
nhận thức và thực tiễn từ đó rèn 
luyện và tu dưỡng đạo đức. 
 

2 1 - Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quy chế 43 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
 - QĐ số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
 
- Điểm CC, ý thức 
(thái độ tham gia học 
trên lớp: sv lên lớp 
đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo 
luận):  0,1 
- Kiểm tra giữa học 
phần: 0,2 
-Thi kết thúc học 
phần:0,7 
* Hình thức thi: 
 + Tự luận + Trắc 
nghiệm 
 

179. Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin   
 

  + Trang bị cho sinh viên những 
tri thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế 
chính trị Mác-Lênin trong bối 
cảnh phát triển kinh tế của đất 
nước và thế giới ngày nay. Đảm 
bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa 
học, cập nhật tri thức mới, gắn 
với thực tiễn,  + Từng bước xác 
lập thế giới quan, nhân sinh quan 
và phương pháp luận chung nhất 
cho sinh viên để tiếp cận các khoa 
học chuyên ngành được đào tạo 

+ Hình thành tư duy, kỹ năng phân 
tích, đánh giá và nhận diện bản 
chất của các quan hệ lợi ích kinh 
tế; Có cơ sở để giải thích một số 
vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội 
trong nước và quốc tế. 

+ Hình thành phát triển năng lực 

3 2 - Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quy chế 43 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
 - QĐ số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
 
- Điểm CC, ý thức 
(thái độ tham gia học 
trên lớp: sv lên lớp 
đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo 
luận):  0,1 
- Kiểm tra giữa học 
phần: 0,2 
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thu thập thông tin, kĩ năng tổng 
hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong 
mỗi quan hệ tổng thể, kĩ năng so 
sánh, phân tích, bình luận, đánh giá 
các vấn đề kinh tế, chính trị xã hội. 
- Có ý thức bảo vệ và phổ biến 
những quan điểm của Chủ nghĩa 
Mác - Lênin. 
 

-Thi kết thúc học 
phần:0,7 
* Hình thức thi: 
 + Tự luận + Trắc 
nghiệm 

180. Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

+ Cung cấp những tri thức cơ bản, 
cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội 
khoa học, một trong ba bộ phận 
cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 
-+ Sinh viên nâng cao được năng 
lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 
vận dụng các tri thức nói trên vào 
việc xem xét, đánh giá những vấn 
đề chính trị-xã hội của đất nước 
liên quan đến chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta 
+ Sinh viên có thái độ chính trị, tư 
tưởng đúng đắn về môn học 
CNXHKH nói riêng và nền tảng tư 
tưởng của Đảng ta nói chung. 

 

2 3  

181. Lịch sử các học 
thuyết kinh tế 

+ Hiểu và trình bày được những 
quan điểm, tư tưởng kinh tế cơ bản 
của các trường phái kinh tế khác 
nhau trong lịch sử, phân tích được 
tác động của các học thuyết đối với 
quá trình phát triển của các nền 
kinh tế.  
+ Nhận thức đúng các chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật 
Nhà nước. 
+  Rèn luyện được khả năng tư duy 
độc lập sáng tạo và biết vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tiễn; Có 
thái độ tích cực trong việc vận 
dụng kiến thức đã học để phục vụ 
quá trình xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

2 4 - Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quy chế 43 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
 - QĐ số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
 
- Điểm CC, ý thức 
(thái độ tham gia học 
trên lớp: sv lên lớp 
đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo 
luận):  0,1 
- Kiểm tra giữa học 
phần: 0,2 
-Thi kết thúc học 
phần:0,7 
* Hình thức thi: 
 + Tự luận + Trắc 
nghiệm 

182. Tư tưởng Hồ + Trình bày được những kiến thức cơ 2 5 - Việc đánh giá kết 
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Chí Minh bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình 
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh; những nội dung cơ bản về 
tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng 
của Đảng ta trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, kháng chiến chống 
Pháp, Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. 
+ Hình thành khả năng tư duy độc lập, 
phân tích,  đánh giá, vận dụng sáng tạo 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào giải quyết các vấn đề trong thực 
tiễn đời sống, học tập và công tác. 
+ Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu 
nước, trung thành với mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ 
nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận 
thức được vai trò, giá trị, tài sản tinh 
thần vô giá của tư tưởng Hồ Chí Minh 
đối với Đảng và dân tộc ta; thấy được 
trách nhiệm của bản thân trong việc 
học tập, rèn luyện để góp phần vào xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc. 
 

quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quy chế 43 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
 - QĐ số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
 
- Điểm CC, ý thức 
(thái độ tham gia học 
trên lớp: sv lên lớp 
đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo 
luận):  0,1 
- Kiểm tra giữa học 
phần: 0,2 
-Thi kết thúc học 
phần:0,7 
* Hình thức thi: 
 + Tự luận + Trắc 
nghiệm 

183. Lịch sử  Đảng 
cộng sản Việt 
Nam 

+Trình bày được những tri thức có 
tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920- 1930), sự lãnh đạo của 
Đảng đối với cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyền (1930- 1945), trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 
1975), trong sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến 
hành công cuộc đổi mới (1975- 
2018). 
+ Thông qua các sự kiện lịch sử và 
các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 
của Đảng để xây dựng ý thức tôn 
trọng sự thật khách quan, nâng cao 
lòng tự hào, niềm tin của bản thân 
vào sự lãnh đạo của Đảng trong 
quá khứ và hiện tại. 
- Hình thành phương pháp tư duy 
khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 
chọn tài liệu nghiên cứu, học tập 
môn học và khả năng vận dụng  
nhận thức lịch sử vào công tác thực 
tiễn, phê phán quan niệm sai trái về 
lịch sử của Đảng. 
- Sinh viên tin tưởng vào sự lãnh 

2 6 - Việc đánh giá kết 
quả học tập của sinh 
viên được thiết lập 
dựa trên Quy chế 43 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
 - QĐ số 
159/ĐHKTNA-ĐT 
ngày 10/10/2014 của 
Hiệu trưởng trường 
Đại học Kinh tế Nghệ 
An. 
 
- Điểm CC, ý thức 
(thái độ tham gia học 
trên lớp: sv lên lớp 
đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo 
luận):  0,1 
- Kiểm tra giữa học 
phần: 0,2 
-Thi kết thúc học 
phần:0,7 
* Hình thức thi: 
 + Tự luận + Trắc 
nghiệm 
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đạo của Đảng đối với CMVN; hình 
thành tình cảm, niềm tin vào con 
đường cách mạng mà Bác Hồ và 
Đảng ta đã vạch ra, dân tộc ta đã 
lựa chọn; Quyết tâm phấn đấu thực 
hiện đường lối cách mạng của 
Đảng. 

184. 
Kế toán quản 
trị 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán quản trị với 
các nội dung: Bản chất, chức năng, 
nội dung và các phương pháp của 
kế toán quản trị; Sự khác biệt và 
mối quan hệ giữa kế toán tài chính 
và kế toán quản trị; Các kiến thức 
cơ bản về kế toán quản trị các yếu 
tố cơ bản của quá trình SXKD, 
phân loại chi phí và giá thành trong 
kế toán quản trị. Phương pháp lập 
dự toán, phân tích chi phí trong 
mối quan hệ chi phí - khối lượng - 
lợi nhuận cũng như tạo lập và cung 
cấp thông tin thích hợp cho quá 
trình ra quyết định ngắn hạn, dài 
hạn của nhà quản trị. 

3 

  
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

185. Kế toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác kế toán tại 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
xã, phường, thị trấn với các nội 
dung: Kế toán tài sản bằng tiền, vật 
tư, TSCĐ; Kế toán các khoản 
thanh toán; Kế toán các khoản thu, 
chi; Lập BCTC 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

186. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp. 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  
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187. 
Lý thuyết kiểm 
toán 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kiểm toán với các 
nội dung: Bản chất, chức năng, các 
loại kiểm toán, quy trình kiểm 
toán, các chuẩn mực kiểm toán; 
Các tổ chức kiểm toán; Các khái 
niệm cơ bản sử dụng trong kiểm 
toán; Báo cáo kiểm toán; Phương 
pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn 
mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ 
chức và quản lý kiểm toán. 

2 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

188. 
Kiểm toán 
BCTC 

Cung cấp cho sinh viên phương 
pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ và 
phương pháp tiếp cận trực tiếp;  
mục tiêu, căn cứ và nội dung kiểm 
toán các chu kỳ: Chu kỳ bán hàng 
và thu tiền; chu kỳ mua hàng và 
thanh toán; chu kỳ hàng tồn kho và 
chi phí… 

2  Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

189. 
Kế toán quản 

trị 

Trang bị các kiến thức cơ bản  về 
kế toán lao động, tiền lương; kế 
toán chi phí và giá thành sản xuất; 
kế toán thành phẩm, bán hàng và 
xác định kết quả kinh doanhtrong 
doanh nghiệp. 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

190. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
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chính trong doanh nghiệp. - Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

191. 
Kế toán tài 

chính 3 

Trang bị các kiến thức cơ bản  về 
kế toán  các khoản nợ phải trả và 
vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động 
kinh doanh hàng hóa và báo cáo tài 
chính. 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

192. 
Thực hành kế 
toán tài chính 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
làm các phần hành kế toán trong 
các doanh nghiệp như: Kế toán vốn 
bằng tiền; kế toán thanh toán; kế 
toán vật tư, TSCĐ; kế toán tiền 
lương; kế toán chi phi; kế toán bán 
hàng; kế toán tổng hợp,..... 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

193. Kế toán thuế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán thuế với các 
nội dung: Kế toán thuế Giá trị gia 
tăng,  kế toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp và kế toán thuế thu nhập cá 
nhân 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

194. 
Kế toán quản 

trị 

Trang bị các kiến thức cơ bản  về 
kế toán lao động, tiền lương; kế 
toán chi phí và giá thành sản xuất; 

3 Kỳ 2 
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
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kế toán thành phẩm, bán hàng và 
xác định kết quả kinh doanhtrong 
doanh nghiệp. 

cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

195. Kế toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác kế toán tại 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
xã, phường, thị trấn với các nội 
dung: Kế toán tài sản bằng tiền, vật 
tư, TSCĐ; Kế toán các khoản 
thanh toán; Kế toán các khoản thu, 
chi; Lập BCTC 

4 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

196. 
Lý thuyết kiểm 

toán 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kiểm toán với các 
nội dung: Bản chất, chức năng, các 
loại kiểm toán, quy trình kiểm 
toán, các chuẩn mực kiểm toán; 
Các tổ chức kiểm toán; Các khái 
niệm cơ bản sử dụng trong kiểm 
toán; Báo cáo kiểm toán; Phương 
pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn 
mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ 
chức và quản lý kiểm toán. 

2 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

197. Kế toan máy 

Cung cấp cho sinh viên quy trình 
thực hiện trên phần mềm và 
nguyên tắc sử dụng phần mềm kế 
toán máy (của tất cả các phần 
mềm); lợi ích của việc sử dụng 
phần mềm trong công tác kế toán;  
thực hành bài tập giả định trên 
phần mềm Misa sme NET17 các 
phân hệ: Quỹ; tiền gửi ngân hàng; 
TSCĐ; mua hàng; bán hàng; phân 
hệ khác. 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 



 54

- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

198. 
Kiểm toán 

BCTC 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kiểm toán với các 
nội dung: Bản chất, chức năng, các 
loại kiểm toán, quy trình kiểm 
toán, các chuẩn mực kiểm toán; 
Các tổ chức kiểm toán; Các khái 
niệm cơ bản sử dụng trong kiểm 
toán; Báo cáo kiểm toán; Phương 
pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn 
mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ 
chức và quản lý kiểm toán. 
Cung cấp cho sinh viên phương 
pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ và 
phương pháp tiếp cận trực tiếp;  
mục tiêu, căn cứ và nội dung kiểm 
toán các chu kỳ: Chu kỳ bán hàng 
và thu tiền; chu kỳ mua hàng và 
thanh toán; chu kỳ hàng tồn kho và 
chi phí… 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

199. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp 

3(2,1
) 

Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

200. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp 

3(2,1
) 

Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

201. Thống kê DN 
Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản vềcác phương pháp 

2 Kỳ 1 
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
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tính toán, thiết lập và phân tích các 
chỉ tiêu thông qua các phương 
trình 3, 4 nhân tố, phản ánh trình 
độ sử dụng các yếu tố của quá trình 
sản xuất, các chỉ tiêu phản ánh kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hiệu quả kinh tế của quá trình 
SXKD, kết cấu giá thành, thu nhập 
của lao động. Tiếp cận và vận dụng 
để thiết lập tính toán, phân tích các 
chỉ tiêu phản ánh tình hình sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

202. 
Kế toán tài 
chính 1 

Cung cấp cho sinh viênnhững kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: 
Nội dung tổ chức công tác kế toán 
trong các doanh nghiệp; kế toán 
vốn bằng tiền, các khoản nợ phải 
thu, các khoản ứng và trả trước; kế 
toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ; kế toán TSCĐ, bất động 
sản đầu tư và hoạt động đầu tư 
XDCB. 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

203. 
Kế toán tài 
chính 2 

Trang bị các kiến thức cơ bản  về 
kế toán lao động, tiền lương; kế 
toán chi phí và giá thành sản xuất; 
kế toán thành phẩm, bán hàng và 
xác định kết quả kinh doanhtrong 
doanh nghiệp. 

4 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

204. Thống kê DN 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản vềcác phương pháp 
tính toán, thiết lập và phân tích các 
chỉ tiêu thông qua các phương 
trình 3, 4 nhân tố, phản ánh trình 
độ sử dụng các yếu tố của quá trình 
sản xuất, các chỉ tiêu phản ánh kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hiệu quả kinh tế của quá trình 
SXKD, kết cấu giá thành, thu nhập 
của lao động. Tiếp cận và vận dụng 

2 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
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để thiết lập tính toán, phân tích các 
chỉ tiêu phản ánh tình hình sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

205. 
Lý thuyết thống 

kê 

Cung cấp cho sinh viên những khái 
niệm căn bản trong thống kê, đối 
tượng nghiên cứu và quy trình 
nghiên cứu thống kê, số liệu thống 
kê, xác định được các mức độ của 
các hiện tượng kinh tế - xã hội, làm 
quen với việc xây dựng các 
phương trình hồi quy thể hiện mối 
quan hệ tương quan, trình bày 
được các phương pháp dự đoán 
thống kê, các phương pháp tổng 
hợp và phân tích số liệu thống kê. 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

206. 
Nguyên lý kế 

toán 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về hạch toán kế toán 
như: Khái niệm, đối tượng nghiên 
cứu, nguyên tắc, chức năng, nhiệm 
vụ và yêu cầu của kế toán; Các 
phương pháp kế toán và việc vận 
dụng tổng hợp các phương pháp kế 
toán nhằm thu thập, xử lý và cung 
cấp thông tin cũng như thực hiện 
việc kiểm tra, giám sát hoạt động 
kinh tế tài chính trong các đơn vị 
kế toán 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

207. 
Lý thuyết thống 

kê 

Cung cấp cho sinh viên những khái 
niệm căn bản trong thống kê, đối 
tượng nghiên cứu và quy trình 
nghiên cứu thống kê, số liệu thống 
kê, xác định được các mức độ của 
các hiện tượng kinh tế - xã hội, làm 
quen với việc xây dựng các 
phương trình hồi quy thể hiện mối 
quan hệ tương quan, trình bày 
được các phương pháp dự đoán 
thống kê, các phương pháp tổng 
hợp và phân tích số liệu thống kê. 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

208. 
Kế toán quản 
trị 

Trang bị các kiến thức cơ bản  về 
kế toán lao động, tiền lương; kế 
toán chi phí và giá thành sản xuất; 
kế toán thành phẩm, bán hàng và 
xác định kết quả kinh doanhtrong 

2(1,1
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
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doanh nghiệp. dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

209. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp. 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

210. Kế toán máy 

Cung cấp cho sinh viên quy trình 
thực hiện trên phần mềm; thực 
hành bài tập giả định trên phần 
mềm Misa sme NET17 các phân 
hệ: Quỹ; tiền gửi ngân hàng; 
TSCĐ; mua hàng; bán hàng; quản 
lý kho; giá thành; phân hệ khác. 

4(2,2
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

211. 
Thực hành 
KTTC 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
làm các phần hành kế toán trong 
các doanh nghiệp như: Kế toán vốn 
bằng tiền; kế toán thanh toán; kế 
toán vật tư, TSCĐ; kế toán tiền 
lương; kế toán chi phi; kế toán bán 
hàng; kế toán tổng hợp,..... 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
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43/2007/QĐ-BGDĐT.  

212. Kế toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác kế toán tại 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
xã, phường, thị trấn với các nội 
dung: Kế toán tài sản bằng tiền, vật 
tư, TSCĐ; Kế toán các khoản 
thanh toán; Kế toán các khoản thu, 
chi; Lập BCTC 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

213. 
Kiểm toán 
BCTC 

Cung cấp cho sinh viên phương 
pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ và 
phương pháp tiếp cận trực tiếp;  
mục tiêu, căn cứ và nội dung kiểm 
toán các chu kỳ: Chu kỳ bán hàng 
và thu tiền; chu kỳ mua hàng và 
thanh toán; chu kỳ hàng tồn kho và 
chi phí… 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

214. Kế toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về: Phương pháp kế 
toán tài sản bằng tiền, vật tư, 
TSCĐ, các khoản thanh toán, 
nguồn kinh phí và các quỹ công 
chuyên dùng của xã, phường, thị 
trấn, các khoản thu, chi NSX. 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

215. Kế toán thuế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán thuế với các 
nội dung: Kế toán thuế Giá trị gia 
tăng,  kế toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp và kế toán thuế thu nhập cá 
nhân 

3 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
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thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

216. 
Kế toán tài 
chính 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán chi phí sản xuất và giá thành 
sản phẩm trong DNXL, DNSX 
Nông nghiệp, DN thương mại, dịch 
vụ; Kế toán bán hàng theo phương 
thức đại lý, khách hàng truyền 
thống,.. 

4(3,1
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

217. 
Kế toán tài 
chính 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, Kế toán hoạt động kinh 
doanh du lịch và dịch vụ. 

3(2,1
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

218. Kế toán thuế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán thuế với các 
nội dung: Kế toán thuế Giá trị gia 
tăng,  kế toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp và kế toán thuế thu nhập cá 
nhân 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

219. 
Kế toán tài 
chính 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 

3  Kỳ 1 
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
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doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán chi phí sản xuất và giá thành 
sản phẩm trong DNXL, DNSX 
Nông nghiệp, DN thương mại, dịch 
vụ; Kế toán bán hàng theo phương 
thức đại lý, khách hàng truyền 
thống,.. 

Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

220. 
Kế toán tài 
chính 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, Kế toán hoạt động kinh 
doanh du lịch và dịch vụ. 

2  Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

221. 
Thực hành 
KTTC 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
làm các phần hành kế toán trong 
các doanh nghiệp như: Kế toán vốn 
bằng tiền; kế toán thanh toán; kế 
toán vật tư, TSCĐ; kế toán tiền 
lương; kế toán chi phi; kế toán bán 
hàng; kế toán tổng hợp,..... 

3  Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

222. Thống kê DN 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản vềcác phương pháp 
tính toán, thiết lập và phân tích các 
chỉ tiêu thông qua các phương 
trình 3, 4 nhân tố, phản ánh trình 
độ sử dụng các yếu tố của quá trình 
sản xuất, các chỉ tiêu phản ánh kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hiệu quả kinh tế của quá trình 
SXKD, kết cấu giá thành, thu nhập 
của lao động. Tiếp cận và vận dụng 

2 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
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để thiết lập tính toán, phân tích các 
chỉ tiêu phản ánh tình hình sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

223. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

224. Kế toán máy 

Cung cấp cho sinh viên quy trình 
thực hiện trên phần mềm; thực 
hành bài tập giả định trên phần 
mềm Misa sme NET17 các phân 
hệ: Quỹ; tiền gửi ngân hàng; 
TSCĐ; mua hàng; bán hàng; quản 
lý kho; giá thành; phân hệ khác. 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

225.   ( 2,2)  

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

226. Kế toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về: Phương pháp kế 
toán tài sản bằng tiền, vật tư, 
TSCĐ, các khoản thanh toán, 
nguồn kinh phí và các quỹ công 

4 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
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chuyên dùng của xã, phường, thị 
trấn, các khoản thu, chi NSX. 

dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

227. 
Kiểm toán 

BCTC 

Cung cấp cho sinh viên phương 
pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ và 
phương pháp tiếp cận trực tiếp;  
mục tiêu, căn cứ và nội dung kiểm 
toán các chu kỳ: Chu kỳ bán hàng 
và thu tiền; chu kỳ mua hàng và 
thanh toán; chu kỳ hàng tồn kho và 
chi phí… 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

228. Kế toán thuế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán thuế với các 
nội dung: Kế toán thuế Giá trị gia 
tăng,  kế toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp và kế toán thuế thu nhập cá 
nhân 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

229. 
Kế toán tài 
chính 1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung : 
Kế toán vốn bằng tiền bằng ngoại 
tệ,  kế toán khoản nợ phải thu nội 
bộ ;  kế toán TSCĐ tài chính, bất 
động sản đầu tư và hoạt động đầu 
tư XDCB 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
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43/2007/QĐ-BGDĐT.  

230. 
Kế toán tài 
chính 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung : 
Kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm trong DNXL, 
DNSX Nông nghiệp, DN thương 
mại, dịch vụ ; Kế toán bán hàng 
theo phương thức đại lý, khách 
hàng truyền thống,.. 

4 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

231. 
Kế toán tài 
chính 1 

 Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về kế toán tài 
chính doanh nghiệp với các nội 
dung: Nội dung tổ chức công tác 
kế toán trong các doanh nghiệp; Kế 
toán vốn bằng tiền, các khoản ứng 
và trả trước, kế toán các khoản nợ 
phải thu;  kế toán TSCĐ và hoạt 
động đầu tư XDCB. 

3(2,1
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

232. 
Kế toán tài 
chính 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán chi phí sản xuất và giá thành 
sp trong DNXL, DNSX Nông 
nghiệp, DN thương mại, dịch vụ; 
Kế toán bán hàng theo phương 
thức đại lý, khách hàng truyền 
thống,.. 

4(3,1
) 

Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

233. 
Kế toán tài 
chính 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, Kế toán hoạt động kinh 
doanh du lịch và dịch vụ. 

3(2,1
) 

Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
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thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

234. Thống kê DN 

Nghiên cứu các phương pháp tính 
toán, thiết lập và phân tích các chỉ 
tiêu thông qua các phương trình 3, 
4 nhân tố, phản ánh trình độ sử 
dụng các yếu tố của quá trình sản 
xuất, các chỉ tiêu phản ánh kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hiệu quả kinh tế của quá trình 
SXKD, kết cấu giá thành, thu nhập 
của lao động. 

2(1,1
) 

Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

235. 
Thực hành 
KTTC 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
làm các phần hành kế toán trong 
các DN như: Kế toán vốn bằng 
tiền; kế toán thanh toán; kế toán 
vật tư, TSCĐ; kế toán tiền lương; 
kế toán chi phi; kế toán bán hàng; 
kế toán tổng hợp,..... 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

236. 
Kê toán tài 

chính 1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: 
Nội dung tổ chức công tác kế toán 
trong các doanh nghiệp; Kế toán 
vốn bằng tiền, các khoản ứng và 
trả trước, kế toán các khoản nợ 
phải thu;  kế toán TSCĐ và hoạt 
động đầu tư XDCB. 

4 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

237. 
Kê toán tài 

chính 2 
Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 

  Kỳ 2 
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
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doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán chi phí sản xuất và giá thành 
sp trong DNXL, DNSX Nông 
nghiệp, DN thương mại, dịch vụ; 
Kế toán bán hàng theo phương 
thức đại lý, khách hàng truyền 
thống,.. 

Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

238. 
Kê toán tài 

chính 3 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kế toán tài chính 
doanh nghiệp với các nội dung: Kế 
toán hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, Kế toán hoạt động kinh 
doanh du lịch và dịch vụ. 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

239. Thống kê DN 

Nghiên cứu các phương pháp tính 
toán, thiết lập và phân tích các chỉ 
tiêu thông qua các phương trình 3, 
4 nhân tố, phản ánh trình độ sử 
dụng các yếu tố của quá trình sản 
xuất, các chỉ tiêu phản ánh kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hiệu quả kinh tế của quá trình 
SXKD, kết cấu giá thành, thu nhập 
của lao động. 

2(1,1
) 

Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

240.  Kê toán công 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về: Phương pháp kế 
toán tài sản bằng tiền, vật tư, 
TSCĐ, các khoản thanh toán, 
nguồn kinh phí và các quỹ công 
chuyên dùng của xã, phường, thị 
trấn, các khoản thu, chi NSX. 

4 Kỳ 1 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
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Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

241. 
Kiểm toán 

BCTC 

Cung cấp cho sinh viên phương 
pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ và 
phương pháp tiếp cận trực tiếp;  
mục tiêu, căn cứ và nội dung kiểm 
toán các chu kỳ: Chu kỳ bán hàng 
và thu tiền; chu kỳ mua hàng và 
thanh toán; chu kỳ hàng tồn kho và 
chi phí… 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

242. 
Phân tích 
HĐKD 

Cung cấp cho sinh viên những vấn 
đề cơ bản và kỹ năng phân tích 
hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp, bao gồm những vấn đề 
chung nhất, kết quả và tình hình 
sản xuất, các yếu tố trong quá trình 
sản xuất kinh doanh như: Hoạt 
động cung cấp, hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ ,hoạt động tài 
chính trong doanh nghiệp. 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

243. 
Kế toán quản 

trị 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về: Bản chất, chức 
năng, nội dung và các phương 
pháp của kế toán quản trị; Sự khác 
biệt và mối quan hệ giữa kế toán 
tài chính và kế toán quản trị; Các 
kiến thức cơ bản về phân loại chi 
phí và giá thành trong kế toán quản 
trị. Trên cơ sở đó xây dựng các 
phương pháp tính giá, phương 
pháp lập dự toán, kiểm soát chi 
phí, phân tích chi phí trong mối 
quan hệ chi phí - khối lượng - lợi 
nhuận cũng như tạo lập và cung 
cấp thông tin thích hợp cho quá 
trình ra quyết định ngắn hạn, dài 
hạn của nhà quản trị. 

3 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

244. 
Thực hành 

KTTC 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
làm các phần hành kế toán trong 
các DN như: Kế toán vốn bằng 

3 Kỳ 2 
- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
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tiền; kế toán thanh toán; kế toán 
vật tư, TSCĐ; kế toán tiền lương; 
kế toán chi phi; kế toán bán hàng; 
kế toán tổng hợp,..... 

cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

245. 
Lý thuyết kiểm 

toán  

Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kiểm toán với các 
nội dung: Bản chất, chức năng, các 
loại kiểm toán, quy trình kiểm 
toán, các chuẩn mực kiểm toán; 
Các tổ chức kiểm toán; Các khái 
niệm cơ bản sử dụng trong kiểm 
toán; Báo cáo kiểm toán; Phương 
pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn 
mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ 
chức và quản lý kiểm toán. 

2 Kỳ 2 

- Kiểm tra thường 
xuyên(trọng số 0,1): 
Đánh giá việc chuyên 
cần đến lớp, tích cực 
tham gia phát biểu xây 
dựng bài, thảo luận…. 
- Kiểm tra định kỳ 
(trọng số 0,2): Hình 
thức viết. 
- Thi kết thúc học 
phần (trọng số 0,7): 
Hình thức thi viết 
- Thang điểm:Áp dụng 
theo quy chế 
43/2007/QĐ-BGDĐT.  

