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1 Ôn Thị Mỹ Ngọc 02/06/1988 Đăklăk

Ảnh hưởng của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong 

công việc của nhân viên tại công ty phát triển công 

nghệ Thái Sơn

2012

2 Nguyễn Ngọc Tâm 15/02/1990 Nghệ An
Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua quần áo trực tuyến 

của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh
2013

3 Nguyễn Minh Nhật 12/06/1990 Tây Ninh
Sự hài lòng của người vay vốn tại Quỹ trợ vốn xã viên 

hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh
2013

4 Trần Quốc Long 19/10/1978 Hà Tĩnh
Ý định mua hàng thông qua mạng xã hội của người tiêu 

dùng Việt Nam
2013

5 Nguyễn Quốc Thắng 29/03/1985 Thanh Hóa
Tác động của cảm nhận công bằng đến động lực làm 

việc của nhân viên văn phòng tại TP.HCM
2013

6
Nguyễn Thị 

Hoài
Ân 07/12/1988 Nghệ An

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh 

của sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
2013

7
Lương Thị 

Thu
Hằng 03/02/1990

Tiền 

Giang

Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân 

phối trong ngành sơn công nghiệp tại TP.HCM
2013

8 Nguyễn Huy Ba 26/06/1986
Quảng 

Nam

Ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên tại Thành 

phố Hồ Chí Minh

2012

9 Phạm Bảo Trân 12/03/1988 TP.HCM

Những nhân tố tác động đến hành vi tiết kiệm điện của 

các hộ gia đình sử dụng điện tại Thành phố Hồ Chí 

Minh

2012

10 Lý Thanh Huy 30/06/1989 TP.HCM

Ý định chuyển đổi mua sắm từ kênh truyền thống sang 

kênh trực tuyến của người tiêu dùng tại khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh

2013

11
Nguyễn Thị 

Hoài
Việt 15/08/1987 Bình Định

Các yếu tố tác động đến hiệu ứng truyền miệng trực 

tuyến trên facebook tại Thành phố Hồ Chí Minh
2013

12 Trần Thị Ánh Tuyết 20/12/1984
Bình 

Thuận

Sự tác động của các yếu tố marketing lên hành vi 

truyền miệng: Nghiên cứu đối với ngân hàng BIDV 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2012

13
Nguyễn Trần 

Hoàng
Phương 28/03/1988 Cần Thơ

Các nhân tố tác động đến hành vi truyền miệng điện tử 

của người tiêu dùng trên mạng xã hội ở Việt Nam
2013

14 Nguyễn Minh Thư 26/11/1986
Đồng 

Tháp

Ảnh hưởng của sự căng thẳng trong công việc đến hành 

vi chống đối của nhân viên tại các ngân hàng thương 

mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

2012

15
Nguyễn Thụy 

Đoan
Trang 10/04/1987 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn công ty dược 

phẩm đa quốc gia để làm việc của các trình dược viên 

tại TP.HCM

2012

16 Võ Hồng Kiệt 10/10/1988
Quảng 

Ngãi

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến mức độ căng 

thẳng trong công việc tại TP.HCM. So sánh trường hợp 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 

nghiệp Việt Nam

2013

17
Nguyễn Thị 

Như
Ngọc 28/05/1988 TP.HCM

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu 

dùng đối với quảng cáo trên facebook tại Việt Nam
2013

18 Ngô Thị An Hạ 26/12/1990
Bình 

Phước

Ảnh hưởng của công tác huấn luyện đến kết quả hoàn 

thành công việc của giao dịch viên tân tuyển 

Sacombank

2014

DANH MỤC ĐỀ TÀI HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 

2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
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19 Trần Thị Vân 23/10/1990 Đăklăk
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ý định mua 

