
TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn Khóa

1 Huỳnh Đăng Khánh 19/09/1994 Đồng Nai

Ảnh hưởng của các yếu tố truyền miệng điện tử 

(EWOM) đến việc chọn sàn giao dịch ngoại 

hối.

2017

2 Phạm Minh Trọng 20/02/1984
Tiền 

Giang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn 

lòng chi trả của khách hàng đối với dịch vụ 

huấn luyện thú cưng tại Tiền Giang

2016

3
Nguyễn Ngọc 

Như
Thoảng 15/08/1988

Tiền 

Giang

Tác động của các yếu tố thương hiệu xanh đến 

ý định mua sản phẩm của người tiêu dùng. 

Nghiên cứu trường hợp ống hút xanh thân 

thiện môi trường.

2016

4
Nguyễn Thị 

Phương
Trang 22/08/1993 TP.HCM

Thái độ của người tiêu dùng đối với dịch vụ 

giao đồ ăn trực tuyến.
2017

5
Trác Hoàng 

Thúy
An 23/12/1989 Bến Tre

Phân tích mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc và 

hiệu quả công việc của nhân viên Sài Gòn Co-

op.

2016

6
Đặng Đình 

Dương
Thanh 02/03/1988 Long An

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng bằng phương pháp IPA tại hệ 

thống cửa hàng Bánh Givral Hồ Chí Minh.

2016

7
Nguyễn Thị 

Phương
Lan 28/07/1989 Đồng Nai

Sự chấp nhận dịch vụ Công nghệ viễn thông 

Over The Top (OTT) trên điện thoại thông 

minh của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2016
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TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

8 Phạm Hữu Thanh 11/12/1991 Long An
Một số giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao 

động tại các Khu công nghiệp Tỉnh Long An.
2016

9
Nguyễn 

Thành Ngọc
Thạch 17/05/1990 Tây Ninh

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú homestay 

tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
2016

10 Nguyễn Giang Linh 01/01/1987 Lâm Đồng
Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp 

của nhân viên IT.
2016

11 Hà Quân Đạt 11/08/1988 TP.HCM

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự thỏa 

mãn và dự định tái sử dụng dịch vụ bảo trì thiết 

bị của công ty TNHH Gerber.

2016

12 Trần Thị Kim Ngân 16/10/1989 Long An

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 

của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường 

Đại học FPT TP.HCM.

2016

13 Tạ Thị Thanh Long 15/01/1990 Bình Định

Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng 

trung thành thương hiệu thông qua vai trò trung 

gian của cam kết tình cảm trong kinh doanh 

bán lẻ giày thời trang nữ tại TP.HCM.

2016

14 Trần Nam Khang 24/10/1988 Nam Định

Các nhân tố tác động đến thái độ đối với 

thương hiệu quảng cáo trên phương tiện truyền 

thông xã hội: Nghiên cứu trường hợp 

facebook.

2016

15 Lâm Quí Long 09/09/1987 Bình Định

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử 

dụng dịch vụ giao thực phẩm trên ứng dụng di 

động của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh.

2016

16 Lê Thông 18/11/1988 Cà Mau

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, hình ảnh 

công ty và lòng trung thành khách hàng: 

Nghiên cứu tại các công ty viễn thông.

2016



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

17
Nguyễn 

Thành Thu
Hiền 24/12/1992 Gia Lai

Ứng dụng mô hình KQCAH (Key quality 

characteristics assement for hospitals) đánh giá 

sự hài lòng về chất lượng dịch vụ bệnh viện 

Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.

2016

18 Bùi Văn Minh 19/10/1981 Hà Nội
Xu hướng lựa chọn dịch vụ lưu trú homestay 

của khách du lịch qua trung gian điện tử.
2016

19 Trần Thị Thúy 06/11/1984 Thái Bình

Năng lực cạnh tranh dịch vụ lưu trú và ăn uống 

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.