 
 
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 
biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử) 

1 Lý thuyết kiểm toán 2019  

2 Kế toán thuế 2019  

3 Kinh tế quốc tế 2019  

4 Kỹ năng quản trị 2019  

5 Kinh tế vi mô 2 2019  

6 Kế toán quản trị 2020  

7 Động vật học 2020  
 
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 
 

TT 
TRÌNH ĐỘ 
ĐÀO TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 
HỌ TÊN 
NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

HỌ TÊN 
NGƯỜI 
HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

1. 
Đại 
học 

Đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng 

SV. Nguyễn 
Văn Bính 

GV. Trần 
Thị Vân 

Phân tích, đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng đất trên địa 
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đất trên địa bàn xã 
Hương Thọ huyện 
Vũ Quang tỉnh Hà 
Tĩnh giai đoạn 
2015-2018  

bàn xã xã Hương Thọ huyện Vũ 
Quang từ đó đưa ra các phưng 
án sử dụng đất hợp lý cho người 
sử dụng đất 

2. 
Đại 
học 

 Đánh giá thực trạng 
công tác đăng kí đất 
đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất , quyền sở hữu 
nhà ở gắn liền với 
đất, trên địa bàn Thị 
Trấn Yên Thành, 
huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ An giai 
đoạn 2017-2018  

SV.Trần 
Thị Hà 

GV. Trần 
Thị Vân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn Thị 
Trấn Yên Thành, huyện Yên 
Thành giai đoạn 2017-2018 theo 
các văn bản pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

3. 
Đại 
học 

Tìm hiểu thực trạng 
công tác đăng kí đất 
đai , cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất , quyền sở hữu 
nhà ở gắn liền với 
đất trên địa bàn xã 
Nghi Phú, Thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

SV.Hồ 
Khánh Phi 

GV. Trần 
Thị Vân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn bàn xã 
Nghi Phú, Thành phố Vinh theo 
các văn bản pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

4. 
Đại 
học 

Đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng 
đất trên địa bàn xã 
Nghi Phú, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

SV.Nỏi  
NọiMảNy 

GV. Trần 
Thị Vân 

Phân tích, đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng đất trên địa 
bàn xã Nghi Phú từ đó đưa ra 
các phưng án sử dụng đất hợp lý 
cho người sử dụng đất 

5. 
Đại 
học 

Đánh giá công tác 
bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư khi 
nhà nước thu hồi đất 
ở một số dự án trên 
địa bàn phường 
Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

SV.Võ Văn 
Trung 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Phân tích, đánh giá công tác bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
nhà nước thu hồi đất ở một số 
dự án trên địa bàn phường Vinh 
Tân và đưa ra các vấn đề còn 
tồn tại về công tác bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư khi nhà 
nước thu hồi đất 

6. 
Đại 
học 

Đánh giá hiệu quả 
sử dụng đất  nông 
nghiệp tại xã Nam 
Trung, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An 

SV.Nguyễn 
Trọng 
Chuẩn 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất 
nông nghiệp trên địa bàn xã 
Nam Trung, huyện Nam Đàn và 
đề xuất Các loại hình sử dụng 
đất nông nghiệp (LUT) trên địa 
bàn xã đưa ra các giải pháp sử 
dụng đất phù hợp 

7. 
Đại 
học 

 “Đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng 
đất đai trên địa bàn 
Phường Bến Thủy - 
Thành Phố Vinh - 
Tỉnh Nghệ An 

SV.Viêng 
Phon  

ChưPoCha 

GV. Trần 
Thái Yên 

Phân tích, đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng đất trên địa 
bàn  Phường Bến Thủy đó đưa 
ra các phưng án sử dụng đất hợp 
lý cho người sử dụng đất 

8. 
Đại 
học 

Đánh giá tình hình 
đăng kí đất đai , cấp 

SV.Nguyễn 
Hải Quân 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
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giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất , 
quyền sở hữu nhà ở 
gắn liền với đất, lập 
hồ  sơ địa chính tại 
xã Long Sơn – 
huyện Anh Sơn – 
tỉnh Nghệ An  

sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại xã Long Sơn – 
huyện Anh Sơn theo các văn 
bản pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

9. 
Đại 
học 

 Đánh giá tình hình 
đăng ký  đất  đai, 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất, lập hồ 
sơ địa chính tại  
huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn 2013-2018 

SV.Nguyễn 
Thị Hoàn 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 

2013-2018 theo các văn bản pháp 
quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

10. 
Đại 
học 

Đo đạc thành lập 
bản đồ địa chính, 
xây dựng bản đồ địa 
chính cấp GCNQSD 
Đ ở tại đô thị tại thị 
trấn Cẩm Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa 

SV.Phùng 
Thị Trâm 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đanh giá công tác đo đạc thành 
lập bản đồ địa chính, xây dựng 
bản đồ địa chính cấp GCNQSD 
Đ ở tại đô thị tại thị trấn Cẩm 
Thủy và đưa ra các giải pháp 
thực hiện tốt công tác đo đạc và 
cấp giấy CN 

11. 
Đại 
học 

Đánh giá tình hình 
đăng kí đất đai , cấp 
giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất , 
quyền sở hữu nhà ở 
gắn liền với đất, lập 
hồ  sơ địa chính trên 
địa bàn Phường Bến 
Thủy, Thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

SV.Hoàng 
Công Quý 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại Phường Bến 
Thủy, Thành phố Vinh theo các 
văn bản pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

12. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
sử dụng đất lâm 
nghiệp tại huyện 
Diễn Châu tỉnh 
Nghệ An 

SV.Chế 
Đình Thái 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đánh giá thực trạng sử dụng đất 
lâm nghiệp tại huyện Diễn 
Châu, đưa ra các giải pháp thực 
hiện tốt công tác sử dụng đất 
lâm nghiệp tại huyện Diễn Châu 

13. 
Đại 
học 

Đánh giá công tác 
quản lý nhà nước về 
đất đai trên địa bàn 
xã Hưng Tây huyện 
Hưng Nguyên tỉnh 
Nghệ An  

SV.ChítTa  
SúcKhaSở

m 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Phân tích, đánh giá tình hình 
quản lý đất đai theo 15 nội dung 
quản lý nhà nước về đất đai từ 
đó đề xuất các biện pháp QLNN 
về đất đai được tốt hơn 

14. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
công tác đăng kí đất 
đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 

SV.Và Bá 
Sò 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại xã Mai Sơn, 
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đất , quyền sở hữu 
nhà ở gắn liền với 
đất, lập hồ  sơ địa 
chính trên địa bàn 
xã Mai Sơn, huyện 
Tương Dương, tỉnh 
Nghệ An  

huyện Tương Dương theo các 
văn bản pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

15. 
Đại 
học 

Đánh giá hiệu quả 
sử dụng đất nông 
nghiệp trên địa bàn 
xã Hương Thọ, 
huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh” 

SV.Trần 
Hồng Quân 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất 
nông nghiệp trên địa bàn xã 
Hương Thọ, huyện Vũ Quang 
và đề xuất Các loại hình sử 
dụng đất nông nghiệp (LUT) 
trên địa bàn xã đưa ra các giải 
pháp sử dụng đất phù hợp 

16. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
và đề xuất một số 
giải pháp trong công 
tác cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất trên địa bàn xã 
Nghi Liên – thành 
phố Vinh - tỉnh Nghệ 
An 

SV.Trần 
Xuân Lộc 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại xã Nghi Liên – 
thành phố Vinh theo các văn bản 
pháp quy hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

17. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
công tác đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với 
đất trên địa bàn thị 
xã Cửa Lò, tỉnh 
Nghệ An giai đoạn 
2015-2018”. 

SV.Lê 
Phương 

Nam 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá tình hình đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, trên địa bàn lập hồ  
sơ địa chính tại thị xã Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-
2018 theo các văn bản pháp quy 

hiện hành. 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

18. 
Đại 
học 

Tìm hiểu thực trạng 
công tác đăng ký, 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính 
tại huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ 
An giai doạn 2016-
2018  

SV.Phan 
Xuân Thuận 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá thực trạng công tác 
đăng ký, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa 
chính tại huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An giai doạn 2016-2018 
Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

19. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
công tác đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với 

SV.Mai Thị 
Xoan 

GV. Trần 
Thái Yên 

Đánh giá thực trạng công tác 
đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn xã Nghi 
Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
Angiai đoạn 2015-2018 
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đất trên địa bàn xã 
Nghi Đức, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ 
Angiai đoạn 2015-
2018 
 

Đề xuất giải pháp nhằm giúp địa 
phương thực hiện tốt công tác 
đăng ký  đất  đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
lập hồ sơ địa chính. 

20. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
công tác quản lý và 
sử dụng đất trên địa 
bàn xã Nghi Đức, 
thành phố Vinh tỉnh 
Nghệ An 

SV.SúcPha
Phon 

LặtTạNạKh
áySý 

GV. Trương 
Quang Ngân 

Phân tích, đánh giá tình hình 
quản lý và sử dụng đất trên địa 
bàn xã Nghi Phú từ đó đưa ra 
các phưng án sử dụng đất hợp lý 
cho người sử dụng đất 

21. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc Hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 
đoạn theo mẹ ở trại 
lợn Nguyễn Thanh 
Lịch, Xã Ba Trại, 
huyện Bà Vì, Hà 
Nội. Đánh giá kết 
quả của một số phác 
đồ điều trị. 

Kha Thị 
Anh 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn theo mẹ ở trại lợn 
Nguyễn Thanh Lịch, Xã Ba 
Trại, huyện Bà Vì, Hà Nội. 
- Đánh giá kết quả của một số 
phác đồ điều trị. 

22. 
Đại 
học 

Tình hình bệnh chân 
móng ở bò sữa nuôi 
tại trang trại bò sữa 
Nghệ An 

Võ Minh 
Tuấn Anh 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Bệnh chân móng ở bò sữa nuôi 
tại trang trại bò sữa Nghệ An 

23. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
lợn con tiêu chảy 
phân trắng và thử 
nghiệm một số phác 
đồ điều trị tại trai 
Lộc Trường, 
Trường Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh 

Lê Thị Bích Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình lợn con tiêu chảy 
phân trắng tại trai Lộc Trường, 
Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 
41- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

24. 
Đại 
học 

Điều tra tình trạng 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 
đoạn sơ sinh ở trại 
lợn Hoa Anh Đào, 
ấp Nghi Phú, xã 
Bình Giã, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Trần Đức 
Cảnh 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn sơ sinh ở trại lợn Hoa 
Anh Đào, ấp Nghi Phú, xã Bình 
Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

25. 
Đại 
học 

Khảo sát một số chỉ 
tiêu sinh sản và 1 số 
bệnh sinh sản 
thường gặp trên đàn 
bò sữa nuôi của 
trang trại Bò sữa xã 
Nghĩa Hợp, huyện 
Tân Kỳ. 

Phan Mạnh 
Cường 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Một số chỉ tiêu sinh sản và 1 
số bệnh sinh sản thường gặp 
trên đàn bò sữa nuôi của trang 
trại Bò sữa xã Nghĩa Hợp, 
huyện Tân Kỳ. 

26. 
Đại 
học 

Điều tra tình trạng 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 

Hồ Văn 
Chiến 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn từ 1 - 3 tuần tuổi ở trại 
lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba Vì 
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đoạn từ 1 - 3 tuần 
tuổi ở trại lợn 
Nguyễn Thanh Lịch 
- Ba Vì - HN và thử 
nghiệm phác đồ 
điều trị. 

– HN 
- Thử nghiệm phác đồ điều trị. 

27. 
Đại 
học 

Đánh giá thực trạng 
mắc bệnh cầu trùng 
(coccidiosis) trên 
đàn gà tại trang trại 
gà Nam Nghĩa, 
huyện Nam Đàn, 
Nghệ An. Đề xuất 
một số biện pháp 
phòng, trị bệnh 

Nguyễn 
Văn Quyết 
Chiến 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Thực trạng mắc bệnh cầu trùng 
(coccidiosis) trên đàn gà tại 
trang trại gà Nam Nghĩa, huyện 
Nam Đàn, Nghệ An. 
- Đề xuất một số biện pháp 
phòng, trị bệnh 

28. 
Đại 
học 

Điều tra tình trạng 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 
đoạn theo mẹ tại trại 
lợn nái HTX Đá 
Bạc, Hương Sơn, 
Hà Tĩnh. Thử 
nghiệm phác đồ 
điều trị 

Nguyễn 
Đình Chinh 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn theo mẹ tại trại lợn nái 
HTX Đá Bạc, Hương Sơn, Hà 
Tĩnh. 
- Thử nghiệm phác đồ điều trị 

29. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc bệnh Viêm tử 
cung ở đàn bò sữa 
nuôi tại trang trại 
TH True Milk tỉnh 
Nghệ An và đánh 
giá hiệu quả các 
phác đồ điều trị 

Đặng 
Hoàng 
Chinh 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Tình hình mắc bệnh Viêm tử 
cung ở đàn bò sữa nuôi tại trang 
trại TH True Milk tỉnh Nghệ An 
- Đánh giá hiệu quả các phác đồ 
điều trị 

30. 
Đại 
học 

Nghiên cứu một số 
đặc điểm bệnh lý 
của bệnh viêm phổi 
lợn do Mycoplasma 

Hồ Văn Đạt Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Một số đặc điểm bệnh lý của 
bệnh viêm phổi lợn do 
Mycoplasma 

31. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
lợn con mắc bệnh 
phân trắng và hiệu 
quả của phác đồ 
điều trị của trại 
khách hàng Nguyễn 
Thái Huy tại xã Đức 
Lạng , huyện Đức 
Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 

Phan Duy 
Đạt 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Tình hình lợn con mắc bệnh 
phân trắng tại trại khách hàng 
Nguyễn Thái Huy tại xã Đức 
Lạng , huyện Đức Thọ , Tỉnh 
Hà Tĩnh 
- Hiệu quả của phác đồ điều trị 

32. 
Đại 
học 

Khảo sát thực trạng 
bệnh viêm tử cung 
trên đàn bò sữa nuôi 
tại trang trại bò sữa 
Xã Nghĩa Đồng và 
giải pháp phòng, 
điều trị 

Nguyễn 
Nhật Đức 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Bệnh viêm tử cung trên đàn bò 
sữa nuôi tại trang trại bò sữa Xã 
Nghĩa Đồng - Giải pháp phòng, 
điều trị 

33. 
Đại 
học 

Điều tra một số 
bệnh sản khoa 

Lê Văn 
Dũng 

Th.S. 
Nguyễn Thị 

- Một số bệnh sản khoa thường 
gặp ở đàn lợn nái sinh sản tại 
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thường gặp ở đàn 
lợn nái sinh sản tại 
trại Hoàng Vân, Lộc 
Hòa, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 

Thu Hiền trại Hoàng Vân, Lộc Hòa, Phú 
Lộc, Thừa Thiên Huế 

34. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc một số bênh 
sinh sản và thử 
nghiệm một số phác 
đồ điều trị trên đàn 
lợn nái tại trang trại 
lợn nái Lộc Trường, 
Trường Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh 

Bùi Khắc 
Đông 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình mắc một số bênh 
sinh sản trên đàn lợn nái tại 
trang trại lợn nái Lộc Trường, 
Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

35. 
Đại 
học 

Năng suất sinh sản 
của lợn nái CP909 
phối lợn đực Duroc 
nuôi tại trang trại 
ông Nguyễn Thanh 
Lịch, xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì - Hà 
Nội. 

Lâm Thế 
Được 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

Năng suất sinh sản của lợn nái 
CP909 phối lợn đực Duroc nuôi 
tại trang trại ông Nguyễn Thanh 
Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - 
Hà Nội. 

36. 
Đại 
học 

Tìm hiểu tình hình 
mắc hội chứng viêm 
tử cung, viêm vú, 
mất sữa trên đàn lợn 
nái tại trại HTX Đá 
Bạc, Sơn Trà, 
Hương Sơn, Hà 
Tĩnh 

Phan Thị 
Minh Hải 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình mắc hội chứng viêm 
tử cung, viêm vú, mất sữa trên 
đàn lợn nái tại trại HTX Đá Bạc, 
Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

37. 
Đại 
học 

Điều tra tình hình 
bệnh phân trắng lợn 
con và thử nghiệm 
một số phác đồ điều 
trị tại trại HTX Đá 
Bạc, Sơn Trà, 
Hương Sơn, Hà 
Tĩnh 

Hồ Thị Hoa Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình bệnh phân trắng lợn 
con tại trại HTX Đá Bạc, Sơn 
Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

38. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc bệnh lợn con ỉa 
phân trắng ở lợn con 
giai đoạn 1 - 21 
ngày tuổi ở trại lợn 
CP Ba Vì, Hà Nội 
và đề xuất biện pháp 
phòng trị 

Đặng Thị 
Hoa 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Tình hình mắc bệnh lợn con ỉa 
phân trắng ở lợn con giai đoạn 1 
- 21 ngày tuổi ở trại lợn CP Ba 
Vì, Hà Nội 
- Đề xuất biện pháp phòng trị 

39. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
viêm vú ở đàn bò 
sữa HF tại trang trại 
bò sữa Vinamilk Hà 
Tĩnh và thử nghiệm 
hiệu quả điều trị của 
một số phác đồ điều 
trị viêm vú 

Dương Văn 
Hảo 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

Bệnh viêm vú ở đàn bò sữa HF 
tại trang trại bò sữa Vinamilk 
Hà Tĩnh 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị viêm vú 
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40. 
Đại 
học 

Tình trạng mắc bệnh 
viêm tử cung trên 
đàn nái tại trại ông 
Hoàng Văn Thuẫn, 
xã Cẩm Lạc, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh. 
Thử nghiệm một số 
phác đồ điều trị. 

Lê Hữu 
Hoan 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Bệnh viêm tử cung trên đàn 
nái tại trại ông Hoàng Văn 
Thuẫn, xã Cẩm Lạc, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị. 

41. 
Đại 
học 

Nghiên cứu thực 
trạng bệnh viêm vú 
bò sữa ở trang trại 
vinamilk huyện 
Nghĩa Đàn ,tỉnh 
Nghệ An 

Thân Thị 
Hằng 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Thực trạng bệnh viêm vú bò 
sữa ở trang trại vinamilk huyện 
Nghĩa Đàn ,tỉnh Nghệ An 

42. 
Đại 
học 

Tình hình bệnh 
viêm phổi địa 
phương và theo dõi 
hiệu quả của một số 
phác đồ điều trị tại 
trại lợn Thành Đô– 
xã Tiến Thành – 
huyện Yên Thành– 
Nghệ An 

Nguyễn Thị 
Hằng 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Bệnh viêm phổi địa phương tại 
trại lợn Thành Đô– xã Tiến 
Thành – huyện Yên Thành– 
Nghệ An 
- Theo dõi hiệu quả của một số 
phác đồ điều trị 

43. 
Đại 
học 

Đánh giá quy trình 
chăm sóc nuôi 
dưỡng và phòng trị 
bệnh cho đàn lợn 
nái sinh sản tại trại 
Hòa Hội, Phú Yên 

Nguyễn Thị 
Hằng 1997 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Quy trình chăm sóc nuôi 
dưỡng và phòng trị bệnh cho 
đàn lợn nái sinh sản tại trại Hòa 
Hội, Phú Yên 

44. 
Đại 
học 

Năng suất sinh sản 
của lợn nái 
F1(Landrace x 
Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trang 
trại Hợp Tác Xã Đá 
Bạc , xã Sơn Trà, 
Hương Sơn, Hà 
Tĩnh 

Nguyễn 
Xuân Hưng 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

Khả năng sinh sản của lợn nái 
F1(Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc tại trang trại Hợp 
Tác Xã Đá Bạc , xã Sơn Trà, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh 

45. 
Đại 
học 

Nghiên cứu một số 
đặc điểm của bệnh 
Care ở chó tại thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An và biện pháp 
điều trị 

Nguyễn 
Quốc Hưng 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Một số đặc điểm của bệnh 
Care ở chó tại thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 
- Biện pháp điều trị 

46. 
Đại 
học 

“Đánh giá quy trình 
chăm sóc, nuôi 
dưỡng và phòng trị 
bệnh cho đàn lợn 
con từ sơ sinh đến 
21 ngày tuổi tại trại 
Khánh Hiệp 3, 
Khánh Vĩnh, Khánh 
Hòa”. 

Nguyễn 
Văn Huy 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- “Quy trình chăm sóc, nuôi 
dưỡng và phòng trị bệnh cho 
đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 
ngày tuổi tại trại Khánh Hiệp 3, 
Khánh Vĩnh, Khánh Hòa”. 

47. Đại Thực trạng bệnh Lô Minh Th.S. Châu - Bệnh viêm tử cung  trên đàn 
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học viêm tử cung  trên 
đàn lợn nái sinh sản 
và thử nghiệm một 
số phác đồ điều trị ở 
trang trại An Lộc, 
Phú Lộc, Can Lộc, 
Hà Tĩnh 

Huân Thị Tâm lợn nái sinh sản ở trang trại An 
Lộc, Phú Lộc, Can Lộc, Hà 
Tĩnh. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

48. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
bệnh do Parvovirus 
trên chó và theo dõi 
kết quả điều trị tại 
bệnh viện thú y Siba 
số 29B, ngõ B2 
đường Duy Tân 

Lê Huy 
Hoàng 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình bệnh do Parvovirus 
trên chó  tại bệnh viện thú y 
Siba số 29B, ngõ B2 đường Duy 
Tân 
- Theo dõi kết quả điều trị 

49. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con theo 
mẹ tại trang trại lợn 
Nam Dần, Tân Mỹ, 
huyện Lạc Sơn, tỉnh 
Hòa Bình. Hiệu quả 
của một số phác đồ 
điều trị 

Nguyễn 
Văn Khang 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
theo mẹ tại trang trại lợn Nam 
Dần, Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình. 
- Hiệu quả của một số phác đồ 
điều trị 

50. 
Đại 
học 

Khảo sát bệnh viêm 
vú ở đàn lợn nái 
ngoại của công ty cổ 
phần Synot – Asean 
–Hưng Nguyên – 
Nghệ An và giải 
pháp phòng trị 

Nguyễn Thị 
Lan 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Bệnh viêm vú ở đàn lợn nái 
ngoại của công ty cổ phần Synot 
– Asean –Hưng Nguyên – Nghệ 
An. 
- Giải pháp phòng trị 

51. 
Đại 
học 

Thực trạng hội 
chứng tiêu chảy ở 
lợn con từ sơ sinh 
đến 21 ngày tuổi tại 
trại lợn công ty CP 
Sơn An, Tây Hòa, 
Phú Yên và đánh 
giá phác đồ điều trị. 

Lê Văn 
Lanh 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại 
trại lợn công ty CP Sơn An, Tây 
Hòa, Phú Yên 
- Đánh giá phác đồ điều trị. 

52. 
Đại 
học 

Tình hình mắc hội 
chứng tiêu chảy ở 
bê sữa Holstein 
Friesian từ sơ sinh 
đến cai sữa và đánh 
giá hiệu quả của của 
một số phác đồ điều 
trị tại trang trại bò 
sữa Vinamilk Hà 
Tĩnh 

Võ Thị Lý Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Hội chứng tiêu chảy ở bê sữa 
Holstein Friesian từ sơ sinh đến 
cai sữa tại trang trại bò sữa 
Vinamilk Hà Tĩnh 
- Đánh giá hiệu quả của của một 
số phác đồ điều trị 

53. 
Đại 
học 

Khảo sát tỷ lệ mắc 
bệnh và thử nghiệm 
điều trị bệnh viêm 
tử cung trên đàn bò 
sữa nuôi tại trang 
trại bò sữa xã Đông 

Trần Hoàng 
Long 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tỷ lệ mắc bệnh bệnh viêm tử 
cung trên đàn bò sữa nuôi tại 
trang trại bò sữa xã Đông Hiếu 
thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An. 
- Thử nghiệm điều trị 
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Hiếu thị xã Thái 
Hòa tỉnh Nghệ An. 

54. 
Đại 
học 

Khảo sát tình trạng 
viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại trại 
lợn Hoa Anh Đào, 
ấp Nghi Lọc, Châu 
Đức, Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Đề xuất biện 
pháp phòng trị. 

Hồ Xuân 
Mạnh 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Tình trạng viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại trại lợn Hoa 
Anh Đào, ấp Nghi Lọc, Châu 
Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Đề xuất biện pháp phòng trị. 

55. 
Đại 
học 

Khảo Sát bệnh 
Viêm tử cung trên 
đàn lợn nái và thử 
nghiệm một số phác 
đồ điều trị bệnh 
Viêm tử cung ở đàn 
lợn nái nuôi tại 
Công ty cổ phần 
chăn nuôi CP Việt 
Nam chi nhánh kinh 
doanh lợn giống trại 
Khánh Hiệp 3 Thôn 
Hòn Lay Xã Khánh 
Hiệp, Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa. 

Nguyễn Thị 
Mơ 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Bệnh Viêm tử cung trên đàn 
lợn nái ở đàn lợn nái nuôi tại 
Công ty cổ phần CP Việt Nam 
trại Khánh Hiệp 3 Hòn Lay, 
Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

56. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc bệnh sinh sản 
trên đàn lợn nái tại 
công ty TNHH đầu 
tư Sơn An, Phú Yên 
và đánh giá hiệu quả 
của các phác đồ 
điều trị. 

Nguyễn Thị 
Kim Ngân 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Tìnhhình mắc bệnh sinh sản 
trên đàn lợn nái tại công ty 
TNHH đầu tư Sơn An, Phú Yên. 
- Đánh giá hiệu quả của các 
phác đồ điều trị. 

57. 
Đại 
học 

Khảo sát bệnh viêm 
tử cung ở đàn lợn 
nái ngoại của công 
ty cổ phần Synot – 
Asean –Hưng 
Nguyên – Nghệ An 
và giải pháp phòng 
trị 

Trần Thị 
Nhung 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Bệnh viêm tử cung ở đàn lợn 
nái ngoại của công ty cổ phần 
Synot – Asean –Hưng Nguyên – 
Nghệ An. 
- Giải pháp phòng trị 

58. 
Đại 
học 

Tình hình mắc hội 
chứng tiêu chảy ở 
lợn con tại trại lợn 
Trần Đăng Chất, xã 
Phúc Thuận, Phổ 
Yên, Thái Nguyên. 

Vi Ngọc 
Nghĩa 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
tại trại lợn Trần Đăng Chất, xã 
Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái 
Nguyên. 

59. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 
đoạn theo mẹ và 
đánh giá hiệu quả 
của một số phác đồ 
điều trị bệnh tại trại 

Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Tình hình mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai đoạn theo 
mẹ tại trại lợn Hòa Hội, Phú 
Hòa, Phú Yên, công ty cổ phần 
CP Việt Nam. 
- Đánh giá hiệu quả của một số 
phác đồ điều trị bệnh 
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chăn nuôi lợn Hòa 
Hội, xã Hòa Hội, 
huyện Phú Hòa, tỉnh 
Phú Yên, thuộc 
công ty cổ phần 
chăn nuôi CP Việt 
Nam” 

60. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc bệnh viêm tử 
cung ở đànlợn nái 
sinh sản tại trang 
trại Thắng Lợi, 
Xuân Thành, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh. 
Phác đồ điều trị. 

Nguyễn 
Văn Phúc 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Bệnh viêm tử cung ở đànlợn 
nái sinh sản tại trang trại Thắng 
Lợi, Xuân Thành, Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh. 
- Thử nghiệm mốt số phác điều 
trị. 

61. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai 
đoạn theo mẹ và  
thử nghiệm một số 
phác đồ điều trị 
bệnh tại trại lợn Hải 
Sửu xã Tiền Phong 
huyện Quế Phong 
tỉnh Nghệ An 

Trương 
Hồng 
Phượng 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con giai đoạn theo 
mẹ tại trại lợn Hải Sửu xã Tiền 
Phong huyện Quế Phong tỉnh 
Nghệ An. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

62.  