hàng của người tiêu dùng
2013

20
Nguyễn Thị 

Thu
Thảo 28/01/1989 Bình Định

Giá trị của liên kết thương hiệu - nhà bán lẻ và ý định 

mua hàng của người tiêu dùng: Một nghiên cứu thực 

nghiệm với sản phẩm dầu gội tại Coopmart

2014

21
Nguyễn Trúc 

Thanh
Mai 24/06/1991

Đồng 

Tháp

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua trang phục nữ 

qua mạng xã hội facebook
2014

22
Nguyễn 

Thành
Trung 26/12/1983

Tiền 

Giang

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định làm việc cho công ty 

nước ngoài của sinh viên đại học năm cuối tại 

TP.HCM

2014

23 Bùi Văn Phú 19/06/1977
Quảng 

Nam
Quản trị công ty và chính sách cổ tức 2012

24
Trần Ngọc 

Tri
Nhân 09/11/1978

Kiên 

Giang

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà thầu 

khảo sát địa chất của Doanh nghiệp tư vấn xây dựng tại 

TP.HCM

2012

25 Vũ Quang Huy 06/12/1978 Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của công 

ty bảo hiểm nhân thọ CHUBB tại Thành phố Hồ Chí 

Minh

2012

26 Nguyễn Đức Phước 16/09/1989 Đồng Nai Ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên tại TP.HCM 2012

27 Đinh Thị Hóa 24/11/1990 Thanh Hóa
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức trong 

facebook nhóm
2013

28 Đỗ Xuân Hiệp 24/01/1989 Đồng Nai
Sự hài lòng của phụ huynh học sinh mẫu giáo với dịch 

vụ của các trường mầm non tại Đồng Nai
2014

29 Hồ Văn Anh Tuấn 28/10/1983 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách 

hàng dùng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân 

hàng tại TP.HCM

2014

30 Trần Phú Ngọc 25/07/1991 An Giang
Mô hình "Cánh đồng mẫu lớn": Nghiên cứu tại An 

Giang
2014

31 Chung Thùy Dung 23/02/1990 TP.HCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân 

khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa nội ung 

bướu vệ tinh - Bệnh viện ung bướu TP.HCM

2014

32 Lê Thị Minh Hương 21/09/1990 TP.HCM
Nâng cao hiệu quả làm việc thông qua xây dựng 

thương hiệu nội 
2014

33 Huỳnh Lê Duy 19/06/1989 Tây Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng quyết định chọn ngân hàng 

thương mại để vay vốn có đảm bảo của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực TP.HCM