2016

20 Nguyễn Đông Hồ 08/12/1986 
Kiên 

Giang

Nghiên cứu ý định khởi nghiệp lại của những 

người đã khởi nghiệp nhưng thất bại.
2016

21 Mai Xuân Thanh 13/12/1984 TP.HCM

Tác động của căng thẳng về công nghệ và sự 

cam kết với tổ chức: trường hợp nghiên cứu tại 

Tổng công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài 

Gòn - TNHH MTV (SAMCO).

2016

22
Nguyễn 

Hoàng Minh
Thảo 03/10/1991 Đồng Nai

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội (CSR) đến 

lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu 

tại siêu thị.

2016

23 Hồ Thị Khánh Hồng 26/04/1983 Bình Dương

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 

của giới trẻ tại huyện Hóc Môn - Thành phố 

Hồ Chí Minh.

2016

24 Mai Kim Đô 09/12/1991
Bình 

Thuận

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị mối quan hệ 

giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong 

ngành gạch ốp lát trên thị trường Việt Nam.

2016

25 Lê Đỗ Đình Nhân 10/02/1991
Quảng 

Ngãi

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ 

thống tàu điện Metro cho nhu cầu đi lại của 

người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2016



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

26 Lê Phi Lân 19/10/1993
Bình 

Thuận

Tác động của việc triển khai KPI đến động lực 

làm việc của người lao động tại FPT 

SOFTWARE HCM.

2016

27 Đỗ Cao Thắng 17/11/1989 Đồng Tháp

Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến 

lòng trung thành: nghiên cứu thương hiệu 

Smartphone tại TP.HCM.

2016

28 Huỳnh Tấn Tài 27/11/1992
Tiền 

Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận và 

mối liên hệ hành vi truyền miệng với giá trị 

cảm nhận khi trải nghiệm sự đổi mới tại hệ 

thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM.

2016

29 Huỳnh Tú Anh 18/01/1986 Long An

Ảnh hưởng của vốn tâm lý đến động lực và 

hiệu quả làm việc của nhân viên tại Agribank 

Long An

2016

30 Lê Châu Việt Thanh 28/07/1991 Tiền Giang

Những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ lao động 

tại các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu 

công nghiệp ở tỉnh Tiền Giang.

2016

31
Nguyễn Đỗ 

Hải
Nguyên 10/02/1989 Đăk Lăk

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 

kinh doanh của sinh viên ngành Quản trị kinh 

doanh - Trường Đại học Mở TP.HCM.

2016

32 Phạm Thái Long 30/07/1991 Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định học Tiếng 

Anh trực tuyến của sinh viên tại Thành phố Hồ 

Chí Minh: Nghiên cứu trường hợp TOPICA 

NATIVE.

2016

33 Phan Thế Hội 10/02/1993 Phú Yên

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng 

ứng dụng thương mại di động Shopee của 

người tiêu dùng tại TP.HCM.

2016

34 Võ Ngọc Đức 06/10/1991 Quảng Bình

Ảnh hưởng của sự căng thẳng (Stress) trong 

công việc đến hiệu quả giảng dạy của giáo viên 

trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh.

2016



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

35
Nguyễn Thị 

Tú
Anh 16/10/1991 Nghệ An

Đánh giá ảnh hưởng của thái độ khách hàng về 

các hoạt động Marketing trên facebook tới ý 

định mua sản phẩm nội thất tầm trung và cao 

cấp.

2017

36
Lê Huỳnh 

Công
Trạng 02/09/1980

Tiền 

Giang

Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) 

đến ý định mua hàng công nghiệp của người 

tiêu dùng. Nghiên cứu trường hợp máy công 

cụ, thiết bị cơ khí.

2017

37 Lê Thanh Duy 01/08/1988 Cần Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và hành 

vi phản hồi của khách hàng tại Spa Glory of 

New York.