Khảo sát tình hình 
mắc một số bệnh 
sinh sản trên đàn 
lợn nái tại Công ty 
TNHH Thành Đô, 
Nghệ An 

Lê Ngọc 
Quyền 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Tình hình mắc một số bệnh 
sinh sản trên đàn lợn nái tại 
Công ty TNHH Thành Đô, 
Nghệ An 

63. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc bệnh viêm tử 
cung trên đàn lợn 
nái và thử nghiệm 
điều trị một số phác 
đồ điều trị tại Trại 
Lợn Thắng Lợi xã 
Xuân Thành,huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Trần Văn 
Quyết 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình mắc bệnh viêm tử 
cung trên đàn lợn nái tại Trại 
Lợn Thắng Lợi xã Xuân 
Thành,huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh 
- Thử nghiệm điều trị một số 
phác đồ điều trị 

64. 
Đại 
học 

Ảnh hưởng của việc 
tập ăn sớm cho lợn 
con đến sinh trưởng 
và tình hình mắc hội 
chứng tiêu chảy ở 
lợn con,  một số 
phác đồ điều trị tại 
trại HTX Thắng 
Lợi, Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh 

Đặng Văn 
Sang 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Ảnh hưởng của việc tập ăn 
sớm cho lợn con đến sinh 
trưởng 
- Tình hình mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị tại trại HTX Thắng Lợi, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

65. 
Đại 
học 

Theo dõi tình trạng 
viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại trại 

Trần Văn 
Sáng 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Bệnh viêm tử cung ở nái sinh 
sản nuôi tại trại lợn Phạm Hữu 
Trung xóm 6, Nam Thanh, Nam 
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lợn Phạm Hữu 
Trung xóm 6, Nam 
Thanh, Nam Đàn, 
Nghệ An. Thử 
nghiệm một số phác 
đồ điều trị 

Đàn, Nghệ An. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

66. 
Đại 
học 

Theo dõi tình trạng 
viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại 
trang trại CP, Ba Vì 
- Hà Nội. Thử 
nghiệm một số phác 
đồ điều trị 

Lê Văn 
Sáng 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Tình trạng viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại trang trại CP, 
Ba Vì - Hà Nội. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

67. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con theo 
mẹ và so sánh hiệu 
quả của một số phác 
đồ điều trị tại trại 
Thành Đô– Tiến 
Thành – Yên 
Thành– Nghệ An 

Hoàng Thị 
Sương 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình mắc hội chứng tiêu 
chảy ở lợn con theo mẹ tại trại 
Thành Đô– Tiến Thành – Yên 
Thành– Nghệ An 
- So sánh hiệu quả của một số 
phác đồ điều trị 

68. 
Đại 
học 

Khảo sát khả năng 
sinh sản của đàn lợn 
nái ngoại trại trại 
lợn Sơn An,  Tây 
Hòa, Phú Yên 

Vũ Thị Tâm Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Khả năng sinh sản của đàn lợn 
nái ngoại trại trại lợn Sơn An,  
Tây Hòa, Phú Yên 

69. 
Đại 
học 

Đánh giá năng suất 
sinh sản của lợn nái 
tại trang trại Hoa 
Anh Đào, ấp Nghi 
Lộc, xã Bình Giã, 
huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

Nguyễn 
Khắc Tú 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

Năng suất sinh sản của lợn nái 
tại trang trại Hoa Anh Đào, ấp 
Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

70. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
hội chứng tiêu chảy 
trên đàn lợn con 
theo mẹ, cai sữa và 
theo dõi một số 
phác đồ điều trị tại 
công ty cổ phần CP 
việt Nam, ấp La hoa 
xã Xuân Đông 
huyện Cẩm Mỹ tỉnh 
Đồng Nai. 

Ngụy Đình 
Tú 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình hội chứng tiêu chảy 
trên đàn lợn con theo mẹ, cai 
sữa tại công ty CP việt Nam, ấp 
La hoa, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, 
Đồng Nai. 
- Một số phác đồ điều trị 

71. 
Đại 
học 

Theo dõi tình hình 
mắc bệnh suyễn trên 
đàn lợn nuôi tại trại 
lợn nái Cẩm Lạc, 
Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh. Thử nghiệm 
phác đồ điều trị. 

Trần Đức 
Toàn 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Bệnh suyễn trên đàn lợn nuôi 
tại trại lợn nái Cẩm Lạc, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh. 
- Thử nghiệm phác đồ điều trị. 

72. Đại Tình hình mắc bệnh Phạm Anh TS. Võ Thị - Bệnh tiêu chảy ở lợn con giai 



 79

học tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn theo mẹ 
nuôi tại trại Quyết 
Thắng, Tân An, Tân 
Kỳ, Nghệ An. Đề 
xuất biện pháp điều 
trị 

Tuấn Hải Lê đoạn theo mẹ nuôi tại trại Quyết 
Thắng, Tân An, Tân Kỳ, Nghệ 
An. 
- Đề xuất biện pháp điều trị 

73. 
Đại 
học 

Nghiên cứu tình 
hình mắc bệnh, một 
số yếu tố ảnh hưởng 
và thử nghiệm một 
số biện pháp phòng 
trị bệnh chân móng 
trên bò sữa tại trang 
trại bò sữa Vinamilk 
thuộc xã Sơn Lễ, 
huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Lâm Nhật 
Tùng 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Tình hình mắc bệnh, chân 
móng trên bò sữa tại trang trại 
bò sữa Vinamilk thuộc xã Sơn 
Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 
- Một số yếu tố ảnh hưởng và 
thử nghiệm một số biện pháp 
phòng trị bệnh 

74. 
Đại 
học 

Khảo sát tình trạng 
viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại 
trang trại lợn nái tại 
trại lợn Thanh Lịch, 
Ba Trại, Ba Vì, Hà 
Nội. Đề xuất biện 
pháp phòng trị. 

Lại Thị 
Tuyết 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Tình trạng viêm tử cung ở nái 
sinh sản nuôi tại trang trại lợn 
nái tại trại lợn Thanh Lịch, Ba 
Trại, Ba Vì, Hà Nội. 
- Đề xuất biện pháp phòng trị. 

75. 
Đại 
học 

Tình hình bệnh 
viêm tử cung ở đàn 
lợn nái nuôi tại 
trang trại ông Hoàng 
Quốc Hải, xã Tiền 
Phong,huyện Quế 
Phong,tỉnh Nghệ An 
và thử nghiệm một 
số phác đồ điều trị 

Hồ Ánh 
Tuyết 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Bệnh viêm tử cung ở đàn lợn 
nái tại trại ông Hoàng Quốc Hải, 
xã Tiền Phong, Quế Phong, 
Nghệ An. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị 

76. 
Đại 
học 

Đánh giá năng suất 
sinh sản trên giống 
lợn Yorshire và 
Landace tại trại lợn 
CP ở Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Lê Thị Bích 
Trà 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Năng suất sinh sản trên giống 
lợn Yorshire và Landace tại trại 
lợn CP ở Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

77. 
Đại 
học 

Đánh giá quy trình 
chăm sóc, nuôi 
dưỡng và phòng 
bệnh ở trại gà Dung 
Sỹ xóm 4, Diễn 
Trung, Diễn Châu, 
Nghệ An 

Nguyễn Thị 
Hà Trang 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Quy trình chăm sóc, nuôi 
dưỡng và phòng bệnh ở trại gà 
Dung Sỹ xóm 4, Diễn Trung, 
Diễn Châu, Nghệ An 

78. 
Đại 
học 

Đánh giá năng suất 
sinh sản của lơn nái 
nuôi tại trang trại 
Ông Nguyễn Thanh 
Lịch, xóm 6 - Ba Vì 
- Hà Nội. 

Nguyễn 
Hữu Thành 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

Năng suất sinh sản của lơn nái 
nuôi tại trang trại Ông Nguyễn 
Thanh Lịch, xóm 6 - Ba Vì - Hà 
Nội. 



 80

79.  

Điều tra tình hình 
nhiễm bệnh phân 
trắng do vi khuẩn 
e.coli và salmonella 
ở lợn con và biện 
pháp phòng trị tại 
trại An Lộc, Phú 
Lộc, Can Lộc, Hà 
Tĩnh 

Vi Thế 
Thành 

Th.S. Châu 
Thị Tâm 

- Tình hình nhiễm bệnh phân 
trắng do vi khuẩn e.coli và 
salmonella ở lợn con và biện 
pháp phòng trị tại trại An Lộc, 
Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 

80. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
viêm tử cung trên 
đàn lợn nái sinh sản 
tại trại lợn CP Sơn 
An – xã Sơn Thành 
Đông, huyện Tây 
Hòa, tỉnh Phú Yên 
và thử nghiệm một 
số phác đồ điều trị. 

Nguyễn Thị 
Hoài Thu 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

Khảo sát tình hình viêm tử cung 
trên đàn lợn nái sinh sản tại trại 
lợn CP Sơn An – xã Sơn Thành 
Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 
Yên. 
- Thử nghiệm một số phác đồ 
điều trị. 

81. 
Đại 
học 

Thực trạng mắc hội 
chứng tiêu chảy ở 
lợn con giai đoạn 
theo mẹ nuôi tại trại 
lợn CP Nguyễn 
Thanh Lịch và thử 
nghiệm một số phác 
số điều trị. 

Hoàng Văn 
Thảo 

TS. Võ Thị 
Hải Lê 

- Hội chứng tiêu chảy ở lợn con 
giai đoạn theo mẹ nuôi tại trại 
lợn CP Nguyễn Thanh Lịch 
- Thử nghiệm một số phác số 
điều trị. 

82. 
Đại 
học 

Điều tra tình hình 
bệnh viêm vú ở đàn 
bò sữa nuôi tại 
Trang trại Bò sữa xã 
Nghĩa Hợp, huyện 
Tân Kỳ và thử 
nghiệm phác đồ 
điều trị. 

Nguyễn 
Trạch 
Thông 

Th.S. 
Nguyễn 
Đình Tường 

- Bệnh viêm vú ở đàn bò sữa 
nuôi tại Trang trại Bò sữa xã 
Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ 
- Thử nghiệm phác đồ điều trị. 

83. 
Đại 
học 

Khảo sát tình hình 
mặc bệnh viêm tử 
cung ở lợn nái và 
đánh giá hiệu quả 
của phác đồ điều trị 
tại trại Hoàng Vân, 
Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 

Phạm Văn 
Thuận 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Tình hình mặc bệnh viêm tử 
cung ở lợn nái tại trại Hoàng 
Vân, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 
- Đánh giá hiệu quả của phác đồ 
điều trị 

84. 
Đại 
học 

Điều tra bệnh tiêu 
chảy phân trắng xảy 
ra ở lợn con theo mẹ 
tại trại CP Khánh 
Hiệp 3, Khánh Hòa. 
Đề xuất biện pháp 
phòng trị. 

Phan Thanh 
Thúy 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Bệnh tiêu chảy phân trắng xảy 
ra ở lợn con theo mẹ tại trại CP 
Khánh Hiệp 3, Khánh Hòa. 
- Đề xuất biện pháp phòng trị. 

85. 
Đại 
học 

“Khảo sát bệnh 
viêm tử cung trên 
đàn lợn nái tại trại 
chăn tại trang trại 
Hòa Hội, xã Hòa 

Nguyễn Thị 
Thủy 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Bệnh viêm tử cung trên đàn 
lợn nái tại trại chăn tại trang trại 
Hòa Hội, xã Hòa Hội, huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, thuộc 
công ty cổ phần chăn nuôi CP 
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Hội, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên, 
thuộc công ty cổ 
phần chăn nuôi CP 
Việt Nam” 

Việt Nam” 

86. 
Đại 
học 

Điều tra tình hình 
chăn nuôi gà tại xã 
Nghi Đức, Nghi 
Liên, thành phố 
Vinh, Nghệ An năm 
2019 

Hoàng 
Ngọc Thuẩn 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

- Tình hình chăn nuôi gà tại xã 
Nghi Đức, Nghi Liên, thành phố 
Vinh, Nghệ An năm 2019 

87. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
xóa đói giảm nghèo 
tại xã Gia Hanh, 
huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 
 

Dương Tiến 
Dũng 

 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 

Khái quát cơ sở lý luận về xóa 
đói giảm nghèo. Quan điểm của 
Đảng và Nhà nước về xóa đói 
giảm nghèo; 
Khảo sát thực trạng XĐGN tại 
địa phương xã Gia Hanh; chỉ ra 
các hạn chế trong quá trình triển 
khai các chính sách hỗ trợ 
XĐGN tại địa phương; Đề xuất 
các giải pháp để hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả các chính sách XĐGN 
tại địa phương. 

88. 

Đại 
học 

 Nâng cao hiệu quả 
hoạt động tín dụng 
của quỹ tín dụng 
nhân dân thị trấn 
Đồng Lộc 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị 
Hiền 

 
 
 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 
 
 

Khái quát về mô hình Quỹ tín 
dụng nhân dân và các hoạt động 
của Quỹ theo quy định của pháp 
luật. Chỉ ra các hoạt động tín 
dụng cơ bản của quỹ tín dụng 
nhân dân thị trấn Đồng Lộc. 
Phân tích thực trạng các hoạt 
động tín dụng như hoạt động 
huy động vốn, hoạt động cho 
vay tại Quỹ TDND thị trấn 
Đồng Lộc, chỉ ra các yếu kém 
còn tồn tại. Đề xuất các giải 
pháp để nâng cao hiệu quả của 
các hoạt động tín dụng tại 
QTDND thị trấn Đồng Lộc giai 
đoạn 2020 – 2025. 

89. 

Đại 
học 

 Nâng cao năng suất 
lao động tại công ty 
cổ phần xây dựng 
và thương mại 
Trường Vinh 
 
 

Đặng Văn 
Hùng 

 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 

Khái quát lý thuyết về năng suất 
và năng suất lao động; 
Khảo sát thực trạng năng suất 
của lao động tại công ty cổ phần 
xây dựng và thương mại Trường 
Vinh; chỉ ra các nguyên nhân 
ảnh hưởng đến năng suất lao 
động của công ty. Đưa ra một số 
giải pháp để giúp cải thiện năng 
suất lao động tại công ty cổ 
phần xây dựng và thương mại 
Trường Vinh trong thời gian tới. 

90. 
Đại 
học 

 Một số giải pháp 
làm tăng hiệu quả 
đấu thầu của công ty 

Mai Thư 
Hoàng 

 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 

Khái quát về hoạt động đấu thầu 
và quy trình đấu thầu; 
Đánh giá công tác đấu thầu của 
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trách nhiệm hữu hạn 
Khánh Thành Huy 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khánh Thành Huy trong thời 
gian vừa qua. Chỉ ra các hạn chế 
và nguyên nhân tác động đến 
hiệu quả của hoạt động đầu thầu 
của công ty. Đề xuất các giải 
pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu 
của của công ty trách nhiệm hữu 
hạn Khánh Thành Huy trong 
giai đoạn tới. 

91. 

Đại 
học 

 Nâng cao chất 
lượng cán bộ chủ 
chốt xã Mỹ Lộc giai 
đoạn 2020 – 2025 
 
 
 
 

Trần Viết 
Quốc 

 
 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 
 

Nêu cơ sở lý luận về xây dựng 
đội ngũ các bộ cấp xã. Khái quát 
bộ máy chính quyền cấp xã. Chỉ 
rõ chức năng, nhiệm vụ của đội 
ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. 
Đánh giá năng lực của đội ngũ 
cán bộ chủ chốt xã Mỹ Lộc giai 
đoạn 2015 – 2019; chỉ ra các 
hạn chế của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt xã; Đề xuất một số giải 
pháp góp phần nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
xã Mỹ Lộc giai đoạn 2020 – 
2025. 

92. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
xóa đói giảm nghèo 
bền vững cho hộ 
nghèo xã Thạch Mỹ 
- Lộc Hà – Hà Tĩnh 

Thái Văn 
Chất 

 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 

Khái quát cơ sở lý thuyết về đói, 
nghèo & XĐGN; 
Phân tích thực trạng đói, nghèo 
& nguyên nhân của đói nghèo 
tại xã Thạch Mỹ.  Đề xuất một 
số giải pháp để hỗ trợ cho các 
hộ thuộc diện đói, nghèo của địa 
phương XĐGN và thoát nghèo 
bền vững. 

93. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
kinh doanh thủy sản 
tại xã Thạch Kim 
huyện Lộc Hà tỉnh 
Hà Tĩnh giai đoạn 
2020 – 2025 

Phan Thị 
Mai 

 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 

Khái quát về hoạt động kinh 
doanh thủy hải sản. 
Khảo sát tình hình kinh doanh 
thủy sản tại xã Thạch Kim 
huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh. 
 
 
 

94. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
sử dụng đất nông 
nghiệp phát triển 
kinh tế xã hội xã 
Thạch Mỹ huyện 
Lộc Hà tỉnh Hà 
Tĩnh 

Phan Văn 
Quân 

 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 

Nêu quan điểm về quản lý và sử 
dụng đất nông nghiệp trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; 
Khảo sát thực trạng sử dụng và 
quản lý đất nông nghiệp xã 
Thạch Mỹ huyện Lộc Hà tỉnh 
Hà Tĩnh. 
Đề xuất một số giải pháp để sử 
dụng có hiệu quả đất nông 
nghiệp cho địa phương trong 
giai đoạn tới. 

95. Đại Nâng cao chất Phan Bá ThS. Trần Nêu cơ sở lý luận về cán bộ và 
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học lượng đội ngũ 
CBCC tại xã Thạch 
Mỹ huyện Lộc Hà 
tỉnh Hà Tĩnh 
 
 
 
 

Thắng 
 
 
 
 
 
 

Thị Thanh 
Hường 

 
 
 
 
 
 

công tác tổ chức cán bộ. Chỉ ra 
chức năng, nhiệm vụ của các 
cán bộ chủ chốt cấp xã; những 
yêu cầu về trình độ, năng lực 
của cán bộ chủ chốt cấp xã. 
Khảo sát thực trạng về năng lực, 
trình độ của cán bộ chủ chốt xã 
Thạch Mỹ huyện Lộc Hà tỉnh 
Hà Tĩnh. Đưa ra một số quản 
điểm, giải pháp góp phần nâng 
cao chất lượng đội ngũ CBCC 
tại xã Thạch Mỹ huyện Lộc Hà 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – 
2025 

96. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
xóa đói giảm nghèo 
tại xã Thạch Kim, 
huyện Lộc Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 

Nguyễn Phi 
Tuấn 

 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 

Khái quát cơ sở lý luận về đói, 
nghèo và XĐGN; 
Khảo sát thực trạng đói, nghèo 
và nguyên nhân đặc thù dẫn đến 
đói nghèo tại xã Thạch Kim, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Đưa ra một số giải pháp thúc 
đẩy thực hiện XĐGN tại xã 
Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh trong thời gian tới. 

97. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
hoạt động huy động 
vốn của Quỹ tín 
dụng nhân dân Nghi 
Xuân huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn 
Ngọc Sao 

 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 

Hệ thống cơ sở lý thuyết về vai 
trò, hoạt động của Quỹ Tín dụng 
nhân dân; Khái quát thực trạng 
hoạt động của QTDND Nghi 
Xuân, đề xuất một số giải pháp 
dể đẩy mạnh hiệu quả hoạt động 
huy động vốn của quỹ. 
 
 
 

98. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
xóa đói giảm nghèo 
tại xã Nhôn Mai, 
huyện Tương 
Dương, tỉnh Nghệ 
An 

Già Bá Súa 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 

Khái quát cơ sở lý luận về đói 
nghèo & xóa đói giảm nghèo. 
Khảo sát thực trạng nghèo đói 
tại xã Nhôn Mai, huyện Tương 
Dương. Tìm ra nguyên nhân đói 
nghèo của nhân dân tại địa 
phương và đưa ra các giải pháp 
để hỗ trợ người dân địa phương 
XĐGN và thoát nghèo. 

99. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
năng suất lao động 
tại công ty TNHH 
và đầu tư phát triển 
Đức Mạnh 
 
 
 

Nguyễn 
Văn Ý 

 
 
 
 
 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Hường 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý thuyết về năng 
suất lao động và các nhân tố ảnh 
hưởng đến năng suất lao động; 
Tìm hiểu thực trạng về năng 
suất của lao động tại công ty 
TNHH và đầu tư phát triển Đức 
Mạnh; chỉ ra các nguyên nhân 
tác động tiêu cực đến năng suất 
lao động của công ty. Đề xuất 
một số giải pháp để nâng cao 
NSLĐ tại công ty TNHH và đầu 
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tư phát triển Đức Mạnh trong 
thời gian tới. 

100. 

Đại 
học 

Giải pháp phát triển 
kinh tế nông nghiệp 
tại xã Gia Hanh giai 
đoạn 2021 – 2026 
 
 
 
 

Trần Văn 
Chiến 

 
 

 
 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 
 
 
 
 
 

Khái quát những nội dung lý 
thuyết liên quan tới kinh tế nông 
nghiệp. Phân tích thực trạng 
phát triển nông nghiệp tại xã 
Gia Hạnh. Đề xuất các giải pháp 
để giải quyết các vấn đề còn tồn 
tại với mục đích phát triển kinh 
tế nông nghiệp 
 
 
 

101. 

Đại 
học 

Thực trạng việc làm 
và thu nhập của lao 
động nông thôn xã 
Kim Song Trường, 
huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 

Nguyễn 
Huy Đại 

 
 
 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 
 
 
 
 

Nêu cở sở lý thuyết những vấn 
đề liên quan tới việc làm và lao 
động. Từ đó phân tích thực 
trạng việc làm và thu nhập tại xã 
Kinh Song Trường, huyện Can 
Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất 
các giải pháp cụ thể để giải 
quyết các vấn đề đã phân tích 
 

102. 

Đại 
học 

Thực trạng và giải 
pháp xây dựng nông 
thôn mới tại địa bàn 
xã Quang Lộc - 
huyện Can Lộc - 
tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị 
Hiền 

 
 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 
 
 
 

Nêu các vấn đề liên quan tới 
tình hình nông thộn mới. Phân 
tích thực trạng xây dựng nông 
thôn mới tại địa bàn xã Quang 
Lộc, huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà 
Tình. Đề xuất các giải pháp 
nhằm mục đích phát triển công 
tác xây dựng nông thôn mới 
 
 

103. 

Đại 
học 

Phát triển hợp tác xã 
tại xã Quang Lộc 
 
 
 

Nguyễn 
Danh 
Thông 

 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 
 
 

Xây dựng cơ sở lý thuyết về 
HTX và các nội dung liên quan. 
Từ đó phân tích thực trạng phát 
triển HTX trên địa bàn xã 
Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà 
Tĩnh. Đề xuất các giải pháp để 
giải quyết các vấn đề tồn tại với 
mục đích phát triển HTX trên 
địa bàn 

104. 

Đại 
học 

Giải pháp đẩy nhanh 
quá trình xây dựng 
nông thôn mới tại 
xã Trung Lộc 
 

Võ Đức 
Hùng 

 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 
 
 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về các 
vấn đề liên quan xây dựng nông 
thôn mới. Phân tích thực trạng 
xây dựng nông thôn mới tại địa 
bàn xã Trung Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đưa ra các 
giải pháp nhằm mục đích nâng 
cao chất lượng xây dựng nông 
thôn mới tại địa bàn 

105. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
đẩy mạnh hoạt động 
marketing tại công 
ty cổ phần An Hồng 

Nguyễn Thị 
Thanh Trà 

 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

 

Nêu lên các vấn đề liên quan tới 
maketing. Phân tích thực trạng 
công tác maketing tại công ty cổ 
phần An Hồng. Đưa ra giải pháp 
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 nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt 
động maketing của công ty cổ 
phần An Hồng 

106. 

Đại 
học 

Giải pháp tăng 
cường huy động 
đóng góp của cộng 
đồng vào dự án xây 
dựng giao thông của 
chương trình nông 
thôn mới tại xã 
Thuần Thiện, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 
 
 

Ngô Anh 
Sơn 

 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực 
tiễn huy động nguồn lực trong 
việc xây dựng công trình giao 
thông nông thôn theo tiêu chí 
nông thôn mới. Đánh giá thực 
trạng tham gia của người dân 
trong việc xây dựng giao thông 
nông thôn của chương trình 
nông thôn mới tại xã Thuần 
Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đề xuất giải pháp nhằm 
tăng cường huy động nguồn lực 
của cộng đồng trong xây dựng 
giao thông nông thôn theo tiêu 
chí nông thôn mới ở xã Thuần 
Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. 

107. 

Đại 
học 

Phát triển hạ tầng 
kinh tế - xã hội 
trong chương trình 
xây dựng nông thôn 
mới tại xã Gia 
Hanh, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị 
Hiền 

 
 
 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc 

 
 
 
 

Hệ thống hóa những vấn đề lý 
luận và thực tiễn về phát triển hạ 
tầng KT-XH nông thôn và xây 
dựng nông thôn mới. Phân tích, 
đánh giá thực trạng phát triển hạ 
tầng KT - XH và hiệu quả đầu 
tư trên địa bàn xã Gia Hanh. Đề 
xuất giải pháp phát triển hạ tầng 
KT - XH nông thôn trong 
chương trình xây dựng NTM 
trên địa bàn. 

108. 

Đại 
học 

Giải Pháp hoàn 
thiện công tác quản 
lý nhà nước về đất 
đai ở xã Thanh Lộc 
huyện Can Lộc tỉnh 
Hà Tĩnh 
 

Nguyễn Thị 
Trang 

 
 
 
 

ThS. Lê Thị 
Mỹ Tâm 

 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác quản lý nhà nước về đất đai 
ở địa phương. Đưa ra những 
đánh giá kết quả đạt được và 
những mặt tồn tại của công tác 
quản lý đất đai ở xã Thanh Lộc 
huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh từ 
đó đưa ra một số giải pháp hoàn 
thiện hơn công tác quản lý đất 
đai tại xã Thanh Lộc huyện Can 
Lộc tĩnh Hà Tĩnh 

109. 

Đại 
học 

Phát triển công 
nghiệp chế biến 
nông sản trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 
 
 
 
 

Phạm Tiến 
Tuấn 

 
 
 
 
 
 

ThS. Lê Thị 
Mỹ Tâm 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về phát 
triển công nghiệp chế biến nông 
sản địa phương. Đánh giá, phân 
tích thực trạng phát triển công 
nghiệp chế biến nông sản trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về quy mô, 
cơ cấu các sản phẩm chủ lực, 
nguồn lao động, thuế doanh thu. 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại, 
tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở 
đó đề xuất một số giải pháp phát 
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triển công nghiệp chế biến nông 
sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

110. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
chất lượng nguồn 
nhân lực tại UBND 
thị trấn Nghèn 
huyện Can Lộc tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 
 
 

Nguyễn Thị 
Hoa Lài 

 
 
 
 
 
 
 

ThS. Lê Thị 
Mỹ Tâm 

 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
tại các đơn vị tổ chức doanh 
nghiệp. Phân tích đánh giá thực 
trạng công tác nâng cao chất 
lượng nguồn nhận lực tại 
UBND thị trấn Nghèn huyện 
Can Lộc tĩnh Hà Tĩnh, đánh giá 
kết quả đạt được và những mặt 
tồn tại tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác nâng cao chất 
lương nguồn nhân lực tại 
UBND thị trấn Nghèn huyện 
Can Lộc. 

111. 

Đại 
học 

Đánh giá kết quả 
xây dựng nông thôn 
mới tại xã Tiến Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 
 

Võ Viết 
Quang 

 
 
 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác xây dựng nông thôn mới tại 
xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác xây dựng nông 
thôn mới. Tìm ra nguyên nhân, 
trên cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác xây dựng nông 
thôn mới tại xã Tiến Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

112. 

