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1 Kiều Thị Tuyết Hằng 12/09/1982 MBA8
Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên công ty 
ĐồngTâm 

2 Lê Anh Đức 28/04/1983 MBA8
Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 tại công ty Arkema Việt Nam

3 Lê Hồng Hạnh 01/01/1985 MBA8
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 
vụ thức ăn nhanh

4 Lê Thị Hiền 06/10/1979 MBA8
Chiến lược phát triển chuỗi siêu thị Co.opMart giai đoạn 2012 -
2015

5 Lê Trọng Đoan 30/10/1979 MBA8
Các nhân tố chất lượng ảnh đến sự hài lòng khách hàng về dịch vụ 
mua hàng trực tuyến 

6 Nguyễn Diệu Nguyên Khanh 01/12/1974 MBA8
Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với 
dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Ngọc Minh 

7 Nguyễn Đình Minh Tâm 29/10/1978 MBA8

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ 
chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế của BSI Việt 
Nam 

8 Nguyễn Thái Hiệp 02/03/1978 MBA8 Định vị thương hiệu cho siêu thị Vinatex - Mart tại Tp.Biên Hòa 

9 Nguyễn Trọng An 14/12/1966 MBA8
Ứng dụng mô hình khung giá trị cạnh tranh vào chẩn đoán và thay 
đổi văn hóa doanh nghiệp tại công ty Mian Lan

10 Phan Thị Sao Vi 17/04/1982 MBA8
Ứng dụng mô hình thang điểm cân bằng để đánh giá sự hoàn 
thành chiến lược của khoa thẩm định giá -kinh doanh bất động sản 

11 Võ Phương Hồng Cúc 13/12/1985 MBA8
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống công việc của 
nhân viên văn phòng tại Tp.HCM 

DANH MỤC LUẬN VĂN ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO HỌC CHUYÊN 
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2012
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12 Bùi Văn Kha 20/06/1974 MBA9

Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) để 
đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh của 
công ty điện lực Phú Thọ giai đoạn 2006 -2011 

13 Hoàng Thị Hòa 05/10/1981 MBA9
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công 
ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam  

14 Ngô Văn Toàn 25/11/1985 MBA9
Giải pháp góp phần mở rộng thị trường cho sản phẩm gạch Acera 
của công ty TNHH MTV xây lắp An Giang đến năm 2020

15 Nguyễn Doãn Chí Luân 28/02/1982 MBA9
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp củ sinh viên đại học 
khối ngành Kinh tế Tp.HCM 

16 Nguyễn Minh Thông 02/08/1984 MBA9
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng 
trong mua sắm trực tuyến 

17 Nguyễn Ngân Hà 03/11/1985 MBA9
Một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với 
nhãn hiệu riêng 

18 Nguyễn Thị Thu Hà 04/08/1980 MBA9
Ảnh hưởng của các yếu tố của giá trị cảm nhận đến thái độ của 
người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng 

19 Nguyễn Vĩnh Đan 03/10/1979 MBA9 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ISP của các tiệm Internet 

20 Phạm Phương Tùng 20/10/1983 MBA9
Nâng cao chất lượng dịch vụ 3G Mobifone tại Tp. HCM (2012 -
2015)

21 Phạm Văn Kim 15/08/1975 MBA9
Phân khúc thị trường khách hàng sản phẩm tài chính tiêu dùng tại 
công ty home credit  Việt Nam 

22 Phan Châu Nam 08/11/1970 MBA9
Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ kênh thuế riêng và sự thỏa 
mãn của người sử dụng 

23 Trần Thị Hương Giang 26/08/1975 MBA9
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tác nghiệp trong công 
tác công bố thông tin tại sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

24 Trần Trọng Hải 25/03/1968 MBA9
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định trung thành của 
người sử dụng ở Tp.HCM với Website

25 Võ Ngọc Hân 29/07/1985 MBA9 Một số yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng smartphone

26 Võ Thị Tâm 17/03/1985 MBA9
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc sinh viên quyết định 
chọn trường Đại học Phú Yên 

27 Nguyễn Thị Kim Tuyến 07/09/1979 MBA9
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏ mãn công việc của nhân 
viên ngân hàng tại Tp.HCM 
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28 Đặng Văn Bảo 10/08/1985 MBA10
Phân tích Ảnh hưởng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đến 
năng của các doanh nghiệp sản xuất tại Tp.HCM 

29 Đinh Viết Thuận 01/03/1978 MBA10
Ảnh hưởng của các yếu tố của markeitng Mix đến giá trị thương 
hiệu yến sào Khánh Hòa

30 Lai Truyền Bửu Thọ 20/09/1982 MBA10
Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giao dịch thẻ nội địa của ngân 
hàng TMCP Phương Nam 

31 Lê Thị Trung Trinh 12/01/1983 MBA10 Khả năng thắng thầu của tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí 

32 Lý Công Minh 21/12/1974 MBA10
Đo lường mức thỏa mãn của khách hàng trong hệ thống bán lẻ 
công ty BITIS Tp.HCM 

33 Ngô Thành Trung 09/01/1986 MBA10
Mức sẳn lòng tri trả học phí của học viên đối với chương trình đào 
tạo thạc sĩ tại các trường Đại học ở Tp.HCM 

34 Nguyễn Quốc Tuấn 18/05/1986 MBA10
Nghiên cứu sự hài lòng của học viên cao học đối với chất lượng 
dịch vụ Đào tạo sau đại học tại Trường ĐH Mở Tp.HCM 

35 Nguyễn Thanh Dũng 15/08/1975 MBA10
Phân tích các yếu tố tác động đến doanh thu và dự báo doanh thu 
của công ty Nguyễn Kim trong ngắn hạn 

36 Nguyễn Thị Nguyệt 05/12/1983 MBA10
Các yếu tố ảnh hưởng đế ý định học MBA của sinh viên tại 
Tp.HCM

37 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/05/1984 MBA10
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nam giới tại 
Tp.HCM 

38 Nguyễn Văn Tuyên 31/10/1970 MBA10
Chất lượng dịch vụ và giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ 
tại khách sạn Á Đông  - Tp.Đà Lạt 

39 Phạm Thanh Tú 24/04/1982 MBA10
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng 
khi sử dịch vụ USB 3G tại Tp.HCM 

40 Phạm Thị Diễm 22/12/1975 MBA10
nghiên cứu các nhân tố tác động đến thực trạng làm việc của cựu 
sinh viên trường cao đẳng quốc tế KENT

41 Phạm Thị Bích Hạnh 18/02/1973 MBA10
Đo lường mức độ thỏa mãn của sinh viên về chất lượng đào tạo hệ 
cao đẳng ngoài công lập tại Tp.HCM  

42 Trần Thị Hiền 08/09/1982 MBA10
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của 
người tiêu dùng tại Tp.HCM 

Danh sách 42 học viên 