2017

38
Huỳnh Thị 

Ngọc
Trâm 26/02/1990 Ninh Thuận

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định, 

hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

2017

39 Phan Thị Trà My 19/02/1993 Lâm Đồng

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi 

đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sự 

sáng tạo của nhân viên kinh doanh (Trường 

hợp ngành Logistics tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2017

40 Võ Thị Tố Trinh 30/11/1993 Bình Định

Các yếu tố tác động đến thái độ và dự định 

truyền miệng của người tiêu dùng về việc sử 

dụng xe điện hai bánh tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2017

41 Lê Văn Như Vinh 15/10/1989 Phú Yên

Quan điểm của người tiêu dùng về trách nhiệm 

xã hội trong việc sử dụng túi phân hủy sinh 

học.

2017

42
Ngô Liêm 

Phước
Trọng 11/08/1992 Đồng Nai

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội nội bộ, sự 

hài lòng trong công việc và sự gắn kết tổ chức 

của nhân viên các ngân hàng tại Việt Nam.

2017

43 Đào Tấn Phát 10/10/1994
Quảng 

Ngãi

Những yếu tố tác động đến ý định mua sản 

phẩm phân bón hữu cơ vi sinh của cư dân đô 

thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

44
Nguyễn Thị 

Thanh
Tâm 12/10/1993

Kiên 

Giang

Tác động của nhận thức về doanh nghiệp và 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến ý 

định mua của người tiêu dùng - một nghiên cứu 

trong ngành nước giải khát.

2017

45 Võ Minh Đạt 09/01/1993 Bến Tre

Ảnh hưởng của các thành phần tài sản thương 

hiệu đến ý định mua lặp lại: Trường hợp kẹo 

dừa Bến Tre.

2017

46 Phạm Đức Thương 05/05/1978
Tiền 

Giang

Các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến 

sự hài lòng và hành vi của khách hàng đối với 

dịch vụ Truyền hình cáp giao thức Internet 

(MYTV) của VNPT tại Tỉnh Tiền Giang.

2017

47
Nguyễn 

Huỳnh Anh
Thư 13/09/1991 Đồng Nai

Ảnh hưởng của việc sử dụng phương tiện 

truyền thông xã hội quá mức đến hiệu suất 

công việc của người lao động tại UBND Quận 

Bình Thạnh TP.HCM.

2017

48 Ngô Thị Xuân Nhật 14/01/1993
Bình 

Thuận

Ảnh hưởng chất lượng cuộc sống công việc 

đến ý định nghỉ việc của người lao động tại 

Doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.HCM.

2017

49 Lê Thị Thanh Tuyền 22/01/1981 Long An

Mối quan hệ giữa đồng sáng tạo trải nghiệm du 

lịch và hành vi trung thành của khách du lịch: 

nghiên cứu tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

2017

50
Nguyễn 

Phương
Thịnh 01/01/1989

Tiền 

Giang

Tác động của chánh niệm đến hiệu quả công 

việc và sự sáng tạo của nhân viên: Trường hợp 

các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017

51 Phan Trung Hiếu 24/04/1989 Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt thức ăn 

trực tuyến qua ứng dụng di động: Một nghiên 

cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017

52 Nguyễn Tấn Thành 21/01/1985 Bến Tre

Tác động của tính công bằng trong dịch vụ đến 

sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng 

trong lĩnh vực dịch vụ giám định.

2017



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

53
Nguyễn Lê 

Lan
Anh 22/08/1992 Bạc Liêu

Ảnh hưởng của đặt sản phẩm trong phim 

(Product placement) đến ý định mua sắm của 

khách hàng: nghiên cứu về sản phẩm thời trang 

tại TP.HCM.

2017

54 Nguyễn Văn Nguyên 19/03/1994
Tiền 

Giang

Các yếu tố tác động đến sự thành công của mở 

rộng thương hiệu: trường hợp nghiên cứu tại 

TP. Hồ Chí Minh.

2017

55
Nguyễn Thị 

Kim
Châu 16/09/1977 Tây Ninh

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại chuỗi Cửa 

hàng xăng dầu - Công ty Xăng dầu Tây Ninh 

(Petrolimex Tây Ninh).

2018

56
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương 09/06/1985 Tây Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo 

hiểm xe ô tô tại Công ty Cổ phần bảo hiểm 

Viễn Đông Chi nhánh Tây Ninh.