Đại 
học 

Đánh giá kết quả 
xây dựng nông thôn 
mới tại xã Mỹ Lộc, 
Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh 
 
  

Lê Công 
Xuân 

 
 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về xây 
dựng mô hình nông thôn mới. 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác xây dựng nông 
thông mới tại xã Mỹ Lộc.Tìm ra 
nguyên nhân, trên cơ sở đó đề 
xuất một số giải pháp và kiến 
nghị nhằm nâng cao hiệu quả 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới tại xã Mỹ Lộc. 

113. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
xây dựng nông thôn 
mới tại xã Yên Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 
 
 
 

Nguyễn Thị 
Phương 

 
 
 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác xây dựng mô hình nông thôn 
mới tại xã Yên Lộc. Đưa ra 
những đánh giá kết quả đạt được 
và những mặt tồn tại của công 
tác quản trị bán xây dựng mô 
hình nông thôn mới tại xã Yên 
Lộc.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện xây dựng mô hình nông 
thôn mới tại xã Yên Lộc. 
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114. 

Đại 
học 

Giải pháp tăng 
cường huy động 
đóng góp của cộng 
đồng vào dự án xây 
dựng giao thông của 
chương trình nông 
thôn mới xã Tiến 
Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
 
 

Lê Thị Lan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác huy động nguồn lực trong 
việc xây dựng công trình giao 
thông nông thôn theo tiêu chí 
nông thôn mới. Đưa ra những 
đánh giá kết quả đạt được và 
những mặt tồn tại của công tác 
việc xây dựng giao thông nông 
thôn của chương trình nông thôn 
mới. Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm nhằm 
tăng cường huy động nguồn lực 
của cộng đồng trong xây dựng 
giao thông nông thôn theo tiêu 
chí nông thôn mới ở xã Tiến 
Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. 

115. 

Đại 
học 

Thực trạng và một 
số giải pháp xây 
dựng nông thôn mới 
tại xã Song Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Hoàng Tiến 
Dũng 

 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và 
thực tiễn về xây dựng nông thôn 
mới, phân tích thực trạng xây 
dựng NTM tại xã Song Lộc và 
đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả chương trình 
nông thôn mới ở xã Song Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

116. 

Đại 
học 

Đánh giá hiệu quả 
sản xuất kinh doanh 
của Công ty TNHH 
Vĩnh Phúc 
 
 
 
 

Trần Bảo 
Ngọc 

 
 
 
 
 
 

ThS. Hồ Thị 
Hằng 

 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về những 
vấn đề lý luận về hiệu quả sản 
xuất kinh doanh làm cơ sở để 
phân tích, đánh giá. Tìm hiểu, 
phân tích và đánh giá thực trạng 
hoạt động sản xuất kinh doanh; 
phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả kinh doanh của 
Công ty TNHH Vĩnh Phúc giai 
đoạn năm 2017-2019. Đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty TNHH Vĩnh Phúc. 

117. 

Đại 
học 

Phát triển nguồn 
nhân lực tại Công ty 
Cổ phần đâu tư Xây 
dựng Thịnh Yên 
 
 
 
 

Võ Quốc 
Huy 

 
 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về phát 
triển nguồn nhân lực trong 
doanh nghiệp, đánh giá thực 
trạng phát triển nguồn nhân lực 
tại Công ty Cổ phần đâu tư Xây 
dựng Thịnh Yên. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của phát triển nguồn nhân lực 
tại Công ty Cổ phần đâu tư Xây 
dựng Thịnh Yên. Tìm ra nguyên 
nhân, trên cơ sở đó đề xuất một 
số giải pháp và kiến nghị nhằm 
phát triển nguồn nhân lực tại 
công ty. 
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118. 

Đại 
học 

Đẩy mạnh phát triển 
chương trình nông 
thôn mới tại xã Phú 
Lộc - Huyện Can 
Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
 
 
 
 

Trần Quốc 
Phú 

 
 
 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về phát 
triển chương trình nông thôn 
mới, đánh giá thực trạng phát 
triển chương trình nông thôn 
mới tại xã Phú Lộc huyện Can 
Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Đưa ra những 
đánh giá kết quả đạt được và 
những mặt tồn tại của phát triển 
chương trình nông thôn mới tại 
xã Phú Lộc huyện Can Lộc tỉnh 
Hà Tĩnh.Tìm ra nguyên nhân, 
trên cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm đẩy 
mạnh phát triển chương trình 
nông thôn mới tại địa phương. 

119. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
hiệu quả sử dụng 
ngân sách tại UBND 
thị trấn Đồng Lộc 
 
 
 
 

Phan Thị 
Huyền 
Trang 

 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

 Hệ thống hóa lý luận về hiệu 
quả sử dụng ngân sách cấp xã, 
đánh giá thực trạng hiệu quả sử 
dụng ngân sách tại UBND thị 
trấn Đồng Lộc. Đưa ra những 
đánh giá kết quả đạt được và 
những mặt tồn tại của hiệu quả 
sử dụng ngân sách tại UBND thị 
trấn Đồng Lộc. Tìm ra nguyên 
nhân, trên cơ sở đó đề xuất một 
số giải pháp và kiến nghị nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng ngân 
sách tại địa phương. 

120. 

Đại 
học 

Phát triển ngành du 
lịch trên địa bàn thị 
trấn Lộc Hà, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh trong giai đoạn 
2020 – 2025 
 
 

Nguyễn 
Văn Giáp 

 
 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về phát 
triển ngành dịch vụ, đánh giá 
thực trạng phát triển ngành dịch 
vụ trên địa bàn thị trấn Lộc Hà 
huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh. 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của phát triển ngành dịch vụ 
trên địa bàn thị trấn Lộc Hà. 
Tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở 
đó đề xuất một số giải pháp và 
kiến nghị nhằm phát triển ngành 
dịch vụ trên địa bàn thị trấn giai 
đoạn 2020 - 2025 

121. 

Đại 
học 

Nâng cao thu nhập 
cho Nông dân xã 
Tân Lộc, huyện Lộc 
Hà, tĩnh Hà Tĩnh 
trong giai đoạn 
2020 – 2025 
 
 
 

Hoàng Thị 
Liên 

 
 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về nâng 
cao thu nhập của nông dân, 
đánh giá thực trạng nâng cao thu 
nhập của nông dân xã Tân Lộc, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của nâng cao thu nhập cho nông 
dân. Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đưa ra phương hướng 
và giải pháp nâng cao thu nhập 
cho nông dân xã Tân Lộc trong 
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giai đoạn 2020 - 2025 
122. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
giải quyết việc làm 
cho lao động Nông 
thôn tại xã Phù Lưu, 
huyện Lộc Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh trong giai 
đoạn 2020 – 2025 
 
 
 
 

Đặng Thị 
Xuân 

Quỳnh 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. Bành 
Thị Vũ 
Hằng 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống hóa lý luận về giải 
quyết việc làm cho lao động 
nông thôn tại địa phương, đánh 
giá thực trạng giải quyết việc 
làm cho lao động nông thôn tại 
xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2019. 
Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của giải quyết việc làm cho lao 
động nông thôn tại xã Phù 
Lưu.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm giải 
quyết việc làm cho lao động 
nông thôn tại xã Phù Lưu, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh giai 
đoạn 2020 - 2025. 

123. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
công tác đào tạo và 
phát triển nguồn 
nhân lực tại Công ty 
TNHH Phước Minh 

Kha Thị Tú 
Anh 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực, từ đó phân tích 
thực trạng và đề xuất giải pháp 
hoàn thiện công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực tại 
Công ty TNHH Phước Minh 

124. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả chiến lược kinh 
doanh tại công ty cổ 
phần xây dựng 
thương mại Tân Hải 

Phan Thị 
Vân Anh 

ThS. Dương 
Tiến Dũng 

Việc nghiên cứu đề tài nhằm 
hướng tới các mục tiêu sau:1. 
Đánh giá, phân tích những điểm 
mạnh điểm yếu của Doanh 
nghiệp.2. Phân tích tác động của 
môi trường tới hoạt động kinh 
doanh của Doanh nghiệp, từ đó 
đánh giá những cơ hội và nguy 
cơ mà Doanh nghiệp gặp phải.3. 
Đánh giá thực tế hoạt động 
hoạch định và quản trị chiến 
lược tại doanh nghiệp trong thời 
gian qua.4. Đưa ra những giải 
pháp, kiến nghị nhằm nâng cao 
hiệu quả của hoạt động hoạch 
định và quản trị chiến lược của 
công ty. 

125. 

Đại 
học 

“Một số giải pháp 
tạo động lực cho 
nhân viên tại Công 
ty cổ phần phát triển 
xây dựng và thương 
mại Bình Minh”  

Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Phân tích, đánh giá thực trạng 
các hoạt động tạo động lực cho 
người lao động tại CTCP phát 
triển xây dựng và thương mại 
Bình; tìm ra những ưu điểm, hạn 
chế, nguyên nhân hạn chế từ 
trong hoạt động tạo động lực 
của Công ty. Đề xuất các giải 
pháp, khuyến nghị nhằm tăng 
cường động lực lao động cho 
cán bộ công nhân viên của 
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CTCP phát triển xây dựng và 
thương mại Bình Minh. 

126. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách 
hàng tại KS Lan 
Vinh 

Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài đã tổng hợp các nội dung 
cơ bản về dịch vụ, chất lượng 
dịch vụ chăm sóc khách hàng 
nói chung và những yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng tại khách 
sạn. Đồng thời đã phân tích thực 
trạng về chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng tại khách 
sạn Lan Vinh, từ đó đề xuất giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc khách hàng tại 
khách sạn. 

127. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện  
công tác quản trị 
nguồn nhân lực 
 tại Công ty CP phát 
triển Vinh Com 

Lê Văn Đạt ThS. Trần 
Thị Mai 

Cơ sở lý luận về công tác quản 
lý nhân lực. Thực trạng công tác 
quản trị nhân lực tại Công ty CP 
phát triển Vinh Com. Giải pháp 
hoàn thiện công tác quản trị 
nhân lực tại Công ty CP phát 
triển Vinh Com 

128. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm hoàn  
thiện công tác quản 
trị  
nguồn nhân sự tại 
Công ty  
TNHH Trường 
Giang A 

Trương 
Xuân Đức 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Đề tài hệ thống hóa cở sở lý 
luận về quản trị nhân sự.Thực 
trạng nguồn nhân sự tại Công ty 
TNHH  
Trường Giang A. Một số giải 
pháp nhằm hoàn thiện công tác 
Quản trị nhân sự tại Công ty 
TNHH Trường Giang A. 

129. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
quản lý thu bảo 
hiểm xã hội bắt 
buộc tại BHXH 
huyện Tân Kỳ, Tỉnh 
Nghệ An 

Cao Cự 
Hoàng 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Hệ thống hóa lý luận đến công 
tác thu BHXH, phân tích thực 
trạng và đề xuất các giải pháp 
hữu hiệu nâng cao hiệu quả 
công tác thu BHXH bắt buộc tại 
BHXH Huyện Tân Kỳ, Nghệ 
An 

130. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị 
bán hàng tại Công 
ty CP thương mại 
Viên Đức 

Sinavongph
one Koly 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị bán hàng của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị bán 
hàng tại Công ty CP Viên Đức. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị bán 
hàng.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác quản trị bán hàng. 

131. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh tại Công 
ty CP khảo sát thiết 
kế MEADI.VN 

Nguyễn 
Văn Lâm 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Phân tích và đánh giá thực trạng 
chất nâng cao năng lực cạnh 
tranh tại Công ty CP khảo sát 
thiết kế MEADI.VN.Đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao 
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năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 

132. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
doanh thu bán hàng 
ở công ty CP XD 
TM Tân Hải 

Đoàn Thị 
Hà Linh 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài tổng hợp một số lý thuyết 
liên quan đến doanh thu và 
doanh thu bán hàng, phân tích 
thực trạng các hoạt động nâng 
cao doanh thu của DN, từ đó đề 
xuất các giải pháp nhằm nâng 
cao doanh thu bán hàng cho 
công ty. 

133. 

Đại 
học 

Nâng cao chất 
lượng dịch vụ chăm 
sóc khách hàng tại 
công ty TNHH Tổ 
chức giáo dục quốc 
tế Newsky 

Nguyễn Thị 
Hồng Ly 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài đã đưa ra một số cơ sở lý 
thuyết về chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng, phân tích 
một số thực tế công tác chăm 
sóc khách hàng của công ty từ 
đó đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc khách hàng cho công 
ty TNHH Tổ chức giáo dục 
quốc tế Newsky 

134. 

 

Một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện 
văn hóa doanh 
nghiệp tại Công ty 
TNHH Tổng hợp 
Minh Vũ 

Đậu Văn 
Mạnh 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Hệ thống hóa lý luận về văn hóa 
doanh nghiệp. Phân tích thực 
trạng văn hóa doanh nghiệp tại 
Công ty TNHH Tổng Hợp Minh 
Vũ.Từ đó đề xuất các giải pháp 
nhằm hoàn thiện văn hóa doanh 
nghiệp tại Công ty 

135. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn kinh 
doanh tại công ty cổ 
phần tư vấn đầu tư 
Tín Minh 

Trần Thị 
Thúy Nga 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
hiệu quả sử dụng vốn kinh 
doanh trong doanh nghiệp, từ đó 
phân tích thực trạng và đề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn cho công ty cổ phần 
tư vấn đầu tư tín Minh 

136. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao công tác  
đào tạo và phát triển 
nhân sự tại Công ty 
TNHH quảng cáo 
Hùng Vinh 

Trần Thị 
Ngân 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nhân sự, từ đó phân tích thực 
trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
thiện công tác đào tạo và phát 
triển nhân sự tại Công ty TNHH 
quảng cáo Hùng Vinh 

137. 

Đại 
học 

Hoàn thiện chính 
sách  thù lao lao 
động tại Công ty 
TNHH Phương 
Thanh Nghệ An 

Nosoukthon
g Ouxay 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác chính sách thù lao lao đông 
của doanh nghiệp, đánh giá tình 
hình thực tế của công tác thù lao 
lao động tại Công ty TNHH 
Phương Thanh Nghệ An. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác thù lao lao 
động.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác thù lao lao động 
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138. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực tại 
Công ty TNHH 
Thương mại và dịch 
vụ quảng cáo Hải 
Âu 

Hoàng Thị 
Thanh 
Phương 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nhân sự, từ đó phân tích thực 
trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
thiện công tác đào tạo và phát 
triển nhân sự tại Công ty TNHH 
quảng cáo Hải Âu 

139. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn nhân 
lực tại công ty 
TNHH Minh Quang 

Trần Đình 
Phương 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác quản trị nguồn nhân 
lực, từ đó phân tích thực trạng 
và đề xuất giải pháp hoàn thiện 
công tác quản trị nguồn nhân 
lực tại công ty TNHH Minh 
Quang 

140. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản 
trị bán hàng tại 
Công ty CP Nam 
Trung Nghệ An 

Thipphavon
g Pouy 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị bán hàng của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị bán 
hàng tại Công ty CP Nam Trung 
Nghệ An. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị bán 
hàng.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác quản trị bán hàng. 

141. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
hiệu quả  
công tác quản trị 
nguồn nhân lực tại 
Công ty TNHH tổ 
chức  
giáo dục quốc tế 
Newsky 

Bùi Thị 
Như Quỳnh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác quản trị nguồn nhân lực của 
doanh nghiệp. Đánh giá tình 
hình quản trị nhân lực trên thực 
tế, trên cơ sở đó đề xuất các giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác 
quản trị nguồn nhân lực tại 
Công ty TNHH tổ chức giáo dục 
quốc tế Newsky 

142. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh tại Công 
ty cổ phần tư vấn 
đầu tư Tín Minh 

Nguyễn Thế 
Tâm 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Đánh giá thực trạng khả năng 
cạnh tranh của Công ty cổ phần 
tư vấn đầu tư Tín Minh.Đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao 
khả năng cạnh tranh của Công 
ty cổ phần tư vấn đầu tư Tín 
Minh. 

143. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị 
nguồn nhân lực tại 
Công Ty TNHH 
MTV Công Nghệ 
Hoàng Anh 
Smarthome 

Trần Thị 
Hồng Thắm 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
công tác quản trị nguồn  
nhân lực. Phân tích thực trạng 
và đề xuất giải pháp hoàn thiện 
công tác quản trị nguồn nhân 
lực tại công ty TNHH MTV 
Công nghệ Hoàng Anh 
Smarthome. 

144. Đại 
học 

"Giải pháp nâng cao 
công tác quản trị 

Thái Văn 
Thắng 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Phân tích thực trạng hoạt động 
quản trị nguồn nhân lựctại Công 
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nguồn nhân lực tại 
công ty cổ phần vận 
tải và dịch vụ 
thương mại 
Petrolimex Nghệ 
Tĩnh”. 

ty cổ phần vận tải và dịch vụ 
thương mại Petrolimex Nghệ 
Tĩnh. Đánh giá các nhân tố ảnh 
hưởng hoạt động quản trị nguồn 
nhân lực tại Công ty cổ phần 
vận tải và dịch vụ thương mại 
Petrolimex Nghệ Tĩnh.Đề xuất 
giải pháp nhằm nâng cao công 
tác quản trị nguồn nhân lựctại 
Công ty cổ phần vận tải và dịch 
vụ thương mại Petrolimex Nghệ 
Tĩnh. 

145. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
công tác  đào tạo và 
phát triển nhân sự 
tại Công ty cổ phần 
tư vấn thiết kế và 
xây dựng Đại Nam 

Lê Thị Thu ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nhân sự, từ đó phân tích thực 
trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
thiện công tác đào tạo và phát 
triển nhân tại Công ty cổ phần 
tư vấn thiết kế và xây dựng Đại 
Nam 

146. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh tại công 
ty cổ phần xây dựng 
công trình cảng 

Lê Thị Hoài 
Thương 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
năng lực canh tranh của doanh 
nghiệp. Phân tích và đánh giá 
năng lực cạnh tranh tại công ty 
cổ phần xây dựng công trình 
cảng. Đề xuất một số giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh tại công ty. 

147. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
công tác đào tạo và 
phát triển nguồn 
nhân lực tại Công ty 
CP tư vấn đầu tư 
Tín Minh 

Chu Thị 
Thùy Trang 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Cơ sở lý luận về công tác đào 
tạo và phát triển  
nguồn nhân lực. Thực trạng 
công tác đào tạo và  
phát triển nguồn nhân lực tại 
Công ty CP tư vấn  
đầu tư Tín Minh. Một số giải 
pháp nhằm hoàn thiện 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực  
tại Công ty CP tư vấn đầu tư Tín 
Minh. 

148. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị  
nguồn  nhân lực tại 
Công ty  
điện lực Nghệ An 

Đậu Thị 
Linh Trang 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác quản trị nguồn nhân lực. 
Đánh giá thực trạng công tác 
quản trị nguồn nhân lực tại 
Công ty điện lực Nghệ An. Đề 
xuất một số giải pháp, kiến nghị 
nhằm hoàn thiện công tác quản 
trị nguồn nhân lực. 

149. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao công tác 
đào tạo và phát triển 
nhân sự của công ty 
CP XD An Phát 

Hồ Thị 
Thảo Trang 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài đã tổng hợp những lý 
thuyết liên quan đến công tác 
đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực tại DN, phân tích thực trạng 
của công tác đào tạo và phát 
triển nhân sự tại công ty CP XD 
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An Phát. Đồng thời đề xuất 
những giải pháp nhằm nâng cao 
công tác đào tạo và phát triển 
nhân sự tại DN 

150. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao  
công tác đào tạo và 
phát triển nguồn 
nhân lực tại công ty 
cổ phần xây dựng 
công trình Cảng 

Đinh Thị 
Trâm 

ThS. Trần 
Thị Mai 

1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về 
đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực. 2.Thực trạng đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực của 
CP cổ phần xây dựng công trình 
Cảng. 3. Một số giải pháp nâng 
cao công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực tại công ty 
CP xây dựng công trình Cảng 

151. 

Đại 
học 

Nâng cao năng lực 
cạnh tranh tại Công 
ty CP tư vấn thiết kế 
và xây dựng Đại 
Nam 

Nguyễn 
Duy Trường 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Phân tích và đánh giá 
thực trạng năng lực cạnh tranh 
tại Công ty CP tư vấn thiết kế và 
xây dựng Đại Nam. Đề xuất một 
số giải pháp, khuyến nghị nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh tại 
Công ty CP tư vấn thiết kế và 
xây dựng Đại Nam. 

152. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao công tác 
đào tạo và phát triển 
nhân sự tại công ty 
TNHH MTV xây 
dựng và thương mại 
Nhật Kiên 

Hoàng 
Trọng Tuấn 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nhân sự, từ đó phân tích thực 
trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
thiện công tác đào tạo và phát 
triển nhân sự  tại Công ty 
TNHH MTV xây dựng và 
thương mại Nhật Kiên 

153. 

Đại 
học 

Giải pháp hoàn 
thiện 
chiến lược kinh 
doanh của Công ty 
CP tư vấn thiết kế 
và xây dựng Hòa 
An 

Bùi Thị 
Nhật Uyên 

ThS. Dương 
Tiến Dũng 

Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận 
liên quan đến chiến lược kinh 
doanh. Nghiên cứu thực trạng 
chiến lược kinh doanh của công 
ty. Từ đó đề xuất các giải pháp 
nhằm hoàn thiện chiến lược kd 
của Công ty 

154. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện 
công tác đào tạo và 
phát triển nhân sự 
tại Công ty TNHH 
xây dựng Hà 
Phương Anh 

Nguyễn 
Đình Vinh 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Ứng dụng lý thuyết vào thực 
tiễn thông qua tình hình công 
tác đào tạo và phát triển nhân sự 
của Công ty TNHH xây dựng 
Hà Phương Anh. Đề xuất giải 
pháp nâng cao giải pháp nhằm  
hoàn thiện công tác đào tạo và 
phát triển nhân sự của công ty. 

155. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao  
chất lượng nguồn 
nhân lực 
tại Công ty cổ phần 
tư vấn 
 đầu tư và xây dựng 
Đại Nam 

Trần Hà 
Vinh 

ThS. Trần 
Thị Mai 

1.Cơ sở khoa học về chất lượng 
nguồn nhân lực 
2.Thực trạng chất lượng nguồn 
nhân lực tại Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng Đại Nam 3. 
Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực tại Công 
ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại 
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Nam 
156. 

 

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

Ngô Thị 
Xuyến 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã trình bày được cơ sở 
lý luận về quản trị nguồn nhân 
lực trong doanh nghiệp, trên cơ 
sở đó đã phân tích thực trạng và 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
hoàn thiện công tác quản trị 
nguồn nhân lực tại công ty 
Cường Hoài 

157. 

Đại 
học 

Thực trạng và giải 
pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động đào 
tạo và phát triển 
nguồn nhân lực tại 
Hợp tác xã thương 
mại dịch vụ vận tải 
Bảo Việt 

Trương Thị 
Tâm Anh 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực, từ đó phân tích 
thực trạng và đề xuất giải pháp 
hoàn thiện công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực tại 
Hợp tác xã thương mại dịch vụ 
vận tải Bảo Việt 

158. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
quản trị nhân sự tại 
khách sạn Midtown 
Huế  

Lê Thị Bích ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác quản trị nhân sự, từ đó 
phân tích thực trạng và đề xuất 
giải pháp hoàn thiện công tác 
quản trị nhân sự tại khách sạn 
Midtown Huế  

159. 

Đại 
học 

Một số giái pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản 
trị bán hàng tại 
Công ty TNHH 
thương mại Thái 
Đông Anh 

Lê Đức 
Phước 
Chiến 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Hệ thống hóa lý luận về hiệu 
quả công tác quản trị bán 
hàng.Phân tích thực trạng công 
tác quản trị bán hàng tại Công ty 
TNHH thương mại Thái Đông 
Anh. Từ đó đề xuất những giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác 
quản trị bán hàng tại công ty 
trong thời gian tới. 

160. 

Đại 
học 

Một số biện pháp 
nâng cao hiệu quả 
công tác tuyển dụng 
nhân lực tại công ty 
cổ phần du lịch 
DMZ 

Nguyễn Thị 
Chinh 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Cơ sở lý luận về công tác tuyển 
dụng, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực. Phân tích thực 
trạng công tác tuyển dụng, đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực 
tại Công ty cổ phần du lịch 
DMZ Huế. Các giải pháp nhằm 
hoàn thiện công tác tuyển dụng, 
đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực tại Công ty cổ phần du lịch 
DMZ Huế.  

161. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản 
trị bán hàng tại 
Công ty CP Hồng 
Đức” 

Đoàn 
Quang 
Công 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá 
tình hình thực tế của quá trình 
quản trị bán hàng tại Công ty 
CP Hồng Đức. Đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị bán 
hàng.Tìm ra nguyên nhân, trên 
cơ sở đó đề xuất một số giải 
pháp và kiến nghị nhằm hoàn 
thiện công tác quản trị bán hàng. 

162. Đại Nâng cao năng lực Trần Văn ThS. Dương Trên cơ sở đánh giá năng lực 
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học cạnh tranh trong đấu 
thầu xây dựng của 
Công ty TNHH sản 
xuất xây dựng 
thương mại dịch vụ 
Minh An. 

Cua Tiến Dũng cạnh tranh hiện có, các tiềm 
năng  và các nhân tố ảnh hưởng 
đến năng lực cạnh tranh của 
công ty  trong lĩnh vực đấu thầu 
xây dựng, kết hợp với các 
nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề 
xuất các giải pháp nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong đấu 
thầu xây dựng của Công ty 
TNHH SX xây dựng thương 
mại dịch vụ Minh An. 

163. 

Đại 
học 

Xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp tại 
công ty TNHH 
TM&DV Thanh 
Sơn 

Đặng Nhất 
Duy 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Hệ thống hóa lý luận về văn hóa 
doanh nghiệp. Phân tích thực 
trạng văn hóa DN tại Công ty 
TNHH TM&DV Thanh Sơn. Đề 
xuất các giải pháp. 

164. 

Đại 
học 

Nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự 
hài lòng của khách 
hàng cá nhân đối 
với dịch vụ ngân 
hàng điện tử tại 
ngân hàng TMCP 
Kỹ Thương - Chinh 
nhánh Huế 

Lê Thị Điệp TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của 
khách hàng. Nghiên cứu các 
nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của khách hàng cá nhân đối 
với dịch vụ ngân hàng điện tử 
tại ngân hàng điện tử tại ngân 
hàng TMCP Kỹ Thương - Chinh 
nhánh Huế. Từ đó đề xuất các 
giải pháp nâng cao sự hài lòng 
của khách hàng đối với dịch vụ 
ngân hàng điện tử tại ngân hàng 
điện tử tại ngân hàng TMCP Kỹ 
Thương - Chinh nhánh Huế 

165. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn nhân 
lực tại Công ty CP 
Hyundai Huế 

Phan Văn 
Đức 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
công tác quản trị nguồn nhân 
lực trong doanh nghiệp. Xác 
định rõ nguyên nhân, đánh giá 
đúng thực trạng để từ đó đưa ra 
những giải pháp tối ưu nhằm 
hoàn thiện công tác quản trị 
nhân lực nguồn nhân lực tại 
công ty.  

166. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện chính 
sách thù lao lao 
động tại công ty 
CPĐTTM phát triển 
Trường Sơn 

Thái Thị 
Ngọc Hà 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý 
luận về chính sách thù lao cho 
người lao động trong doanh 
nghiệp, trên cơ sở đó đã phân 
tích thực trạng và đề xuất một 
số giải pháp nhằm hoàn thiện 
chính sách thù lao lao động tại 
công ty CPĐTTM phát triển 
Trường Sơn 

167. 

Đại 
học 

Một số biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả kinh doanh tại 
công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ Hải Tiến 

Nguyễn Thị 
Thanh Hằng 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận  về nâng 
cao hiệu quả kinh doanh trong 
doanh nghiệp, đánh giá tình 
hình thực tế về công tác nâng 
cao hiệu quả kinh doanh tại 
công ty TNHH thương mại và 
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dịch vụ Hải Tiến 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
về hiệu quả kinh doanh.Tìm ra 
nguyên nhân, trên cơ sở đó đề 
xuất một số giải pháp. 

168. 

Đại 
học 

Đánh giá hiệu quả 
sử dụng vốn của 
công ty TNHH xây 
dựng Trường Phát 

Trần Hữu 
Hậu 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
hiệu quả sử dụng vốn, từ đó 
phân tích thực trạng và đề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn tại công ty TNHH xây 
dựng  Trường Phát. 

169. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
Marketing Mix tại 
công ty TNHH TM 
& DV Thanh Sơn  

Trương 
Minh Hiếu 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác marketing mix trong doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của công tác markteing mix 
tại công ty TNHH TM & DV 
Thanh Sơn 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại từ 
đó đề xuất một số giải pháp 

170. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả 
hoạt động bán hàng 
của công ty TNHH 
TM Thảo Ái - chi 
nhánh Huế 

Tống Văn 
Hiệp 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Tổng quan về hoạt động bán 
hàng. Thực trạng  
hoạt động bán hàng của công ty 
TNHH TM Thảo Ái chi nhánh 
Huế. Giải pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động bán hàng tại công 
ty TNHH TM Thảo Ái chi 
nhánh Huế  

171. 

Đại 
học 

Một số biện pháp 
đẩy mạnh hoạt động 
tiêu thụ sản phẩm 
tại Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ Thanh Sơn 

Nguyễn 
Thành Tuấn 
Huy 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Cơ sở lý luận về quản trị tiêu 
thụ sản phẩm trong các doanh 
nghiệp. Thực trạng hoạt động 
tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 
TNHH thương mại và dịch vụ 
Thanh Sơn. Giải pháp nhằm đẩy 
mạnh hoạt động tiêu thụ sản 
phẩm tại Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ Thanh Sơn. 

172. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
Quản trị nguồn nhân 
lực tại Công ty 
TNHH Thương mại 
và dịch vụ Thanh 
Sơn 

Nguyễn 
Văn Huy 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị nhân 
lực tại Công ty TNHH TM và 
DV Thanh Sơn. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực 

173. 
Đại 
học 

Đánh giá chất lượng 
dịch vụ bảo hiểm 
nhân thọ Manulife 

Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, chất 
lượng sản phẩm. Phân tích thực 



 98

tại ngân hàng 
TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam - Chi 
nhánh Huế 

trạng chất lượng dịch vụ bảo 
hiểm nhân thọ. Từ đó đề xuất 
giải pháp nâng cao chất lượng 
dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại 
NHTMCP Kỹ thương VN - Chi 
nhánh Huế 

174. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn nhân 
lực tại Công ty 
TNHH TM Quang 
Thiện  

Nguyễn 
Ngọc 
Nguyên 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị nhân 
lực tại Công ty TNHHTM 
Quang Thiện. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực. 

175. 

Đại 
học 

“Một số giái pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản 
trị bán hàng tại 
Công ty TNHH 
Thanh Nhàn ”. 

Võ Thị 
Hoài 
Nguyên 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Phân tích thực trạng công tác 
quản trị bán hàng tại Công ty 
TNHH Thanh Nhàn .Từ đó đề 
xuất những giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác quản trị bán 
hàng tại công ty trong thời gian 
tới. 

176. 

Đại 
học 

Thực trạng và giải 
pháp tạo động lực 
cho người lao động 
tại Công ty cổ phần 
du lịch DMZ 

Nguyễn Thị 
Nhi 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý 
luận về công tác tạo động lực 
cho người lao động. Phân tích, 
khảo sát thực trạng công tác tạo 
động lực cho NLĐ tại Công ty, 
từ đó đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác tạo động lực cho NLĐ tại 
công ty  

177. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
Marketing Mix tại  
công ty TNHH Phát 
Đạt 

Nguyễn Thị 
Quỳnh Nhi 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác marketing mix trong doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của công tác markteing mix 
tại công ty TNHH Phát Đạt. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại từ 
đó đề xuất một số giải pháp  
hoàn thiện công tác Marketing 
Mix tại  
công ty TNHH Phát Đạt 

178. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn nhân 
lực tại công ty cổ 
phần du lịch DMZ 

Phan Thị 
Thùy 
Nhung 

ThS. Dương 
Tiến Dũng 

Trên cơ sở phân tích thực trạng 
hoat động quản trị nguồn nhân 
lực đề xuất một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác quản trị nguồn nhân lực tại 
Công Ty Cổ Phần Du Lịch 
DMZ nhằm phát triên, thu hút, 
đào tạo và duy trì nguồn nhân 
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lực nhằm đáp ứng quy mô của 
Công ty ngày một phát triển 

179. 

Đại 
học 

 Hoàn thiện Công 
tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực 
Công Ty Cổ Phần 
Dệt-May Huế 

Lê Thị Kim 
Oanh 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về 
công tác quản lý nguồn nhân lực 
trong doanh nghiệp. Xác định rõ 
nguyên nhân, đánh giá thực 
trạng từ đó đề xuất một số giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực tại Công ty cổ 
phần Dệt-May Huế 

180. 

Đại 
học 

Một số biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh 
doanh của công ty 
cổ phần du lịch 
DMZ 

Lê Thị Thu 
Oanh 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận  về nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh trong doanh nghiệp, đánh 
giá tình hình thực tế về công tác 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh tại công ty cổ phần 
du lịch DMZ 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
về hiệu quả kinh doanh.Tìm ra 
nguyên nhân, trên cơ sở đó đề 
xuất một số giải pháp. 

181. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
Quản lý nguồn nhân 
lực tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần 
đại chúng 
PVCombank Chi 
nhánh Huế 

Nguyễn Thị 
Kiều Oanh 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của ngân 
hàng, đánh giá tình hình thực tế 
của quản lý nhân lực tại 
PVCombank CN Huế 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực. 

182. 

Đại 
học 

Thực trạng và giải 
pháp nhằm hoàn 
thiện công tác quản 
trị bán hàng ở Công 
ty TNHH Phát Đạt 

Hoàng Thị 
Hồng Phúc 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác quản trị bán hàng trong 
doanh nghiệp. Đánh giá thực 
trạng công tác quản trị bán hàng 
tại công ty TNHH Phát Đạt. Đề 
xuất một số giải pháp nâng cao 
chất lượng công tác quản trị bán 
hàng tại công ty. 

183. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
quản trị nhân lực  
tại trung tâm quản 
lý  
cửa khẩu Lao Bảo 

Trần Hữu 
Phúc 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận về công 
tác quản trị nhân lực của Trung 
tâm, đánh giá tình hình quản lý 
nhân lực trên thực tế tại Trung 
tâm quản lý cửa khẩu Lao Bảo, 
từ đó đề xuất một số giải pháp 
hoàn thiện công tác quản trị 
nhân lực. 

184. 
Đại 
học 

Đẩy mạnh hoạt 
động xuất khẩu dăm 
gỗ của Công ty cổ 

Nguyễn 
Quang Sáng 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Phân tích hiệu quả hoạt động 
xuất khẩu dăm gỗ của Công ty 
Cổ phần lâm sản An Thái định 
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phần Lâm sản An 
Thái 

hướng và đề xuất ra một số giải 
pháp để đẩy mạnh hoạt động 
xuất khẩu và đem lại kết quả 
hoạt động tốt cho công ty. 

185. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị 
nguồn nhân lực tại 
công ty cổ phần 
Hồng Đức 

Hồ Văn Tài ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã hệ thống hóa được cơ 
sở lý luận về công tác quản trị 
nguồn nhân lực trong doanh 
nghiệp, trên cơ sở đó phân tích 
thực trạng và đề xuất một số 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác quản trị nguồn nhân lực tại 
công ty CP Hồng Đức 

186. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh 
doanh của công ty 
CP gạch TUYNEL 
Hương Thủy 

Hồ Phương 
Thảo 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã hệ thống hóa được cơ 
sở lý luận về nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh trong 
doanh nghiệp, trên cơ sở đó 
phân tích thực trạng và đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của công ty CP gạch TUYNEL 
Hương Thủy 

187. 

Đại 
học 

Đánh giá những 
nhân tố ảnh hưởng 
đến sự hài lòng đối 
với công việc của 
nhân viên tại Văn 
phòng Tổng Đại lý 
Dai-Ichi Life Huế 1 

Nguyễn 
Hữu Thiện 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Hệ thống hóa lý luận về sự hài 
lòng đối với công việc của 
người lao động. Khảo sát sự hài 
lòng đối với công việc của nhân 
viên tại VP Tổng đại lý Dai-Ichi 
Life Huế 1. Từ đó phân tích 
thực trạng sự hài lòng của nhân 
viên. Đề xuất các giải pháp. 

188. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
chăm sóc khách 
hàng tại công ty 
TNHH Phước Lộc - 
Huyndai Huế  

Hoàng Trần 
ĐìnhThức 

TS. Nguyễn 
Lan Anh A 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác chăm sóc khách hàng. 
Phân tích thực trạng chăm sóc 
khách hàng tại Công ty TNHH 
Phước Lộc - Huyndai Huế. Đề 
xuất các giải pháp nâng cao chất 
lượng chăm sóc khách hàng 

189. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực  tại 
Công ty thiết kế và 
thi công nội thất 
Huế xinh 

Nguyễn Bá 
Minh Trí 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực, từ đó phân tích 
thực trạng và đề xuất giải pháp 
hoàn thiện công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực tại 
Công ty thiết kế và thi công nội 
thất Huế xinh 

190. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác huy 
động vốn tại ngân 
hàng TMCP công 
thương Việt Nam - 
Chi nhánh Quảng 
Trị 

Phan Triệu 
Vỹ 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã hệ thống hóa được cơ 
sở lý luận về nâng cao hiệu quả 
huy động vốn trong doanh 
nghiệp, trên cơ sở đó phân tích 
thực trạng và đề xuất một số 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác huy động vốn tại 
ngân hàng TMCP công thương 
Việt Nam - Chi nhánh Quảng 
Trị 
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191. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
Marketing nhằm 
đẩy mạnh hoạt động 
tiêu thụ tại công ty 
cổ phần vật tư nông 
nghiệp Thừa Thiên 
Huế 

Lê Văn 
Xuân 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh B 

Hệ thống hóa lý luận về hoạt 
động tiêu thụ trong doanh 
nghiệp. Từ đó phân tích thực 
trạng hoạt động tiêu thụ và các 
giải pháp marketing đã và đang 
áp dụng nhằm đẩy mạnh hoạt 
động tiêu thụ tại công ty cổ 
phần vật tư nông nghiệp Thừa 
Thiên Huế. Đề xuất các giải 
pháp. 

192. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả  
hoạt động bán hàng 
tại Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ Lộc Thọ  

Nguyễn 
Hoàng Yến 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận về hoạt 
động bán hàng trong 
doanh nghiệp. Đánh giá hiệu 
quả công tác bán hàng tại Công 
ty TNHHThương mại Dịch vụ 
Lộc Thọ, rút ra những tồn tại, 
hạn chế. Đề xuất một số giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động bán hàng tại công ty. 

193. 

Đại 
học 

Các nhân tố ảnh 
hưởng đến ý định 
lựa chọn dịch vụ thẻ 
thanh toán tại Ngân 
hàng TMCP Kỹ 
Thương Chi nhánh 
Huế 

Trần Thị 
Hải Yến 

ThS. Dương 
Tiến Dũng 

Tìm hiểu, nghiên cứu và đo 
lường các nhân tố ảnh hưởng 
đến ý định lựa chọn dịch vụ thẻ 
của khách hàng cá nhân tại 
Ngân hàng Techcombank Huế. 
Từ đó, đề xuất các giải pháp 
nhằm giúp Ngân hàng nắm bắt 
và khai thác tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng cũng như hoàn thiện 
chất lượng dịch vụ thẻ thanh 
toán để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của khách hàng. 

194. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị 
bán hàng  
tại công ty TNHH  
MTV Inox Thanh 
Quân Phú Lộc 

CáiVănTrun
g 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị bán hàng của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của công tác quản trị bán 
hàng 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị bán 
hàngvà từ đó đề xuất một số giải 
pháp nhằm "Nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị bán hàng  
tại công ty TNHH  MTV Inox 
Thanh Quân Phú Lộc" 

195. 

Đại 
học 

“Phân tích hiệu quả 
hoạt động xuất khẩu 
tại công ty cổ phần 
Phước Hiệp Thành” 

Nguyễn 
Văn Điền 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Hệ thống hóa các vấn đề lí luận 
và thực tiễn về hoạt động xuất 
khẩu.Phân tích, đánh giá thực 
trạng hoạt động xuất khẩu mây 
tre đan tại công ty cổ phần 
Phước Hiệp Thành. Đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động xuất khẩu mây tre 
đan của công ty trong thời gian 
tới.  
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196. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
Marketing nhằm 
nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của công 
ty TNHH giải pháp 
nguồn nhân lực 
SKYNET 

Phạm Văn 
Ninh 

ThS. Trần 
Thị Mai 

Cơ sở lí luận. Thực trạng hoạt 
động Marketing của công ty 
TNHH giải pháp nguồn lực 
SKYNET.Định hướng phát triển 
và giải pháp của công ty  
TNHH giải pháp nguồn lực 
SKYNET 

197. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn nhân 
lực tại công ty cổ 
phần thương mại 
Viên Đức 

Trương 
Xuân Anh 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 
công tác quản trị nguồn nhân 
lực trong doanh nghiệp. Xác 
định rõ nguyên nhân, đánh giá 
đúng thực trạng để từ đó đưa ra 
giải pháp tối ưu nhằm hoàn 
thiện công tác quản trị nhân lực 
tại công ty. 

198. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
Quản trị nguồn nhân 
lực tại Công ty 
khoáng sản 
COECCO 

Nguyễn 
Huy Chung 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị nhân 
lực tại Công ty Khoáng sản 
COECCO. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực. 

199. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
tạo động lực bằng 
kích thích vật chất 
cho người lao động 
tại chi nhánh công 
ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Bến 
Thành 

Lê Thành 
Chương 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Q. Trang 

Trên cơ sở phân tích thực trạng 
công tác tạo động lực bằng kích 
thích vật chất cho người lao 
động tại Chi Nhánh Công ty 
TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 
Bến Thành, luận văn đề xuất các 
phương hướng, giải pháp nhằm 
hoàn thiện hoạt động này ở 
Công ty. 

200. 

Đại 
học 

Nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị 
bán hàng  
tại công ty CP Bảo 
Hưng BK Việt 

Nguyễn Thị 
Giang 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Hệ thống hóa lý luận  về hiệu 
quả công tác quản trị bán hàng 
của doanh nghiệp, đánh giá tình 
hình thực tế của công tác quản 
trị bán hàng tai công ty CP Bảo 
Hưng BK Việt. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở 
đó đề xuất một số giải pháp và 
kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản trị bán hàng 

201. 

Đại 
học 

Xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp tại 
Công ty TNHH Hải 
Dương Trang 

Nguyễn 
Mai Giáp 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh A 

1. Trình bày cơ sở lý luận về các 
yếu tố cấu thành văn hóa của 
một doanh nghiệp. 2. Đánh giá 
thực trạng công tác xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp tại công 
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ty TNHH Hải Dương Trang.3. 
Đề xuất các giải pháp nhằm 
hoàn thiện công tác xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp tại công 
ty TNHH Hải Dương Trang 

202. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện 
công tác đào tào tạo 
và phát triển nguồn 
nhân lực tại Công ty 
CP xây dựng và 
thương mại tổng 
hợp Kinh Đô 

Nguyễn Thị 
Huệ 

ThS. Trần 
Thị Mai 

1. Cơ sở lí luận về công tác đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực 
2. Thực trạng về công tác đào 
tào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực tại công ty CP xây dựng và 
thương mại tổng hợp Kinh Đô. 
3. Một số ý kiến nhằm nâng cao 
công tác đào tào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực tại công ty 
CP xây dựng và thương mại 
tổng hợp Kinh Đô. 

203. 

Đại 
học 

Nâng cao 
năng lực cạnh tranh 
trong đấu thầu xây 
dựng của Công ty 
CP tư vấn đầu 
tư xây dựng Tây Hồ 
- Chi nhánh Miền 
Trung 

Đỗ Thị 
Hương 

ThS. Dương 
Tiến Dũng 

Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ 
sở lý thuyết về năng lực cạnh 
tranh trong đấu thầu và đua ra 
các giải pháp để nâng cao chất 
lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
rút ngắn thời gian thi công.. Từ 
đó nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong đấu thầu xây dựng, tăng 
khả năng chiến thắng khi tham 
gia đấu thầu của Công ty CP tư 
vấn đầu tư xây dựng Tây Hồ - 
Chi nhánh Miền Trung. 

204. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
Quản trị nguồn nhân 
lực tại Công ty CP 
bao bì 

Chu Huy 
Lương 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị nhân 
lực tại Công ty CP bao bì. 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực. 

205. 

Đại 
học 

Đẩy mạnh hoạt 
động tiêu thụ sản 
phẩm tại Chi nhánh 
Công Ty TNHH 
Thương Mại Và 
Dịch Vụ Bến Thành 

Nguyễn 
Khắc Minh 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá 
thực trạng hoạt động tiêu thụ 
sản phẩm từ giai đoạn 2016 - 
2018 tại Chi nhánh Công Ty 
TNHH Thương Mại Và Dịch 
Vụ Bến Thành.Đây là mục đích 
chính của đề tài nghiên cứu; trên 
cơ sở phân tích, đánh giá tìm ra 
ưu, nhược điểm, những thuận 
lợi và khó khăn mà Công ty 
đang gặp phải.Trên cơ sở đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
hoàn thiện và đẩy mạnh Công 
tác tiêu thụ sản phẩm tại Công 
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ty. 
206. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh của 
công ty cổ phần 
tổng công ty xây 
dựng Nghệ An 

Lưu Hoàng 
Nhân 

ThS. Phan 
Thị Hoa 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý 
luận về nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong doanh nghiệp.Trên 
cơ sở đó phân tích, đánh giá 
thực trang và đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho công ty cổ phần 
tổng công ty xây dựng Nghệ An 

207. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
Quản trị nguồn nhân 
lực tại Tổng Công 
ty hợp tác Kinh tế 
QK4 

Nguyễn 
Văn Phúc 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp, đánh giá tình hình thực 
tế của quá trình quản trị nhân 
lực tại Tổng Công ty Hợp tác 
Kinh tế QK4 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Tìm ra nguyên nhân, trên cơ 
sở đó đề xuất một số giải pháp 
và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị nhân lực. 

208. 

Đại 
học 

Phân tích hiệu quả 
hoạt động sản xuất 
kinh doanh ở công 
ty TNHH Xuân Lâm 

Hà Tiến 
Phương 

ThS. 
Nguyễn Lan 
Anh A 

1. Trình bày về cơ sở lý luận về 
hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại doanh nghiệp. 2. 
Phân tích thực trạng hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại công ty TNHH Xuân Lâm. 3. 
Đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty 
TNHH Xuân Lâm 

209. 

Đại 
học 

Tạo động lực cho 
người lao động tại 
Tổng công ty hợp 
tác kinh tế QK4 

Lưu Tiến 
Sỹ 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý 
luận về công tác tạo động lực 
cho người lao động. Phân tích, 
khảo sát thực trạng công tác tạo 
động lực cho NLĐ tại Tổng 
Công ty, từ đó đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác tạo động lực cho NLĐ 
tại Tổng công ty  

210. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
hoàn thiện công tác 
quản trị nguồn  
nhân lực tại công ty 
TNHH Phương 
Thanh Nghệ An  

Hồ Minh 
Thắng 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Lan Anh B 

Hệ thống hóa lý luận  về công 
tác quản trị nguồn nhân lực của 
doanh nghiệp, đánh giá tình 
hình thực tế của quá trình quản 
trị nguồn nhân lực tại Công ty  
TNHH Phương Thanh Nghệ An 
- Đưa ra những đánh giá kết quả 
đạt được và những mặt tồn tại 
của công tác quản trị nhân 
lực.Từ đó đề xuất một số giải 
pháp hoàn thiện công tác quản 
trị nguồn  
nhân lực tại công ty TNHH 
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Phương Thanh Nghệ An  
211. 

Đại 
học 

Hoàn thiện công tác 
đào tạo và phát triển 
tại Tổng Công ty 
hợp tác Kinh tế 
QK4 

Thái Ngọc 
Thể 

ThS. Hoàng 
Thị Thúy 
Hằng 

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về 
công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực, từ đó phân tích 
thực trạng và đề xuất giải pháp 
hoàn thiện công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực tại 
Tổng Công ty 

212. 

Đại 
học 

Một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị 
bán hàng tại công ty 
CP Nam Trung 
Nghệ An 

Lê Hữu 
Thường 

ThS. Lê Thị 
Trang 

Trình bày cơ sở lý luận về hiệu 
quả công tác quản trị bán hàng, 
từ đó phân tích thực trạng và đề 
xuất một số giải pháp  nâng cao 
hiệu quả công tác quản trị bán 
hàng tại công ty CP Nam Trung 
Nghệ An 

213. 

 

Các biện pháp đẩy 
mạnh tiêu thụ sản 
phẩm tại Công ty 
TNHH Viết Thắng 

Đặng Tài 
Tú 

TS. Nguyễn 
Xuân Thọ 

Trên cơ sở phân tích thực trạng 
hoạt động tiêu thụ sản phẩm học 
của công ty TNHH Viết Thắng 
để, đánh giá ưu khuyết điểm và 
đưa ra một số biện pháp nhằm 
đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản 
phẩm ở công ty để ứng dụng 
trong thực tế nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động tiêu thủ các 
sản phẩm của công ty. 

214. 

Đại 
học 

Giải pháp nâng cao 
năng lực cạnh tranh 
tại công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng 
Hồng Kiên 

Trần Thanh 
Việt 

ThS. Lê Thị 
Hồng Ngọc 

Phân tích đánh giá thực trạng 
năng lực cạnh tranh tại công ty 
cổ phần tư vấn xây dựng Hồng 
Kiên để đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho công ty. 

215. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty TNHH MTV 
hoa tiêu khu vực VI 

 

Nguyễn Thị 
Thùy An 

 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 

 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty 
TNHH MTV hoa tiêu khu vực 
VI và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán NLVL tại Cty 

216. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty Cp xây dựng 
và TM 259 
 

Nguyễn Thị 
Phương 
Anh 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty Cp 
xây dựng và TM 259và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
NLVL tại Cty  

217. Đại học Hoàn thiện C.tác t/c 
KT NLVL tại Cty 
TNHH thực phẩm 

Lê Thị 
Ngọc Ánh 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
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XNK và D.vụ Chu 
Gia 
 

 tác kế toán KT NLVL tại Cty 
TNHH thực phẩm XNK và D.vụ 
Chu Gia và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
Cty  

218. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty CP gỗ Linh 
Cảm 
 

Hồ Thị 
Nguyệt 
Diên 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty CP gỗ 
Linh Cảm và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
Cty 

219. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty CPTM Hưng 
Đô Thành 
 

Nguyễn Thị 
Thùy Dung 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty 
CPTM Hưng Đô Thành và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
NLVL tại Cty 

220. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty CP XD và 
DVTM Sông La 
 

Lê Hương 
Giang 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty CP 
XD và DVTM Sông La và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
NLVL tại Cty 

221. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT NLVL 
tại Cty TNHH 
TM&DV quảng cáo 
Hải Âu 
 

Nguyễn Thị 
Hằng 
 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại Cty 
TNHH TM&DV quảng cáo Hải 
Âu và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàn NLVL g 
tại Cty  

222. Đại học Hoàn thiện kế toán 
NVL tại Nhà Máy 
gạch Tuynel Nam 
Thái 
 

Nguyễn Thị 
Hiền 
 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 
 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  Nhà 
Máy gạch Tuynel Nam Thái để 
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từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên vật 
liệu tại Nhà Máy gạch Tuynel 
Nam Thái. 

223. Đại học Hoàn thiện kế  toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH nông sản 
thực phẩm Nghệ An 
 

Phạm Thị 
Hoài 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 
 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán bán hàng trong doanh 
nghiệp thương mại. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán bán hàng tại 
công ty TNHH nông sản thực 
phẩm Nghệ An. 

224. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức  kế  toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP đầu 
tư thành công 
 

Trần Thị 
Hòa 
 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 
 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về 
công tác tổ chức kế toán nguyên 
liệu vật liệu trong doanh nghiệp 
ở nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần đầu tư thành công. 

225. Đại học Hoàn thiện kế toán 
NVL tại CTTNHH 
Xây dựng Hà 
Phương Anh 
 

Hồ Thị Huệ 
 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 
 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu  theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  
CTTNHH Xây dựng Hà Phương 
Anh để từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán nguyên 
vật liệu tại công ty TNHH Xây 
dựng Hà Phương Anh. 

226. Đại học Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH xây dựng 
TM tổng hợp Thiên 
Việt 
 

Nguyễn Thị 
Hương 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 
 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công tyTNHH xây 
dựng TM tổng hợp Thiên Việt 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH xây dựng TM 
tổng hợp Thiên Việt. 

227. Đại học Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
CP Nam Trung 
Nghệ An 
 

Nguyễn Thị 
Mai Hương 
 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 
 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP Nam 
Trung Nghệ Anđể từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP Nam 
Trung Nghệ An 

228. Đại học Hoàn thiện kế toán Đoàn Thị ThS. Hoàng Dựa trên lý luận về kế toán 
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NVL tại CTTNHH 
Tân Phong Kovi 
 

Mỹ 
 

Thị Hiền 
 

nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  
CTTNHH Tân Phong Kovi để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên vật 
liệu tại Công ty TNHH Tân 
Phong Kovi. 

229. Đại học Hoàn thiện Kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH XL và thiết 
bị Hoàng An 
 

Nguyễn Thị 
Thanh Ngân 
 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
XL và thiết bị Hoàng An  và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn Hoàn thiện Kế 
toán NLVL tại Công ty TNHH 
XL và thiết bị Hoàng An hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại tại Công ty TNHH 
XL và thiết bị Hoàng An 

230. Đại học Hoàn thiện Kế toán 
BH tại Công ty 
TNHH MTV Hoa 
sen Nghệ An tại 
Nam Cấm 
 

Hồ Thị 
Ngọc 
 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
MTV Hoa sen Nghệ An tại Nam 
Cấm  và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại tại Công ty TNHH 
MTV Hoa sen Nghệ An tại Nam 
Cấm 

231. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NVL tại Công ty Cổ 
phần Tập đoàn XL 
1- Petrolimex. 
 

Phan Thị 
Thanh Nhàn 
 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 
 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại Công 
ty Cổ phần Tập đoàn XL 1- 
Petrolimex từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
nguyên vật liệu tại Công ty Cổ 
phần Tập đoàn XL 1- 
Petrolimex.. 