2018

57 Dương Hữu Hạnh 11/06/1988
Tiền 

Giang

Tác động của các yếu tố Marketing tại điểm 

bán đến hành vi mua hàng tùy hứng thực phẩm 

đóng gói - Bối cảnh các điểm bán lẻ ở 

TP.HCM.

2018

58 Phan Nhật Khánh 26/03/1994 Đồng Nai

Hành vi đồng sáng tạo tác động đến lòng trung 

thành của khách hàng: nghiên cứu dịch vụ tập 

gym California Fitness tại TP.HCM.

2018

59 Lê Thị Tường Vi 21/01/1990
Quảng 

Ngãi

Hạnh phúc tại nơi làm việc, lãnh đạo chuyển 

đổi và trí tuệ xúc cảm: Trường hợp nghiên cứu 

ở các trường Trung học phổ thông và Đại học 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2018

60 Bùi Thị Ngọc Bé 19/08/1988
Thanh 

Hóa

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại 

nhà cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy 

của khách hàng tổ chức tại Việt Nam.

2018

61 Võ Thị Nghĩa 10/06/1992
Quảng 

Ngãi

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử 

dụng dịch vụ in ấn áp dụng theo tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 12647 và G7 của khách hàng 

doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần In số 7.

2018



TT Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn KhóaHọ  & Tên 

62 Trần Thị Việt Anh 11/10/1986 TP.HCM
Đánh giá giá trị thương hiệu thuốc lá Vinataba 

bao cứng theo quan điểm khách hàng.
2018

63
Nguyễn Thị 

Hoàng
Anh 02/01/1984 TP.HCM

Tác động của cân bằng công việc - cuộc sống 

đến sự hài lòng, tự hào và cam kết với tổ chức 

của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2018

64
Nguyễn Thị 

Thúy
Mai 29/12/1987 Bến Tre

Giải pháp giữ chân khách hàng sử dụng dịch 

vụ Internet cáp quang của VNPT TP.HCM.
2018

65 Hồ Đăng Chương 16/02/1976
Bình 

Thuận

Các nhân tố dẫn đến thành công tại các trường 

Đại học tự chủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2018

66

Huỳnh 

Nguyễn 

Thanh

Loan 26/11/1989 TP.HCM

Đặc điểm công việc tác động đến hạnh phúc 

của nhân viên: Vai trò trung gian của sự cân 

bằng giữa công việc - cuộc sống.

2018

67 Lý Hoàng Hiệp 07/06/1985 TP.HCM
Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng ví 

điện tử của người dùng tại TP. Hồ Chí Minh.
2018

68 Nguyễn Huệ Hằng 21/07/1980 Bạc Liêu

Giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động thanh 

toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam.

2018

69 Dương Hoài Ngọc 12/09/1982 Gia Lai

Tác động của thực tiễn quản lý nguồn nhân lực 

đến hiệu suất tổ chức tại các ngân hàng thương 

mại: vai trò trung gian của đổi mới tổ chức.

2018

70 Phạm Toàn 10/06/1984
Quảng 

Ngãi

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch 

vụ chữa bệnh bằng Y học cổ truyền đối với 

bệnh cơ xương khớp của người dân tại Thành 

phố Hồ Chí Minh.

2018
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71 Vương Văn Thương 10/11/1989 Đồng Nai

Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến xu hướng đầu 

tư cá nhân trên thị trường Bất động sản khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh.

2018

72 Trần Thị Diệu Hiền 29/09/1995 Đà Nẵng

Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến hình 

ảnh thương hiệu, tình yêu thương hiệu và 

truyền miệng: nghiên cứu các ngân hàng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.

2018

73 Nguyễn Ngọc Duy 26/09/1982
Campuchi

a

Các đặc điểm tính cách tác động đến ý định 

đầu tư tiền điện tử của nhà đầu tư cá nhân.
2018

74 Vi Đại Hùng 08/12/1994 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng hiệu suất bán hàng thông 

qua hành vi định hướng khách hàng của nhân 

viên tư vấn bảo hiểm tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.

2018