232. Đại học Hoàn thiện kế toán 
NVL tại CTTNHH 
Xây dựng Anh 
Khánh 
 

Đào Thị 
Oanh 
 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 
 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại 
CTTNHH Xây dựng Anh 
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Khánh để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
nguyên vật liệu tại CTTNHH 
Xây dựng Anh Khánh 

233. Đại học Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CTCP 
Quảng cáo & 
DVTM Vũ Lai 
 

Nguyễn Thị 
Oanh 
 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 
 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CTCP 
Quảng cáo & DVTM Vũ Laivà 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CTCP 
Quảng cáo & DVTM Vũ Lai 

234. Đại học Hoàn thiện kế toán 
NVL tại 
CTCPTVXD 232 
 

Nguyễn Thị 
Oanh 
(20/101998) 
 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 
 

Nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  
CTCPTVXD 232 để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên vật liệu tại 
CTCPTVXD 232. 

235. Đại học Hoàn thiện tổ chức 
công tác kế toán 
TSCĐ tại CTCP XD 
TM Tân Hải 
 

Vũ Thị Tây 
Phương 
 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tài sản cố định  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tài sản cố định tại 
CTCP XD TM Tân Hải và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tài sản cố định tại CTCP XD 
TM Tân Hải 

236. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
CP Công nghệ 
TNTECH 

Chu Vương 
Quyên 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP Công 
nghệ TNTECH để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP Công 
nghệ TNTECH 

237. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH Phương 
Thanh Nghệ An 

Phạm Thị 
Sương 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
Phương Thanh Nghệ An để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
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tác tổ Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH Phương Thanh 
Nghệ An 

238. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty Cổ phần 
Phúc Vinh 

Bùi Thị 
Phương 
Thảo 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty Phúc Vinh để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty Phúc Vinh. 

239. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NVL tại CTTNHH 
KD vật liệu XD 
Hùng Phát 

Tăng Thị 
Mùa Thu 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  
CTTNHH KD vật liệu XD 
Hùng Phát để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên vật liệu tại công ty 
TNHH KD vật liệu XD Hùng 
Phát. 

240. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH VPP Đoàn 
Kết 

Đặng Thị 
Thúy 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
VPP Đoàn Kết để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
VPP Đoàn Kết 

241. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NVL tại CTTNHH 
XD và PCCC Hà 
Tĩnh 

Nguyễn Thị 
Cẩm Thúy 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên vật liệu theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán nguyên vật liệu tại  
CTTNHH XD và PCCC Hà 
Tĩnh để từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán nguyên 
vật liệu tại công ty TNHH XD 
và PCCC Hà Tĩnh 

242. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP đầu tư thương 
mại Bảo Khánh 
Hamico 

Hồ Thị 
Trang 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty CP đầu tư 
thương mại Bảo Khánh Hamico 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán NLVL tại 
Công ty CP đầu tư thương mại 
Bảo Khánh Hamico. 

243. Đại học Hoàn thiện kế toán 
kế toán NLVL tại 

Nguyễn Thị 
Trang 

ThS. Trần 
Thị Hương 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
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Công ty CP đầu tư 
phát triển Minh 
Hưng 

Trà đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty CP đầu tư 
phát triển Minh Hưng để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán NLVL tại Công ty 
CP đầu tư phát triển Minh 
Hưng. 

244. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
CP du lịch và TM 
Trường Sơn 

Nguyễn Thị 
Hà Trang 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty  CP du lịch 
và TM Trường Sơn để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ Kế 
toán bán hàng tại Công ty  CP 
du lịch và TM Trường Sơn 

245. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
CP xây dựng và TM 
259 

Dương Thị 
Tuyết 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP xây 
dựng và TM 259 để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
bán hàng tại Công ty CP xây 
dựng và TM 259 

246. Đại học 

Hoàn thiện KT 
BH&ĐKQKD tại 
CT CP TNHH điện 
máy và XNK Ánh 
Dương 

Ngô Thị 
Cẩm Tú 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán bán hàng và xác định kết 
quả kinh doanh trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán bán 
hàng và xác định kết quả kinh 
doanh tại CT CP TNHH điện 
máy và XNK Ánh Dương 

247. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP quảng cáo Việt 
Pháp 

Đào Thị Tố 
Uyên 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty quảng cáo 
Việt Pháp để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán NLVL tại Công ty quảng 
cáo Việt Pháp. 

248. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH Phú Hải 

Võ Thị 
Xoan 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty TNHH Phú 
Hải để từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức Kế toán NLVL 
tại Công ty TNHH Phú Hải. 



 112

249. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CN Tổng 
công ty bảo đảm an 
toàn Hàng Hải Việt 
Nam - CT TNHH 
MTV bảo đảm an 
toan hàng hải Bắc 
Trung Bộ 

Bạch Thị 
Quỳnh Anh 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CN 
Tổng công ty bảo đảm an toàn 
Hàng Hải Việt Nam - CT 
TNHH MTV bảo đảm an toan 
hàng hải Bắc Trung Bộ và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CN Tổng công ty 
bảo đảm an toàn Hàng Hải Việt 
Nam - CT TNHH MTV bảo 
đảm an toan hàng hải Bắc Trung 
Bộ. 

250. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
SX&TM Mạnh 
Thắng 

Đoàn Thị 
Mỹ Dung 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toántiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 
TNHH SX&TM Mạnh Thắng 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 
TNHH SX&TM Mạnh Thắng 

251. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP 412 

Trần Thị 
Giang 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty 412 để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán NLVL tại Công ty 
412. 

252. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH một thành 
viên Xan Dũng 

Nguyễn Thị 
Thu Hà 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH một thành viên Xan 
Dũng và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại CT 
TNHH một thành viên Xan 
Dũng 
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253. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT CP 
xây dựng thương 
mại và tổng hợp 
Thịnh Phát 

Vương Thị 
Hà 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT CP 
xây dựng thương mại và tổng 
hợp Thịnh Phát và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại CT CP xây dựng 
thương mại và tổng hợp Thịnh 
Phát 

254. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH Đức Na 

Lê Thị Hoa 
Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH Đức Navà rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại CT TNHH Đức Na 

255. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại CN Công 
ty TNHH MTV Hoa 
Sen Nghệ An 

Nguyễn Thị 
Hoài 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại CN Công ty TNHH 
MTV Hoa Sen Nghệ An để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán NLVL tại 
CN Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Nghệ An. 

256. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH MTV xây 
dựng và dịch vụ 
Sông Lam 

Lê Thị 
Thanh 
Hường 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty TNHH MTV 
xây dựng và dịch vụ Sông Lam 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán NLVL tại 
Công ty TNHH MTV xây dựng 
và dịch vụ Sông Lam. 

257. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP xây dựng tổng 
hợp Toàn Thắng 

Trần Thị 
Lan 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty xây dựng 
tổng hợp Toàn Thắng để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán NLVL tại Công ty 
xây dựng tổng hợp Toàn Thắng. 

258. Đại học Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 

Trương Thị 
Lê 

Th.S 
Nguyễn Thị 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
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TNHH dịch vụ và 
thương mại Hà 
Hường 

Song Hương nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH dịch vụ và thương mại 
Hà Hường và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
CT TNHH dịch vụ và thương 
mại Hà Hường 

259. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tập hợp chi phí và 
tính giá thành sản 
phẩm tại công ty 
TNHH Bảo Thành 

Hoàng Văn 
Linh 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán chi 
phí và giá thành sản phẩm  theo 
chế độ kế toán và đánh giá thực 
trạng về kế toán chi phí và giá 
thành sản xuất SP tại công ty 
TNHH Bảo Thành để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán chi phí và giá 
thành sản phẩm tại công ty 
TNHH Bảo Thành. 

260. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH Hồng Đức 

Trần Thị 
Bích Loan 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH Hồng Đức và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại CT TNHH Hồng Đức 

261. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Xuân 
Lâm 

Thái Thị 
Việt Mỹ 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Xuân Lâm 

262. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
MTV Thủy Lợi 
Nam Nghệ An 

Trần Quang 
Nam 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 
TNHH MTV Thủy Lợi Nam 
Nghệ An và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương tại 
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CT TNHH MTV Thủy Lợi Nam 
Nghệ An 

263. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Xây 
dựng Đức Hải 

Hoàng Thu 
Nghĩa 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Xây dựng 
Đức Hải 

264. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Xây 
dựng và đầu tư phát 
triển Đức Mạnh 

Trần Thị 
Minh 
Nguyệt 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Xây dựng 
và đầu tư phát triển Đức Mạnh 

265. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NLVL tại Cty 
TNHH đầu tư Long 
Thịnh  

Phạm Thị 
Quỳnh Như 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong các doanh nghiệp, 
tìm hiểu thực trạng công tác kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại CT 
TNHH ĐT Long Thịnh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại tại CT TNHH ĐT Long 
Thịnh 

266. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH Đức Tài 

Hồ Thị 
Ninh 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH Đức Tài và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại CT TNHH Đức Tài 

267. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Tư 
vấn và Xây dựng 
Huy Hoàng Phát 

Lê Thị 
Oanh 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
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giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng Huy Hoàng Phát 

268. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH TM tổng 
hợp Toàn Thắng 

Võ Châu 
Oanh 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH TM tổng hợp Toàn 
Thắng và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
CT TNHH TM tổng hợp Toàn 
Thắng 

269. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty CP xây lắp 
thương mại Delta 

Nguyễn Thị 
Phúc 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty CP xây lắp 
thương mại Delta 

270. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Việt 
Thắng 

Nguyễn Thị 
Phương 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Việt 
Thắng 

271. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Kinh 
doanh TM & Xây 
dựng Tài Phúc 

Mai Thị 
Phượng 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Kinh 
doanh TM & Xây dựng Tài 
Phúc 

272. Đại học Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty CP tư vấn 
xây dựng Hồng 

Lê Thị 
Quỳnh 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
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Kiên vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty CP tư vấn xây 
dựng Hồng Kiên 

273. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại CT 
TNHH xây dựng Hà 
Phương Anh 

Trình Cao 
Thiên 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại CT 
TNHH xây dựng Hà Phương 
Anh và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại CT 
TNHH xây dựng Hà Phương 
Anh 

274. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán bán 
hàng tại công ty CP 
XD thương mại Tân 
Hải 

Trần Thị 
Thu 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
bàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại công ty CP XD 
thương mại Tân Hải để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại công 
ty CP XD thương mại Tân Hải 

275. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP tư vấn đầu tư 
Tín Minh 

Nguyễn Thị 
Thương 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP tư vấn đầu tư Tín Minh. Từ 
đó, đánh giá và đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại công ty. 

276. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
chi phí và giá thành 
sản xuất SP tại công 
ty TNHH XD&TM 
TCNK 

Đậu Thị 
Trang 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán chi 
phí và giá thành sản xuất  theo 
chế độ kế toán và đánh giá thực 
trạng về kế toán chi phí và giá 
thành sản xuất SP tại công ty 
TNHH XD&TM TCNK để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán chi phí và 
giá thành sản xuất  SP tại công 
ty TNHH XD&TM TCNK. 

277. Đại học Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 

Nguyễn 
Thảo Trang 

ThS. Trần 
Thị Bích 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
bàng theo chế độ kế toán và 
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ty TNHH TM và 
DV Giang Thuận 

Ngọc đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
và DV Giang Thuận để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại Công 
ty TNHH TM và DV Giang 
Thuận. 

278. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
TNHH MTV 
thương mại và xây 
dựng 09 

Đậu Thị Tú 
Uyên 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH MTV thương mại và xây 
dựng 09. Từ đó, đánh giá và đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại công ty. 

279. Đại học 

Hoàn Thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH TVTK và 
XD Song con 

Nguyễn Thị 
Tú Anh 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT 
TNHH TVTK và XD Song con 

280. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP Dệt may Hoàng 
Thị Loan 

Hà Thị 
Minh Ánh 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP Dệt 
may Hoàng Thị Loan  và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty CP Dệt may 
Hoàng Thị Loan 

281. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP tư vấn thiết kế 
và xây dựng Đại 
Nam  

Hồ Thị Ánh 
ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP tư vấn thiết kế và xây dựng 
Đại Nam. Từ đó, đánh giá và 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
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góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty. 

282. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
cổ phần Phúc 
Trường Minh 

Lê Đình 
Doanh 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT cổ 
phần Phúc Trường Minh 

283. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP tư vấn và xây 
dựng An Tạo Phú 

Trần Thị 
Mỹ Duyên 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP tư vấn và xây dựng An Tạo 
Phú. Từ đó, đánh giá và đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty. 

284. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
TNHH Phong 
Luyến 

Nguyễn Thị 
Giang 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH Phong Luyến . Từ đó, 
đánh giá và đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
kế toán nguyên liệu vật liệu tại 
công ty. 

285. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP XD và TM tổng 
hợp Bình Minh 

Phan Thị 
Hạnh 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
XD và TM tổng hợp Bình Minh 

286. Đại học 

Hoàn thiện KT 
XĐKQKD tại CT 
TNHH đầu tư Long 
Thịnh 

Nguyễn Thị 
Hiền 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán xác định kết quả kinh 
doanh trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán  xác định kết quả 
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kinh doanh tại CT TNHH đầu tư 
Long Thịnh 

287. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Hải Hà 

Đậu Thị 
Thanh Hoa 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT 
TNHH Hải Hà 

288. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH XDTM tổng 
hợp MT Minh Tâm 

Nguyễn Thị 
Hoài 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại  Công ty TNHH 
XDTM tổng hợp MT Minh Tâm 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty TNHH 
XDTM tổng hợp MT Minh Tâm 

289. Đại học 

Hoàn thiện c tác t 
chức KT BH tại CT 
TNHH TM Trung 
Hậu 

Trần Thị 
Hường 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại Công ty 
TNHH TM Trung Hậu và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Công ty  TNHH 
TM Trung Hậu 

290. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
Bán hàng tại CT 
TNHH ĐT và PT 
Liên Hiệp 

Keophithoo
n Kavone 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán bán hàng trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán bán 
hàng tại CT TNHH ĐT và PT 
Liên Hiệp 

291. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
giá thành sản xuất 
tại Công ty Cổ phần 
473 

Nguyễn Thị 
Thanh Lam 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán giá 
thành sản xuất theo chế độ kế 
toán và đánh giá thực trạng về 
kế toán giá thành sản xuất tại 
Công ty Cổ phần 473 để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác kế 
toán giá thành sản xuất tại Công 
ty Cổ phần 473. 

292. Đại học Kế toán nguyên liệu Bùi Thị Lan ThS. Khóa luận đã trình bày khái quát 
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vật liệu tại công ty 
CP xây dựng công 
trình Cảng 

Nguyễn 
Thanh Vân 

và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP xây dựng công trình Cảng. 
Từ đó, đánh giá và đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty. 

293. Đại học 

Hoàn thiện kế tóan 
TSCĐ tại CT CP 
xây lắp TM Delta 

Võ Thị Liên 
Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tài sản cố định  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tài sản cố định tại 
CT CP xây lắp TM Deltavà rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tài sản cố định tại CT CP xây 
lắp TM Delta 

294. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH đầu tư và 
phát triển máy xây 
dựng ADP 

Hoàng Thị 
Mai 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
bàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại công ty TNHH đầu 
tư và phát triển máy xây dựng 
ADP để từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại công ty TNHH đầu tư 
và phát triển máy xây dựng 
ADP. 

295. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
cổ phần tư vấn và 
xây dựng Thái Bảo 

Hoàng Thị 
Mận 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại công ty cổ phần tư 
vấn và xây dựng Thái Bảo để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng Thái Bảo. 

296. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP xây dựng điện 
VNECO3 

Nguyễn 
Thùy Minh 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP xây dựng điện VNECO3. Từ 
đó, đánh giá và đưa ra một số 
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giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại công ty. 

297. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP đầu tư HT 

Chu Thị 
Ngân 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP đầu tư HT. Từ đó, đánh giá 
và đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty. 

298. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
Cổ phần xây dựng 
và thương mại 423 

Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty Cổ phần xây 
dựng và thương mại 423 để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty Cổ phần xây dựng 
và thương mại 423. 

299. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức KTNLVL 
tại CTY CP Ghạch 
ngói và xây dựng 
Hưng Nguyên 

Cao Thị 
Oanh 

Phan Thị 
Thu Hiền 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVLtrong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại CTY CP 
Ghạch ngói và xây dựng Hưng 
Nguyên và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
Cty  

300. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty CP đầu tư xây 
dựng thương mại 
nhập khẩu Việt Anh  

Mai Thị 
Oanh 

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp thương mại,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán bán 
hàng tại Công ty CP đầu tư xây 
dựng thương mại nhập khẩu 
Việt Anh  và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
Công ty CP đầu tư xây dựng 
thương mại nhập khẩu Việt Anh  

301. Đại học Hoàn thiện công tác 
tổ chức KTNLVL 
tại CTY CP XD và 
TM tổng hợp Thịnh 

Nguyễn Thị 
Kim Oanh 

Phan Thị 
Thu Hiền 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu, vật liệu trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán NLVL tại 
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Phát CTY CP XD và TM tổng hợp 
Thịnh Phát rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
công ty. 

302. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLVL tại CT CP 
XD và máy công 
trình Thành Vinh 

Hoàng Thị 
Oánh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
XD và máy công trình Thành 
Vinh 

303. Đại học 

Hoàn thiện Kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP XD và TM Mai 
Dương 

Bùi Thị 
Minh 
Phương 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP XD 
và TM Mai Dương và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại tại Công ty CP XD và 
TM Mai Dương  

304. Đại học Hoàn thiện kế toán 
chi phí sản xuất và 
tính giá thành sản 
phẩm tại Công ty 
TNHH Thương mại 
và dịch vụ Vệ sinh 
môi trường Nhật 
Lai. 

Bùi Nhật 
Tân 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

  

305. Đại học 

Hoàn thiện KT BH 
tại  chi nhánh CTCP 
nội thất Hòa Phát  

Nguyễn Thị 
Thảo 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại chi 
nhánh CTCP nội thất Hòa Phát 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại chi 
nhánh CTCP nội thất Hòa Phát 

306. Đại học 
Hoàn thiện KT bán 
hàng  tại CT TNHH 
V Tải Quang Huy 

Nguyễn Thị 
Thảo 
(14/4/1998) 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại Công ty 
TNHH V tải Quang Huy và rút 
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ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Công ty  TNHH V 
tải Quang Huy  

307. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP xây dựng và 
thương mại Kim 
Hải 

Võ Thị Hà 
Thu 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP xây dựng và thương mại 
Kim Hải. Từ đó, đánh giá và 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty. 

308. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP 495 

Nguyễn Thị 
Thanh Thúy 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
495 

309. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại hợp tác xã 
tiểu thủ công nghiệp 
26/03 

Đào Thị 
Minh 
Thương 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại hợp tác 
xã tiểu thủ công nghiệp 26/03 

310. Đại học 

Hoàn thiện KT bán 
hàng tại cty CP 
CTNHH XNK Châu 
Tuấn 

Đậu Thị 
Huyền 
Trang 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại Công ty 
TNHH XNK Châu Tuấn và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Công ty Công ty 
TNHH XNK Châu Tuấn. 

311. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP T Vấn và 
DDTXD Minh Hà 

Thái Thị 
Thu Trang 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP Đạt 
Hùng Cường và rút ra được 
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những điểm đạt được và nhữn 
Công ty CP T Vấn và DDTXD 
Minh Hà g điểm còn hạn chế, từ 
đó đưa ra các giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty CP T Vấn và 
DDTXD Minh Hà. 

312. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán bán 
hàng tại Công ty 
TNHH thép mạ kẽm 
Hưng Vinh  

Nguyễn Thị 
Thanh Trà 

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp thương mại,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán bán 
hàng tại Công ty TNHH thép mạ 
kẽm Hưng Vinh  và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán bán 
hàng tại Công ty TNHH thép mạ 
kẽm Hưng Vinh  

313. Đại học 

Hoàn thiện c tác t 
chức KT BH và 
XĐKQKD tại CT 
TNHH Minh Dung 
NA 

Đinh Thị 
Thu Uyên 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
MTV Lâm Đức Thúy và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty TNHH MTV 
Lâm Đức Thúy 

314. Đại học 

Hoàn thiện Kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Hoàng Linh 
LOGISTIC 

Đặng Thị 
Yến 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT 
TNHH Hoàng Linh LOGISTIC 

315. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 

lương tại 
CTCPXDTM Tân 

Hải 

Nguyễn 
Lâm Anh 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 

nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 
CTCPXDTM Tân Hải và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
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theo lương tại CTCPXDTM Tân 
Hải 

316. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 

Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP 

thương mại  và xây 
dựng Thanh An 

Nguyễn Thị 
Vân Anh 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP 

thương mại  và xây dựng Thanh 
An và rút ra được những điểm 

đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 

liệu tại Công ty CP thương mại  
và xây dựng Thanh An. 

317. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty CP thương mại 
dịch vụ và xuất 

nhập khẩu Phát An 
Khang  

Trần Thị 
Kim Anh 

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 

nghiệp thương mại,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán bán 
hàng tại Công ty CP thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu Phát 
An Khang  và rút ra được những 

điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 

giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
Công ty CP thương mại dịch vụ 

và xuất nhập khẩu Phát An 
Khang  

318. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Nguyễn Thị 

Giang 
ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 
tiền lương tại C.TY TNHH 
SX&KD Hồng Sơn Hà Tĩnh 

319. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Lương Thị 

Gương 
ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 
tiền lương tại C.TY CP Giải 

pháp kiến trúc Việt Nam 
320. Đại học Hoàn thiện kế toán 

bán hàng tại Công 
ty TNHH thương 
mại và xuất khẩu 

Oanh Lộc  

Hồ Thị Thu 
Hà 

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 

nghiệp thương mại,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán bán 
hàng tại Công ty TNHH thương 
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mại và xuất khẩu Oanh Lộc và 
rút ra được những điểm đạt 

được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 

chức kế toán bán hàng tại Công 
ty TNHH thương mại và xuất 

khẩu Oanh Lộc  
321. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 

Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP đầu 
tư Cosevco Lê Hóa 

Lê Thị Diệu 
Hằng 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP đầu 

tư Cosevco Lê Hóa và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 

nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP đầu tư Cosevco Lê Hóa 

322. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty TNHH dịch vụ 
thương mại Tân 

Thìn 

Trịnh Thị 
Hằng 

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 

nghiệp thương mại,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán bán 
hàng tại Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại Tân Thìn và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
dịch vụ thương mại Tân Thìn 

323. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CTCP 

ĐT&XD giáo dục 
Minh Sang 

Hoàng Thảo 
Hiền 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 

nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại CTCP 
ĐT&XD giáo dục Minh Sang và 

rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 

chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 

chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CTCP 

ĐT&XD giáo dục Minh Sang 
324. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 

lương tại CT TNHH 
DVTM Hà Hường 

Xồng Bá 
Lâu 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 

nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 

TNHH DVTM Hà Hường và rút 
ra được những điểm đạt được và 
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những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại CT TNHH 
DVTM Hà Hường 

325. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán bán 
hàng tại Công ty CP 
đầu tư và phát triển 
xã hôi Mai Xanh 

Đinh Khánh 
Linh 

  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán bán hàng 
tại Công ty CP đầu tư và phát 

triển xã hôi Mai Xanh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 

bán hàng tại Công ty CP đầu tư 
và phát triển xã hôi Mai Xanh. 

326. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại CT 

CPĐTXD CTC 

Phan Thị 
Thùy Linh 

Th.S Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVLtrong các doanh 

nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại CT 

CPĐTXD CTC và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán NLVL 

tại CT CPĐTXD CTC 
327. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH QC Hùng 

Vinh 

Võ Thị Mỹ 
Linh 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 

góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại công ty 

TNHH QC Hùng Vinh 
328. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty CP Bảo 
hiểm PJICO Hà 

Tĩnh 

Trần Thị Lý 
ThS. 

Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 

đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty CP Bảo 
hiểm PJICO Hà Tĩnh để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 

góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại Công 
ty CP Bảo hiểm PJICO Hà Tĩnh 

329. Đại học 
Hoàn thiện công tác 

tổ chức kế toán 
Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP Xây 
dựng thương mại 

Tiến Hồng 

Vi Thị Kim 
Ngân 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP Xây 
dựng thương mại Tiến Hồng và 

rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
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chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty CP Xây dựng 

thương mại Tiến Hồng 
330. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 

Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH 

Minh Quang 

Võ Thị 
Nhân 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 

Minh Quang và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác tổ chức kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 

Minh Quang 
331. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Chu Thị 
Nhung 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 

tiền lương tại C.TY Xăng Dầu 
Nghệ An 

332. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Phạm Thị 

Bích 
Phương 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 

tiền lương tại C.TY CP Cơ khí 
và TM Tân Tiến 

333. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLVL tại CT 

TNHH MTV Lâm 
Đức Thúy 

Đặng Thị 
Phương 

Thảo 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
MTV Lâm Đức Thúy và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 

phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty TNHH MTV 

Lâm Đức Thúy 
334. Đại học Hoàn thiện KT 

NLVL tại CT 
TNHH DVTM Hà 

Hường 

Hồ Thị 
Phương 

Thảo 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
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liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
DVTM Hà Hường và rút ra 

được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 

phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 

liệu tại Công ty TNHH DVTM 
Hà Hường 

335. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH 
MTV Lâm Đức 

Thúy 

Nguyễn 
Trần Ánh 

Thiên 

ThS. 
Nguyễn Thị 

An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 

đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 

MTV Lâm Đức Thúy để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 

góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại Công 
ty TNHH MTV Lâm Đức Thúy 

336. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty  TNHH TM 

vật liệu xây dựng 
An Phát 

Đặng Thị 
Hồng Thủy 

ThS. 
Nguyễn Thị 

An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 

đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
vật liệu xây dựng An Phát để từ 

đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH TM vật liệu xây 

dựng An Phát. 
337. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 

Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP đầu 
tư Cienco 4 Land 

Võ Thị Thư 
ThS. Võ Thị 

Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP đầu 
tư Cienco 4 Land và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác tổ chức kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP đầu 

tư Cienco 4 Land 
338. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
c.ty TNHH TM tổng 

hợp Phạm Gia 

Đậu Thị 
Thương 

ThS. 
Nguyễn Thị 

An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 

đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
tổng hợp Phạm Gia để từ đó đưa 

ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 

chức kế toán bán hàng tại Công 
ty TNHH TM tổng hợp Phạm 

Gia. 
339. Đại học Hoàn thiện kế toán 

NLVL tại công ty 
CP đầu tư và XL 

Bảo Sơn 

Đặng 
Quỳnh 
Trang 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
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nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 

góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT 

công ty CP đầu tư và XL Bảo 
Sơn 

340. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Nguyễn Thị 

Huyền 
Trang 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 

tiền lương tại C.TY CP Tư Vấn 
Trường Phát 

341. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty CP kinh 
doanh và dịch vụ 

Hồng Hà 

Phùng Thị 
Trang 

ThS. 
Nguyễn Thị 

An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 

đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty CP kinh 

doanh và dịch vụ Hồng Hà để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
Công ty CP kinh doanh và dịch 

vụ Hồng Hà. 
342. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH CN VLXD 

Á Châu 

Đoàn Thị 
Thu Trà 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 

góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT 
TNHH CN VLXD Á Châu 

343. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 

Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP 

thương mại dịch vụ 
và xuất nhập khẩu 

Phát An Khang 

Chu Thị Vy 
ThS. Võ Thị 

Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 

trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP 
thương mại dịch vụ và xuất 

nhập khẩu Phát An Khang và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 

nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP thương mại dịch vụ và xuất 

nhập khẩu Phát An Khang. 
344. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH XD và TM 

Văn Nhân 

Nguyễn Thị 
Xuân 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 

nay. Đồng thời, đánh giá thực 
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trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  

nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
498 

345. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán BH 
tại công ty 
CPDV&TM Thống 
Nhất-CN Nghệ An 

Lê Thị An 
ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
bàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại công ty 
CPDV&TM Thống Nhất-CN 
Nghệ An để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại công ty 
CPDV&TM Thống Nhất-CN 
Nghệ An. 

346. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
Nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP Xây 
lắp công trình 
Thành Vinh 

Hoàng Thị 
Anh 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP Xây 
lắp công trình Thành Vinh và 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty CP Xây lắp 
công trình Thành Vinh 

347. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
vốn bằng tiền tại 
công ty cổ phần 
thủy điện Hủa Na 

Lê Hương 
Giang 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán vốn bằng tiền trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán vốn 
bằng tiền tại công ty cổ phần 
thủy điện Hủa Na. 

348. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Nguyễn Thị 
Thúy Hằng 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 
tiền lương tại C.TY CP Vật liệu 
XD Miền Trung 

349. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Hoàng Thị 
Thu Hiền 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
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góp phần hoàn thiện Kế toán 
tiền lương tại DN Tư nhân TM 
Hiền Xuân 

350. Đại học 

Kế toán Tiền lương 
Nguyễn Thị 
Hòa 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán tiền lương trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện Kế toán 
tiền lương tại C.TY TNHH và 
TM Nam Phúc Thịnh. 

351. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH 
Việt Hàn 

Ngô Thị 
Khánh 
Huyền 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp xây lắp, tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH Việt Hàn và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty TNHH 
Việt Hàn 

352. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP 496 

Nguyễn Thị 
Hoài Linh 

ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP 496 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại tại Công ty CP 496 

353. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH TM 
tổng hợp Nhân Tâm 

Nguyễn Thị 
Mỹ Linh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
tổng hợp Nhân Tâm để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại Công 
ty TNHH TM tổng hợp Nhân 
Tâm. 

354. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại 
và xây dựng Tài 
Phúc 

Phan Thị 
Linh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
kinh doanh thương mại và xây 
dựng Tài Phúc để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
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toán bán hàng tại Công ty 
TNHH kinh doanh thương mại 
và xây dựng Tài Phúc. 

355. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
chi phí và giá thành 
sản xuất SP tại công 
ty TNHH QC và 
XD Minh Long 

Hoàng Thị 
Hiền Lương 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán chi 
phí và giá thành sản xuất SP 
theo chế độ kế toán và đánh giá 
thực trạng về kế toán chi phí và 
giá thành sản xuất SP tại công ty 
TNHH QC và XD Minh Long 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán chi phí và 
giá thành sản xuất SP tại công ty 
TNHH QC và XD Minh Long. 

356. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH kinh 
doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát 

Cù Khánh 
Ly 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
kinh doanh vật liệu xây dựng 
Hùng Phát để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán bán hàng tại Công ty 
TNHH kinh doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát. 

357. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
DNTN TM Hiền 
Xuân 

Phan Thị 
Khánh Ly 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại DNTN TM Hiền 
Xuân để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại DNTN TM Hiền 
Xuân  

358. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tập hợp chi phí và 
tính giá thành tại 
công ty CP Đá 
Hoàng Long  

Nguyễn Thị 
Mai 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán chi 
phí và giá thành sản xuất  theo 
chế độ kế toán và đánh giá thực 
trạng về kế toán chi phí và giá 
thành sản xuất tại công ty 
TNHH QC và XD Minh Long 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán chi phí và 
giá thành sản xuất tại công ty 
TNHH QC và XD Minh Long. 

359. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại công ty CP 
xây lắp TM Delta 

Phan Thị 
Trà My 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp thương mại, tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại CP xây lắp TM Delta 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
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chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty  

360. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại công ty CP 
SXKD vật liệu xây 
dựng Quang Giang 

Nguyễn 
Quỳnh Nga 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại công 
ty CP SXKD vật liệu xây dựng 
Quang Giang và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại Công ty 

361. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLVL tại CT CP 
ĐT và TM dầu khí 
Nghệ An 

Hoàng 
Ngọc Nghĩa 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
ĐT và TM dầu khí Nghệ An 

362. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty cổ 
phần tư vấn thiết kế 
và xây dựng Đại 
Nam 

Võ Thị 
Ngọc 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp, tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây 
dựng Đại Nam và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại Cty  

363. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLVL tại CT CP 
Tư vấn ĐT XD Tây 
Hồ-CN Miền Trung 

Nguyễn Thị 
Nhàn 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
Tư vấn ĐT XD Tây Hồ-CN 
Miền Trung 

364. Đại học Hoàn thiện KT 
NLVL tại CT CP 

Nguyễn Thị 
Oanh 

ThS. 
Nguyễn Thị 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
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ĐT XD Tuấn Khang Hoa toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán  
nguyên liệu vật liệu  tại CT CP 
ĐT XD Tuấn Khang 

365. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
xây dựng An Phát 

Đỗ Thị 
Hằng 
Quyên 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần xây dựng An Phát 

366. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Thiên An 

Đinh Thị 
Quỳnh 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại công ty TNHH Thiên 
An để từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán NLVL 
tại công ty TNHH Thiên An. 

367. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
xây dựng thương 
mại Tân Hải 

Trần Thị 
Quỳnh 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần xây dựng thương mại 
Tân Hải. 

368. Đại học 

Hoàn thiện KT 
XĐKQKD tại CT 
CP thương mại Tân 
Hải 

Cao Thị 
Phương 
Thảo 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán xác định kết quả kinh 
doanh trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán  xác định kết quả 
kinh doanh tại CT CP thương 
mại Tân Hải 

369. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
TNHH Hợp Mạnh 

Đặng Thị 
Thảo 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp, tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại  Công 
ty TNHH Hợp Mạnh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
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thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Cty  

370. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại công ty 
TNHH Thành Nam 

Trần Thị 
Thảo 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp thương mại, tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại công ty TNHH Thành 
Nam và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Cty  

371. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty cổ 
phần tư vấn khảo sát 
thiết kế giao thông 
Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết 
kế giao thông Hà Tĩnh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản tại Cty 

372. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại công ty 
TNHH thức ăn chăn 
nuôi Golden Star 

Phạm Thị 
Anh Thư 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại  công 
ty TNHH thức ăn chăn nuôi 
Golden Star và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại Cty 

373. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại công ty 
TNHH đầu tư Long 
Thịnh 

Phan Thị 
Hương Trà 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp thương mại, tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại TNHH đầu tư Long 
Thịnh và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
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tác tổ chức kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương tại 
Công ty 

374. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP XD và TM Đại 
Thành 

Lê Yến Nhi 
ThS. Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại  Công ty CP XD 
và TM Đại Thành và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại tại 
Công ty CP XD và TM Đại 
Thành 

375. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
kế toán Nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty 
Cổ phần xây dựng 
và thương mại tổng 
hợp Thịnh Phát. 

Lê Thị 
Hồng Hạnh 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán kế toán nguyên liệu 

vật liệu tại Công ty Cổ phần xây 
dựng và thương mại tổng hợp 

Thịnh Phát để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác Kế toán 

nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
Cổ phần xây dựng và thương 

mại tổng hợp Thịnh Phát. 
376. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
kế toán NLVL tại 
Công ty CP tư vấn 
đầu tư Tín Minh 

Đậu Thị 
Ánh Ngọc 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty CP tư vấn 
đầu tư Tín Minh để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán NLVL tại Công ty CP tư 
vấn đầu tư Tín Minh. 

377. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 

Phạm Thị 
Thúy 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán NLVL tại Công 
ty. 

378. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại CT 
TNHH Hải Dương 
Trang  

Đặng Thị 
Thùy Trang 

ThS. Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại CT TNHH 
Hải Dương Trang và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế NLVL tại 
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CT TNHH Hải Dương Trang 
379. Đại học 

“Hoàn thiện NLVL 
tại CN CT TNHH 
MTV Hoa Sen 
Nghệ An tại Nam 
Cấm’’ 

Trần Thị 
Thương 
Nga 

ThS. Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại CN CT 
TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An 
tại Nam Cấm và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế NLVL  tại 
CN CT TNHH MTV Hoa Sen 
Nghệ An tại Nam Cấm 

380. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLVL tại công ty 
CP XDTM du lịch 

Nam Nghệ 

Lô Việt 
Đức 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
NLVL tại Công ty cổ phần 
XDTM du lịch Nam Nghệ để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán NLVL tại 
Công ty cổ phần XDTM du lịch 
Nam Nghệ 

381. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
BH tại Công ty 
TNHH TM tổng 
hợp Phạm Gia 

Nghiêm Thị 
Linh Trang 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
tổng hợp Phạm Gia để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác kế 
toán bán hàngg tại Công ty 
TNHH TM tổng hợp Phạm Gia. 

382. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
Nguyên liệu vật liệu 
tại công ty Cổ phần 
xây dựng thương 
mại Tân Hải 

Thái Thị 
Ngọc Ánh 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty Cổ phần xây 
dựng thương mại Tân Hải để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại công ty Cổ phần xây dựng 
thương mại Tân Hải. 

383. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP XD&TM Tân 
Hải 

Lê Thị Mỹ 
Nhi 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty CP XD&TM 
Tân Hải để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác Kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty CP 
XD&TM Tân Hải. 

384. Đại học Hoàn thiện kế toán Lê Thị Thu ThS. Phạm Dựa trên lý luận về kế toán 
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NLVL tại Công ty 
TNHH quảng cáo 
Minh Long 

Thủy Đức Giáp nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty TNHH 
quảng cáo Minh Long để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác 
Kế toán nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty TNHH quảng cáo Minh 
Long. 

385. Đại học 

Hoàn thiện CT T 
chức kế toán NLVL 
tại CTCP Tư vấn 
TK và XD Đại Nam 

Phạm Xuân 
Hoàng 

TS. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL trong các doanh nghiệp, 
tìm hiểu thực trạng công tác tổ 
chức kế toán NLVL tại cty 
CPTV  TK và XD Đại Nam và 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
cty CPTV  TK và XD Đại Nam 

386. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty CP xây dựng 
thương mại Tân Hải 

Nguyễn Thị 
Ngọc 

ThS. 
Nguyễn 

Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán bán hàng trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. Trên 
cơ sở đó, đi sâu nghiên cứu thực 
trạng kế toán bán hàng tại công 
ty CP xây dựng thương mại Tân 
Hải. Từ đó, đánh giá và đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán bán hàng tại 
công ty. 

387. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty CP xây dựng 
thương mại Tân Hải 

Trần Thị 
Oanh 

ThS. Võ 
Thúy Hằng  

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán XĐKQKD trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
XĐKQKD  tại công ty CP xây 
dựng thương mại Tân Hải. Từ 
đó, đánh giá và đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán bán hàng tại công 
ty. 

388. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
Cổ phần Xăng dầu 
Ngô Đồng 

Hoàng Thị 
Hằng 

ThS. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty Cổ phần 
Xăng dầu Ngô Đồng để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
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góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty Cổ phần Xăng dầu Ngô 
Đồng. 

389. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
TNHH MTV 
TM&DV Quang 
Niên 

Nguyễn Thị 
Mỹ Linh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty TNHH 
MTV TM&DV Quang Niên để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương tại 
Công ty TNHH MTV TM&DV 
Quang Niên. 

390. Đại học 

Hoàn thiện KT 
CPSX tại CT CP 
xăng dầu Thanh 
Lương 

Hoàng Thị 
Kim Ngân 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán chi phí sản xuất trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán chi 
phí sản xuất tại công ty CP xăng 
dầu Thanh Lương 

391. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
của Công ty TNHH 
MTV Đức Huệ 

Trần Thị 
Thúy Nhi 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Song Hương 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Bán hàng tại Công ty TNHH 
MTV Đức Huệ để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
Bán hàng tại Công ty TNHH 
MTV Đức Huệ 

392. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng và xác 
định KQKD tại 
Công ty TNHH 
Hoàng Long  

Nguyễn Thị 
Thúy Vy 

ThS. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng và XĐKQKD theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về kế toán bán hàng và 
XĐKQKD tại Công ty TNHH 
Hoàng Long để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán bán hàng và XĐKQKD tại 
Công ty 

393. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty cổ 
phần chế biến gỗ 
Thừa Thiên Huế  

Hồ Văn Sửu 
Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty cổ phần chế biến gỗ Thừa 
Thiên Huế và rút ra được những 
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điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán tiền lương và 
các khoản trích theo lương tại 
Công ty cổ phần chế biến gỗ 
Thừa Thiên Huế 

394. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH Hằng 
Trung 

Lê Thị Mỹ 
Diễm 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH Hằng 
Trung 

395. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Cty TNHH MTV 
Bách Việt 

Dương Thị 
Hằng My 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu trong doanh nghiệp ở 
nước ta hiện nay. Đồng thời, 
đánh giá thực trạng và đưa ra 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán nguyên liệu vật 
liệu trong Cty TNHH MTV 
Bách Việt 

396. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH Lực Hồng 

Đặng Vũ 
Hoàng 

ThS. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán bán hàng trong doanh 
nghiệp thương mại ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
Lực Hồng. Từ đó, phân tích 
đánh giá và đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
kế toán bán hàng tại công ty. 

397. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
TNHH MTV Song 
Thiên Long 

Nguyễn Thị 
Quỳnh Như 

ThS. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty TNHH 
MTV Song Thiên Long để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty TNHH MTV Song Thiên 
Long. 
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398. Đại học 

Hoàn thiện KT 
TSCĐ tại CT CP 
xăng dầu Thanh 
Lương 

Nguyễn 
Phúc Tiên 
Kiều 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán tài sản cố định trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán tài sản 
cố định tại CT CP xăng dầu 
Thanh Lương 

399. Đại học 

Hoàn thiện KT 
TSCĐ tại CT 
TNHH Dương Sơn 
Hùng 

Ngô Xuân 
Én Như 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán tài sản cố định trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện kế toán tài sản 
cố định tại CT TNHH Dương 
Sơn Hùng 

400. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
TNHH một thành 
viên xăng dầu Thuỷ 
Tân 

Thái Thị 
Nam 
Phương 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra cơ sở lý luận chung về 
kế toán  tiền lương và các khoản 
trích theo lương trong các doanh 
nghiệp; tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty TNHH một thành viên xăng 
dầu Thuỷ Tân, đánh giá những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty TNHH 
một thành viên xăng dầu Thuỷ 
Tân 

401. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công y 
TNHH Hằng Trung 

Trương Thị 
Thùy Linh 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra cơ sở lý luận chung về 
kế toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương các doanh 
nghiệp; tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán  tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty TNHH Hằng Trung, đánh giá 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán  tiền lương và các khoản 
trích theo lương tại Công ty 
TNHH Hằng Trung 

402. Đại học Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Doanh 
nghiệp tư nhân xây 
dựng và thương mại 

Trương 
Nguyễn Thị 
Thu Trang 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra cơ sở lý luận chung về 
kế toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương trong các doanh 
nghiệp; tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán  tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại 
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Phúc Tân Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 
và thương mại Phúc Tân, đánh 
giá những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại 
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 
và thương mại Phúc Tân. 

403. Đại học 

Kế toán tiền lương 
và các khoản trích 
theo lương tại Công 
ty TNHH xây dựng 
Hoàng Sơn 

Trần Ngọc 
Phương 
Thảo 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty TNHH 
xây dựng Hoàng Sơn để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn 

404. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty cổ phần Hương 
Thủy 

Lê Thị Ý 
Nhi 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty cổ phần 
Hương Thủy để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán bán hàng tại Công ty cổ 
phần Hương Thủy. 

405. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
xác định kết quả 
kinh doanh tại công 
ty CP chế biến gỗ 
Thừa Thiên Huế 

Dương Văn 
Phú 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán xác 
định kết quả kinh doanh theo 
chế độ kế toán và đánh giá thực 
trạng về kế toán xác định kết 
quả kinh doanh tại Công ty CP 
chế biến gỗ Thừa Thiên Huế để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán xác định kết 
quả kinh doanh tại Công ty CP 
chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 

406. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty TNHH 
cơ khí nhôm kính 
xây dựng Đại Tín 
Phát 

Lê Thị Kim 
Anh 

ThS. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại 
công TNHH cơ khí nhôm kính 
xây dựng Đại Tín Phát. 

407. Đại học Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 

Trương 
Hoàng 

ThS. Trần 
Thị Thanh 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
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tại công ty cổ phần 
chế biến gỗ Thừa 
Thiên Huế 

Phương Tâm toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên 
Huế. 

408. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán  
doanh thu và xác 
định kết quả kinh 
doanh tại Công ty 
CP gạch tuynel 
Hương Thủy 

Huỳnh Thị 
Phương 
Thảo 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
doanh thu và xác định kết quả 
kinh doanh trong các doanh 
nghiệp, tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán doanh thu và xác 
định kết quả kinh doanh  Công 
ty CP gạch tuynel Hương Thủy 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức tác kế toán doanh thu và 
xác định kết quả kinh doanh  
Công ty CP gạch tuynel Hương 
Thủy 

409. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán xác 
định kết quả kinh 
doanh tại Công ty 
TNHH TM Trần 
Ngọc Dũng 

Nguyễn Thị 
Lài 

ThS. Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
xác định kết quả kinh doanh 
trong các doanh nghiệp, tìm 
hiểu thực trạng công tác kế toán 
xác định kết quả kinh doanh tại 
Công ty TNHH TM Trần Ngọc 
Dũng và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán xác định kết quả 
kinh doanh tại Công ty TNHH 
TM Trần Ngọc Dũng 

410. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
THNH MTV Đức 
Huệ 

Hoàng Thị 
Ánh Hồng 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán bán hàng trong doanh 
nghiệp thương mại ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH 
MTV Đức Huệ. Từ đó, phân 
tích đánh giá và đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán bán hàng tại công 
ty. 

411. Đại học 
Kế toán TSCĐ tại 
Doanh nghiệp tư 
nhân Tất Đoán 

Trần Ngọc 
Khánh Như 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về Kế toán TSCĐ trong doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay. 
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Đồng thời, đánh giá thực trạng 
và đưa ra giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện Kế toán TSCĐ 
tại Doanh nghiệp tư nhân Tất 
Đoán.                      

412. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức KT chi phí 
và giá thành sản 
xuất tại công 
tyTNHH Hằng 
Trung 

Nguyễn Thị 
Ngân 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
chi phí và giá thành sản xuất 

trong các doanh nghiệp,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán chi 

phí và giá thành sản xuất tại 
công tyTNHH Hằng Trung và 

rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 

chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán chi phí và giá 
thành sản xuất tại Công ty 

413. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
TNHH Hoàng Long  

Đặng Thị 
Quỳnh Như  

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty TNHH Hoàng Long và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty TNHH 
Hoàng Long  

414. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công 
335ty CP xăng dầu 
Thanh Lương 

Lê Hồng 
Thu Uyên 

Nguyễn Thị 
Xuân 

Đưa ra cơ sở lý luận chung về 
kế toán  tiền lương và các khoản 
trích theo lương trong các doanh 
nghiệp; tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại Công 
ty cổ phần xăng dầu Thanh 
Lương và đánh giá những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế; từ đó đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán  tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương tại Công ty cổ phần xăng 
dầu Thanh Lương. 

415. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH Phước Thọ 

Trần Thị 
Hồng Nha 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Bán hàng tại Công ty TNHH 
Phước Thọ để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ Kế toán 
Bán hàng tại Công ty TNHH 
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Phước Thọ 
416. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty cổ phần 
xây dựng tổng hợp 
Toàn Thắng 

Hoàng Thị 
Ánh  

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu  trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán NLVL tại 
Công ty cổ phần xây dựng tổng 
hợp Toàn Thắng và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Công ty cổ phần 
xây dựng tổng hợp Toàn Thắng 

417. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty cổ phần 
tư vấn thiết kế và 
xây dựng Đại Nam  

Nguyễn Thị 
An  

Th.S Hà Thị 
Hồng 
Nhung  

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu  trong các 
doanh nghiệp,tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán NLVL tại 
Công ty cổ phần  tư vấn thiết kế 
và xây dựng Đại Nam  và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
cổ phần  tư vấn thiết kế và xây 
dựng Đại Nam  

418. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CPTV & XD Bắc 
Vinh 

Trương Thị 
Quỳnh 

Th.S. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty CPTV & XD 
Bắc Vinh để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
NLVL tại Công ty CPTV & XD 
Bắc Vinh. 

419. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH TM&DV 
Quảng cáo Hải Âu 

Hoàng Thị 
Bính 

Th.S. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty TNHH 
TM&DV Quảng cáo Hải Âu để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán NLVL tại 
Hoàn thiện kế toán NLVL tại 
Công ty TNHH TM&DV Quảng 
cáo Hải Âu. 

420. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại Công ty 
CP xây lắp công 
trình Thành Vinh 

Nguyễn 
Mạnh Dũng 

Th.S. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
NLVL tại Công ty CP xây lắp 
công trình Thành Vinh để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán NLVL tại Công ty 
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CP xây lắp công trình Thành 
Vinh. 

421. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
xác định kết quả 
kinh doanh tại công 
ty CP công nghệ kỹ 
thuật Thái Vinh 

Trần Thị 
Châu 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Ngọc 

Dựa trên lý luận về kế toán xác 
định kết quả kinh doanh theo 
chế độ kế toán và đánh giá thực 
trạng về kế toán xác định kết 
quả kinh doanh tại công ty CP 
công nghệ kỹ thuật Thái Vinh 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán kế toán xác 
định kết quả kinh doanh tại công 
ty CP công nghệ kỹ thuật Thái 
Vinh. 

422. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán Chi 
phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm 
tại Công ty CP tư 
vấn và phát triển 
xây dựng Minh An 

Phạm Thị 
Dung 

Th.S Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm trong các doanh 
nghiệp xây lắp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán chi phí 
sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm tại Công ty CP tư vấn và 
phát triển xây dựng Minh An và 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán chi phí sản xuất và 
tính giá thành sản phẩm tại 
Công ty CP tư vấn và phát triển 
xây dựng Minh An 

423. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán Chi 
phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm 
tại Công ty CP Đầu 
tư và thương mại 
Ngọc Linh. 

Phạm Hữu 
Khang 

Th.S Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm trong các doanh 
nghiệp xây lắp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán chi phí 
sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm tại Công ty CP Đầu tư và 
thương mại Ngọc Linh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm tại Công ty CP 
Đầu tư và thương mại Ngọc 
Linh 

424. Đại học 
Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán xác 
định kết quả kinh 
doanh tại Công ty 
TNHH Vận tải Bảo 
Phát. 

Phan Thị 
Quỳnh 

Th.S Võ Thị 
Thanh Tú 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
xác định kết quả kinh doanh 
trong các doanh nghiệp,tìm hiểu 
thực trạng công tác kế toán xác 
định kết quả kinh doanh tại 
Công ty TNHH Vận tải Bảo 
Phát và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
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chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán xác định kết quả 
kinh doanh tại Công ty TNHH 
Vận tải Bảo Phát. 

425. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP Đạt Hùng 
Cường 

Chu Thị 
Dương 

Th.S. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP Đạt Hùng Cường. Từ đó, 
đánh giá và đưa ra một số giải 
pháp nhằm góp phần hoàn thiện 
kế toán nguyên liệu vật liệu tại 
công ty. 

426. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
CP đầu tư xây dựng 
Bắc Nghệ An 

Trần Thị 
Hương 

Th.S. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP đầu tư xây dựng Bắc Nghệ 
An. Từ đó, đánh giá và đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty. 

427. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
TNHH xây dựng 
thương mại Tuấn 
Trung 

Võ Thị 
Hiền 

Th.S. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH xây dựng thương mại 
Tuấn Trung. Từ đó, đánh giá và 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty. 

428. Đại học 

Kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty 
TNHH thiết bị và 
xây lắp Hoàng An 

Nguyễn Thị 
Liệu 

Th.S. 
Nguyễn 
Thanh Vân 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
nghiên cứu thực trạng kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH thiết bị và xây lắp Hoàng 
An. Từ đó, đánh giá và đưa ra 
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một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại công ty. 

429. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP XD Công Trình 
Cảng 

Phạm Thị 
Thúy  

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP XD Công Trình Cảng 

430. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP XDTM Tân Hải 

Đoàn Thị 
Thương 

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP XDTM Tân Hải 

431. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP xây lắp TM 
DELTA 

Nguyễn Thị 
Bích Thảo 

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công 
tyCP xây lắp TM DELTA 

432. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP ĐT XL Bảo Sơn 

Hoàng Thị 
Nhật Linh 

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP ĐT XL Bảo Sơn 

433. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP TM và XL 
Trung Tâm 

Nguyễn Thị 
Thanh Đào 

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
CP TM và XL Trung Tâm 

434. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP TVXD Hòa An 

Đào Thị 
Hồng 

Th.S. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
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góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
CP TVXD Hòa An 

435. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
của Công ty Cổ 
phần 495 

Lê Văn Thụ 
Th.S. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
Cổ phần 495 để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán Nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty Cổ phần 495 

436. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
của Công ty CP xây 
lắp Tân Thắng 

Trần 
Nguyên 
Phong 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP xây lắp Tân Thắng để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
Kế toán Nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty CP xây lắp Tân Thắng 

437. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
của Công ty CP tư 
vân đầu tư xây dựng 
Tây Hồ - Chi nhánh 
Miền Trung 

Lương 
Xuân Ý 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
CP tư vân đầu tư xây dựng Tây 
Hồ - Chi nhánh Miền Trungđể 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán Nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty CP tư vân 
đầu tư xây dựng Tây Hồ - Chi 
nhánh Miền Trung 

438. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu, vật liệu 
của Công ty cổ phần 
tư vấn và đầu tư xây 
dựng 232 

Lê Thị 
Huyền 
Trang 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Phương Chi 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
Nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
cổ phần tư vấn và đầu tư xây 
dựng 232 để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức Kế toán 
Nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
cổ phần tư vấn và đầu tư xây 
dựng 232 

439. Đại học 

Hoàn thiện công tác  
kế toán Bán hàng tại 
công ty TNHH TM 
và DV Duy Ngọc 

Bùi Thị 
Ngọc Hà 

Th.S. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại công ty TNHH TM 
và DV Duy Ngọc để từ đó đưa 
ra một số giải pháp nhằm góp 
phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại công 
ty TNHH TM và DV Duy Ngọc. 

440. Đại học Hoàn thiện công tác Nguyễn Thị Th.S. Hoàng Dựa trên lý luận về kế toán bán 
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tổ chức kế toán bán 
hàng tại Công ty 
TNHH TM tổng 
hợp Phạm Gia 

Thanh Trà Thị Hiền hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại Công ty TNHH TM 
tổng hợp Phạm Gia từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán bán hàng tại Công ty 
TNHH TM tổng hợp Phạm Gia. 

441. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán Bán 
hàng tại công ty Cổ 
phần XD và TM 
Kim Hải 

Hoàng Thị 
Yến 

Th.S. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về kế toán 
bán hàng tại công ty Cổ phần 
XD và TM Kim Hải để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại công 
ty Cổ phần XD và TM Kim Hải. 

442. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH 
SX và TM Hiếu 
Phương 

Nguyễn Thị 
Loan 

Th.S. Hoàng 
Thị Hiền 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH SX và TM 
Hiếu Phương để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty TNHH SX và TM Hiếu 
Phương. 

443. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
xây dựng và thương 
mại 259 

Nguyễn Thị 
Huyền 
Trang 

Th.S. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần xây dựng và thương 
mại 259. 

444. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
đầu tư và xây dựng 
416 

Đào Thị 
Thùy Dung 

Th.S. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần đầu tư và xây dựng 416. 

445. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng 
Tấn Tài 

Võ Thị Thu 
Th.S. Trần 
Thị Thanh 
Tâm 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
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nguyên liệu vật liệu tại công ty 
cổ phần đầu tư xây dựng Tấn 
Tài 

446. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại  Công ty 
TNHH KDTM & 
XD Tài Phúc 

Cao Thị 
Châu 

Th.S. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán 
NLVL và đánh giá thực trạng về 
Kế toán NLVL tại Công ty 
Công ty TNHH KDTM & XD 
Tài Phúc để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức Kế toán 
NLVL tại Công ty Công ty 
TNHH KDTM & XD Tài Phúc. 

447. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại  Công 
ty TNHH Công 
nghệ Quốc Việt 

Trần Tiến 
Đạt 

Th.S. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng và đánh giá thực trạng về 
Kế toán bán hàng tại Công ty 
TNHH Công nghệ Quốc Việt để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán bán hàng  
tại Công ty TNHH Công nghệ 
Quốc Việt 

448. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng  tại  Công 
ty TNHH Kinh 
doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát 

Lương Thị 
Thúy Nga 

Th.S. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng và đánh giá thực trạng về 
Kế toán bán hàng tại Công ty 
TNHH Kinh doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán bán hàng tại Công ty 
TNHH Kinh doanh vật liệu xây 
dựng Hùng Phát 

449. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng  tại  Công 
ty TNHH TM và 
DV Tân Thìn 

Đậu Đức 
Thịnh 

Th.S. Trần 
Thị Hương 
Trà 

Dựa trên lý luận về kế toán bán 
hàng và đánh giá thực trạng về 
Kế toán bán hàng  tại Công ty 
TNHH  TM và DV Tân Thìn để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH  TM và DV Tân 
Thìn. 

450. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLNL tại CT CP 
vận tải và xây dựng 
Thiên Ân 

Hoàng Thị 
Đức 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP vận tải và xây dựng Thiên 
Ân 

451. Đại học Hoàn thiện KT 
NLNL tại CT CP 
xây dựng thương 
mại 727 

Đào Thị 
Hồng Hạnh 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
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nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP xây dựng thương mại 727 

452. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLNL tại CT CP 
xây dựng và thương 
mại Kim Hải 

Trần Thị 
Hương 
 (1985) 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP xây dựng và thương mại 
Kim Hải 

453. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLNL tại CT 
TNHH thương mại 
xây dựng Đồng Tâm 

Lê Tuấn 
Anh 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
TNHH thương mại xây dựng 
Đồng Tâm 

454. Đại học 

Hoàn thiện KT 
NLNL tại CT CP tư 
vấn và xây dựng 
Biển Đông 

Lê Thị Vân 
Th.S. 
Nguyễn Thị 
Hoa 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
CP tư vấn và xây dựng Biển 
Đông 

455. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại Công ty 
Cổ phần thương mại 
và dịch vụ Nghệ An. 

Võ Anh 
Đức 

Th.S. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại Công ty Cổ phần 
thương mại và dịch vụ Nghệ An 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán tiền lương 
và các khoản trích theo lương 
tại Công ty Cổ phần thương mại 
và dịch vụ Nghệ An 

456. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty Cổ phần Tin học 
Miền Trung 

Nguyễn Thị 
Hương 
Giang 

ThS. Ngô 
Thị Thương 

Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán bán hàng  
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Đồng thời, đánh giá 



 155

thực trạng và đưa ra giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán bán hàng tại Công ty Cổ 
phần Tin học Miền Trung 

457. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty Cổ phần xây 
dựng Thương Mại 
Tân Hả 

Dương Thị 
Trang 

ThS. Ngô 
Thị Thương 

Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán bán hàng  
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Đồng thời, đánh giá 
thực trạng và đưa ra giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán bán hàng tại Công ty Cổ 
phần xây dựng Thương Mại Tân 
Hải 

458. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại Công 
ty TNHH Tôn Thép 
Hoàng Gia Đăng 

Nguyễn Thị 
Hiển 

ThS. Ngô 
Thị Thương 
Huyền 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán bán hàng  
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Đồng thời, đánh giá 
thực trạng và đưa ra giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán bán hàng tại Công ty 
TNHH Tôn Thép Hoàng Gia 
Đăng 

459. Đại học 

Kế toán bán hàng 
Phan Văn 
Hòa 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán bán hàng 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Đồng thời, đánh giá 
thực trạng và đưa ra giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán bán hàng trong công ty 
TNHH TM Tổng hợp Nhân 
Tâm.                      

460. Đại học 

Kế toán bán hàng 
Đặng Thị 
Nghĩa 

ThS. Ngô 
Đình Ký 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về tổ chức kế toán bán hàng 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Đồng thời, đánh giá 
thực trạng và đưa ra giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện kế 
toán bán hàng trong công ty 
TNHH Đầu tư Long Thịnh.                     

461. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
công ty CP XDTM 
Thành Công 

Trần Thị 
Nga 

Th.S. Phạm 
Nguyệt 
Thương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng công ty CP 
XDTM Thành Công và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
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đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Cty  

462. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
chi nhánh công ty 
TNHH MTV Hoa 
Sen Nghệ An tại 
Nam Cấm 

Trương Thị 
Thanh Nga 

Th.s. Phạm 
Nguyệt 
Thương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại chi 
nhánh công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Nghệ An tại Nam Cấm và 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán bán hàng tại CN 

463. Đại học 

Kế toán bán hàng tại 
công ty TNHH kinh 
doanh thương mại 
và xây dựng Tài 
Phúc 

Nguyễn 
Đình Hùng 

Phạm 
Nguyệt 
Thương 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng công ty 
TNHH kinh doanh thương mại 
và xây dựng Tài Phúc và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
bán hàng tại Cty  

464. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu, vật liệu 
tại Công ty cổ phần 
phát triển Vinh Com 

Nguyễn Thị 
Lài 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty cổ phần phát triển 
Vinh Com để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty cổ phần phát triển Vinh 
Com. 

465. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu, vật liệu 
tại Công ty CP xây 
dựng  và thương 
mại Mai Dương 

Nguyễn Thị 
Trang 

Th.S. 
Nguyễn Thị 
An 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty CP xây dựng  và 
thương mại Mai Dương để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại Công ty CP xây dựng  và 
thương mại Mai Dương. 

466. Đại học 
Hoàn thiện kế  toán 
Nguyên liệu vật liệu 
tại CT TNHH 
Quảng cáo Hùng 
Vinh 

Hoàng Thị 
Phượng 

Th.S. Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
NLVL  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán NLVL tại CT TNHH 
Quảng cáo Hùng Vinh và rút ra 
được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
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đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
NLVL  tại CT TNHH Quảng 
cáo Hùng Vinh 

467. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
DVTM Hà Hường 

Nguyễn Thị 
Thu Trang 

Th.S. Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 
TNHH DVTM Hà Hường và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH 
DVTM Hà Hường 

468. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT CP 
TVTK&XD Đại 
Nam 

Nguyễn Thị 
Lý 

Th.S. Trần 
Cẩm Vân 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CT 
CP TVTK&XD Đại Nam và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT CP 
TVTK&XD Đại Nam 

469. Đại học 

" Hoàn thiện kế toán 
Nguyên liệu, vật 
liệu tại Công ty 
TNHH Hải Dương 
Trang" 

Cao Thị 
Thu Phương 

Th.S Phan 
Thị Thu 
Hiền  

Đưa ra lý luận chung về kế bán 
hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác thiện kế toán Nguyên liệu, 
vật liệu tại Công ty TNHH Hải 
Dương Trang và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức thiện kế toán 
Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty 
TNHH Hải Dương Trang. 

470. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
Nguyên liệu, vật 
liệu tại Công ty 
TNHH sản xuất Tân 
Toàn Thắng 

Nguyễn Thị 
Nga 

Th.S Phan 
Thị Thu 
Hiền  

Đưa ra lý luận chung về kế bán 
hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán Nguyên liệu, vật liệu 
tại Công ty TNHH sản xuất Tân 
Toàn Thắng và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác tổ chức kế toán 
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Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty 
TNHH sản xuất Tân Toàn 
Thắng. 

471. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
Nguyên liệu, vật 
liệu tại Công ty 
TNHH Phương 
Thanh Nghệ An 

Cao Thị 
Lam Giang 

Th.S Phan 
Thị Thu 
Hiền  

Đưa ra lý luận chung về kế bán 
hàng trong các doanh nghiệp, 
tìm hiểu thực trạng công tác kế 
toán Nguyên liệu, vật liệu tại 
Công ty TNHH Phương Thanh 
Nghệ An và rút ra được những 
điểm đạt được và những điểm 
còn hạn chế, từ đó đưa ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán Nguyên liệu, 
vật liệu tại Công ty TNHH 
Phương Thanh Nghệ An. 

472. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
Nguyên liệu, vật 
liệu tại Công ty CP 
xây dựng Ngân An 

Nguyễn Thị 
Bảo Thơ 

Th.S Phan 
Thị Thu 
Hiền  

Đưa ra lý luận chung về kế bán 
hàng  trong các doanh 
nghiệp,tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán Nguyên liệu, vật liệu 
tại Công ty CP xây dựng Ngân 
An và rút ra được những điểm 
đạt được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán Nguyên liệu, vật 
liệu tại Công ty CP xây dựng 
Ngân An. 

473. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
BH tại cty TNHH 
Phương Thanh N 

An 

Ngô Thị 
Kim Dung 

T.S. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp, tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại  tạicty 
TNHH Phương Thanh N An và 
rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
cty TNHH Phương Thanh N An 

474. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
BH tại cty TNHH D 

Vụ và TM Hà 
Hường  

Đặng Thị 
Nụ 

T.S. Dương 
Xuân Thao 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
bán hàng trong các doanh 
nghiệp, tìm hiểu thực trạng công 
tác kế toán bán hàng tại  tại cty 
TNHH D Vụ và TM Hà Hường 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán bán hàng tại 
cty TNHH D Vụ và TM Hà 
Hường 

475. Đại học Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại cty 

TNHH kinh doanh 
VLXD Hùng Phát 

Vũ Thị Kim 
Oanh 

Th.S Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
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liệu vật liệu tại  tại cty TNHH 
kinh doanh VLXD Hùng Phát 
và rút ra được những điểm đạt 
được và những điểm còn hạn 
chế, từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại cty TNHH kinh 
doanh VLXD Hùng Phát 

476. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại cty 
TNHH Phong 

Luyến 

Nguyễn Thị 
Hà Thu 

Th.S Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại cty TNHH 
Phong Luyến và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại cty 
cty TNHH Phong Luyến 

477. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại cty CP 
Đầu tư và XD Trí 

Đức 

Đặng Thị 
Trinh 

Th.S Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại cty CP Đầu tư và 
XD Trí Đức và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu cty CP 
Đầu tư và XD Trí Đức 

478. Đại học 

Hoàn thiện KT 
THCPSX và tính 

GTSP tại Ct TNHH 
TB và XL Hoàng 

An 

Lê Đình 
Thành 

Th.S Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại Ct TNHH TB và 
XL Hoàng An và rút ra được 
những điểm đạt được và những 
điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu  tại Ct 
TNHH TB và XL Hoàng An 

479. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại cty 

TNHH MTV Hoa 
sen NA tại Nam 

Cấm 

Nguyễn Thị 
Yến 

Th.S Lê Thị 
Vân Hà 

Đưa ra lý luận chung về kế toán 
nguyên liệu vật liệu trong các 
doanh nghiệp, tìm hiểu thực 
trạng công tác kế toán nguyên 
liệu vật liệu tại cty TNHH MTV 
Hoa sen NA tại Nam Cấm và rút 
ra được những điểm đạt được và 
những điểm còn hạn chế, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm góp 
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phần hoàn thiện công tác tổ 
chức kế toán nguyên liệu vật 
liệu tại cty TNHH MTV Hoa 
sen NA tại Nam Cấm 

480. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương của CTCP tư 
vấn và xây dựng 
Hồng Kiên. 

Nguyễn Thị 
Hoàng Anh 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CTCP tư vấn và 
xây dựng Hồng Kiên để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CTCP 
tư vấn và xây dựng Hồng Kiên 

481. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH Xuân Lâm 

Bùi Hữu 
Dũng 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH Xuân Lâm 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty TNHH Xuân 
Lâm. 

482. Đại học 

Thực trạng công tác 
kế toán Nguyên 
liệu, vật liệu tại 
công ty TNHH kiến 
trúc xây dựng Bảo 
An 

Trương Văn 
Dựa 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại CT TNHH kiến trúc xây 
dựng Bảo An để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại CT 
TNHH kiến trúc xây dựng Bảo 
An. 

483. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH Quảng cáo 
Hải Anh 

Hà Thị Điệp 
ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH Quảng cáo 
Hải Anh để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại Công ty 
TNHH Quảng cáo Hải Anh. 

484. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
Tư vấn và xây dựng 
Đức An 

Vũ Xuân 
Đức 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH Tư 
vấn và xây dựng Đức An để từ 
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đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán tiền lương 
và các khoản trích theo lương 
tại CT TNHH Tư vấn và xây 
dựng Đức An 

485. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
Thái Nguyễn 

Lê Thị 
Thùy Giang 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH Thái 
Nguyễn để từ đó đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện công tác tổ chức Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH Thái 
Nguyễn 

486. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH DV thương 
mại và xây dựng 
Minh Lan 

Cao Thị 
Hậu 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH DV thương 
mại và xây dựng Minh Lan để 
từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty TNHH DV 
thương mại và xây dựng Minh 
Lan. 

487. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CTCP 
TM, XNK du lịch 
Phủ Quỳ Nghệ An 

Nguyễn 
Ngọc 
Quỳnh 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CTCP TM, XNK 
du lịch Phủ Quỳ Nghệ An để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán tiền lương 
và các khoản trích theo lương 
tại CTCP TM, XNK du lịch Phủ 
Quỳ Nghệ An 

488. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
kế toán NLVL tại 
Công ty Cổ phần cơ 
khí 250 

Vũ Ngọc 
Lợi 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty Cổ phần cơ khí 250 
để từ đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức kế toán nguyên liệu 
vật liệu tại Công ty Cổ phần cơ 
khí 250. 

489. Đại học Hoàn thiện kế toán Trương Thị ThS. Phạm Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
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tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CTCP Tin 
học và phát triển 
công nghệ 

Luyến Đức Giáp lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CTCP Tin học và 
phát triển công nghệ để từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện công tác tổ 
chức Kế toán tiền lương và các 
khoản trích theo lương tại CTCP 
Tin học và phát triển công nghệ 

490. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
Phương Thanh 
Nghệ An 

Đặng Thị 
Bình Minh 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH 
Phương Thanh Nghệ An để từ 
đó đưa ra một số giải pháp 
nhằm góp phần hoàn thiện công 
tác tổ chức Kế toán tiền lương 
và các khoản trích theo lương 
tại CT TNHH Phương Thanh 
Nghệ An 

491. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
tiền lương và các 
khoản trích theo 
lương tại CT TNHH 
xây dựng Thiên Anh 

Trương Văn 
Nghĩa 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo 
lương theo chế độ kế toán và 
đánh giá thực trạng về Kế toán 
tiền lương và các khoản trích 
theo lương tại CT TNHH xây 
dựng Thiên Anh để từ đó đưa ra 
một số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức Kế 
toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương tại CT TNHH 
xây dựng Thiên Anh 

492. Đại học 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán 
NLVL tại Công ty 
TNHH Xây dựng 
Quang Anh 

Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 

ThS. Phạm 
Đức Giáp 

Dựa trên lý luận về kế toán 
nguyên liệu vật liệu theo chế độ 
kế toán và đánh giá thực trạng 
về Kế toán nguyên liệu vật liệu 
tại Công ty TNHH Xây dựng 
Quang Anh để từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác tổ chức kế 
toán nguyên liệu vật liệu tại 
Công ty TNHH Xây dựng 
Quang Anh. 

493. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH DVTM 
Minh Lan 

Võ Thị 
Minh Hiền 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán bán 
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hàng tại công ty  TNHH DVTM 
Minh Lan 

494. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH 
FOODTECH 

Lương Thị 
Nguyên 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán bán 
hàng tại công ty TNHH 
FOODTECH 

495. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Yến Thắng 

Ngô Thị 
Nhung 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
TNHH Yến Thắng 

496. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH MTV NN 
Xuân Thành 

Đặng Thị 
Lệ Quân 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán bán 
hàng tại công ty   TNHH MTV 
NN Xuân Thành 

497. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Phương 
Thanh 

Lê Văn 
Thành 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
TNHH Phương Thanh 

498. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
CP tư vấn và xấy 
dựng Hồng Kiên 

Ngô Thị 
Thoải 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
tư vấn và xấy dựng Hồng Kiên 

499. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
bán hàng tại công ty 
TNHH Viết Thắng 

Võ Thị 
Hoài 
Thương 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán bán 
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hàng tại công ty TNHH Viết 
Thắng 

500. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TVTK và xây dựng 
Thái Dương 

Mạnh Thị 
Thường 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
TVTK và xây dựng Thái Dương 

501. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH MTV NN 
Xuân Thành 

Kiều Thị 
Như Trang 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công 
tyTNHH MTV NN Xuân Thành 

502. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Hoàng Phúc 
Nghệ An 

Nguyễn Thị 
Thu Trang 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
TNHH Hoàng Phúc Nghệ An 

503. Đại học 

Hoàn thiện kế toán 
NLVL tại công ty 
TNHH Vinh Ngọc 
Trâm 

Nguyễn 
Đức Tú 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty  
TNHH Vinh Ngọc Trâm 

504. Đại học 

Hoàn thiện Kế toán 
NLVL tại Xây dựng 
và thương mại Minh 
Hiếu  

Nguyễn Thị 
Yến 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán nguyên liệu vật liệu trong 
doanh nghiệp ở nước ta hiện 
nay. Đồng thời, đánh giá thực 
trạng và đưa ra giải pháp nhằm 
góp phần hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu tại công ty 
Xây dựng và thương mại Minh 
Hiếu  

505. Đại học 
Hoàn thiện kế toán 
nguyên liệu vật liệu 
tại công ty cổ phần 
Nam Trung Nghệ  

Nguyễn 
Xuân Tài 

ThS. Võ 
Thúy Hằng 

Khóa luận đã trình bày khái quát 
và làm sáng tỏ một cách có hệ 
thống các vấn đề lý luận cơ bản 
về kế toán Nguyên liệu vật liệu 
trong doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay. Trên cơ sở đó, đi sâu 
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nghiên cứu thực trạng kế toán 
Nguyên liệu vật liệu  tại công ty 
CP Nam Trung Nghệ An. Từ 
đó, đánh giá và đưa ra một số 
giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện kế toán bán hàng tại công 
ty. 

 
H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 
đại biểu 
tham dự 

1 
Vai trò của HCM với hội nghị 
Phongtennoblo 

12/12/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

13 

2 
Sử dụng kỹ thuật dạy học trong giảng 
dạy một số n ội dung cơ bản của phép 
biện chứng duy vật 

7/11/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

12 

3 
Tình hình tranh chấp trên Biển đông và 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về 
giải quyết vấn đề này 

17/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

16 

4 
Sử dụng tình huống và quan điểm lịch 
sử cụ thể trong 1 số bài giảng học phần 
triết học Mac Le nin 

3/1/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

7 

5 
Sử dụng 1 số kỹ thuật dạy học khi 
giảng môn lịch sử Đảng CS VN 

10/1/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

13 

6 
Hiện đại hóa chăn nuôi Việt Nam- 
Cách thức và giải pháp 

19/10/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

178 

7 
Áp dụng Google Classroom để quản lý 
lớp học trực tuyến 

 30/9/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

10 

8 
một vài kinh nghiệm hiệu quả giúp 
phát triển kỹ năng Nói 

25/12/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

5 

9 
Ứng dụng macro vài 1 số công việc 
trong Excel 

20/12/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

6 

10 
Desing communicative activities to 
teach E grammar in New cutting edge 
Material 

16/1/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

6 

11 
Đánh giá hoạt động kinh doanh tại 
Công ty CP bảo hiểm Ngân hàng nông 
nghiệp- Chi nhánh Nghệ An 

 12/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

16 

12 
nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh 
cho cán bộ, giảng viên trường 
ĐHKTNA 

20/12/2019 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

180 

13 
Áp dụng PP dạy học phần theo dự án 
vào giảng dạy học phần Marketing căn 

28/5/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 

14 
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bản tại trường ĐH Kinh tế Nghệ An                                                                                            An 

14 
Vận dụng Hiệp định thương mại tự do 
Viêt Nam- EU (EVFTA) vào học phần 
Kinh tế quốc tế 

9/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

10 

15 
Đánh giá tác động của đại dịch Covid-
19 đối với nền kinh tế Việt Nam tính 
đến hết quý 1/2020 

16/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

19 

16 
Nâng cao tỷ trọng  của yếu tố năng suất 
nhân tố tổng hợp (TFP) tới tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

15/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

12 

17 
Xây dựng thương hiệu trong giáo dục 
đại học Việt Nam  

18/6/2020 
Trường ĐH 
Kinh tế Nghệ 
An 

18 

 
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử 
và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Cộng 
sự 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thờ
i 

gian 
thực 
hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

1.  

Nghiên cứu một số đặc 
điểm sinh học và thành 
phần hoá học tinh dầu họ 
Hồ tiêu (Piperaceae) ở 
Vườn Quốc gia Vũ Quang, 
Hà Tĩnh. 

TS. Đỗ 
Ngọc Đài  

ThS. 
Võ Thị 
Dung 

 
1-

12/2
019 

4,020,000 

 

2.  

Điều tra, phân bố các loài 
thú quan trọng và đề xuất 
các giải pháp bảo tồn tại 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Pù Hoạt, Nghệ An 

ThS. 
Nguyễn 
Thị Lệ 
Quyên 

ThS. 
Vương 

Thị 
Thúy 
Hằng 

 
1-

12/2
019 

3,500,000 

 

3.  

Đánh giá hiện trạng chăn 
nuôi lợn nái lai tại các trang 
trại chăn nuôi lợn nái ngoại 
ở một số địa phương thuộc 
tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 

ThS. 
Nguyễn 

Đình 
Tường 

  
1-

12/2
019 

3,290,000 

 

4.  

Nghiên cứu quá trình sinh 
trưởng và phát triển loài 
cây Gáo vàng trên địa bàn  
huyện Quỳ Châu - Nghệ An 

TS. 
Nguyễn 
Công 

Trường 

ThS. 
Trần 
Thái 
Yên 

 
1-

12/2
019 

4,000,000 

 

5.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
xây dưng phát triển khu 
công nghiệp Nam Cấm đến 
quản lý sử dụng đất và sinh 
kế của người dân xã Nghi 
Long - huyện Nghi Lộc - 
tỉnh Nghệ An 

ThS. 
Trương 
Quang 
Ngân 

ThS. 
Nguyễn 

Thị 
Thùy 
Dung 

 
1-

12/2
019 

4,000,000 
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6.  

Vận dụng học thuyết nhu 
cầu của Maslow và học 
thuyết hai nhân tố của F. 
Herzberg trong việc tạo 
động lực cho người lao 
động ở nhà máy sữa 
Vinamilk Nghệ An 

TS. Đặng 
Thị Thảo 

TS. Hồ 
Thị 

Hiền; 
ThS. 
Phan 
Thị 
Hoa 

 
1-

12/2
019 

1,235,000 

 

7.  

Nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến giá trị thương 
hiệu Đại học Kinh tế Nghệ 
An 

ThS. Hồ 
Thị Hoàng 

Lương 

Ngô 
Văn 

Chung; 
CN. 

Nguyễn 
Thanh 
Tâm 

 
1-

12/2
019 

3,350,000 

 

8.  

Nghiên cứu mối liên hệ 
giữa các chiến lược học 
ngôn ngữ với kết quả học 
tập môn tiếng Anh của sinh 
viên năm thứ nhất trường 
Đại học Kinh tế Nghệ An 

ThS. Ngụy 
Vân Thùy 

ThS. Lê 
Thị 

Thành 
Vinh 

 
1-

12/2
019 

1,105,000 

 

9.  

Nghiên cứu phương pháp 
xây dựng tình huống để 
nâng cao hiệu quả trong 
giảng dạy môn học pháp 
luật đại cương theo hệ 
thống tín chỉ tại trường Đại 
học kinh tế Nghệ An 

ThS. 
Nguyễn 

Thị Thảo 

ThS. 
Phan 
Thị 

Thanh 
Bình 

 
1-

12/2
019 

1,160,000 

 

10.  

Tạo ứng dụng trên Excel để 
tổng hợp giờ và quản lý 
nhân sự tại các khoa ở 
trường Đại học Kinh tế 
Nghệ An 

ThS. Trần 
Thị Lê Na 

ThS. 
Bùi 

Đình 
Thắng 

 
1-

12/2
019 

1,130,000 

 

11.  

Thiết kế các hoạt động tự 
học để thúc đầy  động cơ 
học Tiếng Anh tích cực cho 
sinh viên năm thứ nhất 
trường Đại học Kinh tế 
Nghệ An 

ThS. 
Nguyễn 
Thị Hoài 

Ly 

ThS. 
Dương 
Thị Hà 

Lê 

 
1-

12/2
019 

1,200,000 

 

12.  

Nghiên cứu chất lượng việc 
làm của lao động nông thôn 
sau đào tạo nghề tại xã 
Nghĩa Bình, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An 

ThS. Lê 
Thị Xuân 

TS. Hồ 
Thị 

Hiền 
 

1-
12/2
019 

2,000,000 

 

13.  
Phát triển giáo dục khởi 
nghiệp tại trường đại học 
Kinh tế Nghệ An 

ThS. 
Nguyễn  
Lan Anh 

  
1-

12/2
019 

2,020,000 
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14.  

Xây dựng mô hình kinh tế 
lượng để phân tích những 
ảnh hưởng của đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) và 
nguồn lao động đến tổng 
sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP) tỉnh Nghệ An 

TS. Hồ 
Thị Hiền 

CN. 
Nguyễn 
Thanh 
Tâm; 
CN: 

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Hải 

 
1-

12/2
019 

1,300,000 

 

15.  

Nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của các hộ trồng chè 
trên địa bàn xã Thanh An, 
huyện Thanh Chương, tỉnh 
Nghệ An 

ThS. Lê 
Phương 

ThS. Võ 
Thị Thu 
Hương; 

ThS. 
Hoàng 

Thị Lộc 

 
1-

12/2
019 

1,380,000 

 

16.  

Vận dụng quy luật mâu 
thuẫn vào việc giải quyết 
mâu thuẫn trong nhận thức, 
thực tiễn của sinh viên 
trường Đại học Kinh tế 
Nghệ An 

ThS. 
Nguyễn 
Thị Kim 

Dung 

ThS. Lê 
Phương 

 
1-

12/2
019 

1,340,000 

 

 
K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 
STT Tên cơ sở 

đào tạo hoặc 
các chương 
trình đào tạo 

Thời 
điểm 

đánh giá 
ngoài 

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận 

Nghị 
quyết của 
hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận đạt/không 
đạt chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 
nhận/Công nhận 

Ngày cấp Giá trị 
đến 

1  Nhà 
trường 
chưa 
thực 
hiện 

đánh giá 
ngoài 

     

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
 Thủ trưởng đơn vị  

 
 
 
 

TS. Dương Xuân Thao 