2012

34
Đinh Thị 

Huyền
Cơ 11/11/1989 Phú Yên

Các yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên 

tư vấn bán hàng trong hệ thống Chevrelet tại Việt Nam
2014

35 Trần Quang Huy 25/05/1989 Bình Định
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm rau 

sạch của khách hàng tại siêu thị BigC Việt Nam
2014

36 Tạ Thị Xuân Diệu 25/12/1989 Đồng Nai

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng lên 

chất lượng mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên và hành vi 

tích cực của nhân viên ngành công nghệ thông tin tại 

TP.HCM

2013

37
Nguyễn 

Trọng
Tâm 09/05/1990

Khánh 

Hòa

Sự chấp nhận thông tin truyền miệng điện tử và niềm 

tin thương hiệu trong lĩnh vực du lịch Việt Nam
2014

38
Nguyễn Thị 

Thu
Thảo 14/11/1991 Sông Bé

Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển dạng, 

sự học hỏi của tổ chức và đổi mới tổ chức trong ngành 

công nghệ thông tin

2014

39 Nguyễn Đình Hoàng 18/03/1990 TP.HCM
Văn hóa tổ chức và hiệu quả làm việc của người lao 

động - Trường hợp công ty Dargon sourcing
2013

40 Trần Phú Quốc 25/09/1974 Lâm Đồng

Các yếu tố của văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến chia sẻ 

tri thức của nhân viên tại các chi nhánh Vietinbank khu 

vực TP.HCM

2014

Page 2



TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn Khóa

41
Phạm Trần 

Quốc
Đại 05/11/1986 Tây Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân 

viên công ty xi măng Holcim Việt Nam
2012

42 Bùi Lê Yến Lynh 14/03/1988 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng việc chia sẻ kiến thức của người 

lao động phòng nghiên cứu phát các Công ty dược 

TP.HCM

2012

43 Đặng Hải Bằng 05/12/1986 Vũng Tàu

Các yếu tố của marketing mối quan hệ ảnh hưởng đến 

chất lượng mối quan hệ với khách hàng tại Công ty cổ 

phần dịch vụ Sonadezi

2014

44 Lê Thị Thùy Dương 08/10/1991 Bến Tre

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến hiệu quả làm việc 

của nhân viên tại công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 

FPT

2014

45
Lê Lý Thị 

Như
Duyên 25/07/1987 Bình Định

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua lặp lại sản phẩm 

sữa Anka của người tiêu dùng
2014

46 Lê Thị Mỹ Khánh 16/10/1974
Khánh 

Hòa

Nguyên nhân tác động đến sự nghỉ việc và ảnh hưởng 

của nó đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại công ty 

Shing Việt

2014

47
Nghiêm 

Thoại
Vân 02/04/1987 TP.HCM Thái độ và ý định tiêu dùng sản phẩm xanh 2014

48 Trần Kim Chi 05/09/1988 Bình Định

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng và sự 

phức tạp của công việc đến sự sáng tạo của nhân viên 

trong các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tại 

TP.HCM

2013

49
Trần Huỳnh 

Bảo
Ngọc 23/03/1986 TP.HCM

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến 

niềm tin của nhân viên đối với lãnh đạo dẫn đến sự 

cam kết của nhân viên với tổ chức (trường hợp trung 

tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành 

phố)

2013

50 Lê Thị Xuân Thanh 08/02/1983 TP.HCM

Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực tác động đến hiệu 

quả công việc của nhân viên công ty cổ phần công 

nghiệp cao su Miền Nam

2012

51 Hồ Thị Kim Cương 20/10/1985 Tiền Giang
Các yếu tố tác động đến sự phụ thuộc vào smartphone 

và hành vi mua của người tiêu dùng
2012

52 Nguyễn Thị Thúy 01/11/1988 Thanh Hóa
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua ebook bản quyền 

Việt Nam
2012

53 Trần Hoài Nam 18/10/1984 Nam Định
Ảnh hưởng của tính cách đến sự hài lòng trong công 

việc của nhân viên văn phòng tại TP.HCM
2012

54 Trần Viết Khanh 02/02/1985 Đà Nẵng

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ vận tải hành khách nội địa của hãng 

Hàng không quốc gia Việt Nam

2012

55 Thái Tú Uyên 01/09/1987 An Giang

Phân tích sự khác biệt về tài sản thương hiệu theo nhận 

thức khách hàng trong bối cảnh ba nhóm ngân hàng tại 

Việt Nam

2014

56 Võ Chung Thành 30/11/1991 TP.HCM

Sự hài lòng và cam kết với tổ chức của cán bộ, công 

chức và những người hoạt động không chuyên trách tại 

các UBND phường trên địa bàn quận 11, TP.HCM

2014

57 Nguyễn Thị Dung 02/12/1988 Bình Định
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin trên 

nhãn hiệu thực phẩm của người tiêu dùng
2014

58 Nguyễn Hùng Lâm 28/12/1986 TP.HCM

Ảnh hưởng của sự hộ giáp thương hiệu từ người nổi 

tiếng đến thái độ của người tiêu dùng đối với thương 

hiệu

2014

59
Huỳnh Thị 

Yến
Trinh 22/10/1988 Tây Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ chấp nhận của nhân 

viên trong doanh nghiệp nước ngoài khi tổ chức có sự 

thay đổi 

2012
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60
Trần Thị 

Thùy
Dương 15/02/1985

Thái 

Nguyên

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ chung cư 

phân khúc trung bình và thấp của khách hàng tại 

TP.HCM

2012

61
Nguyễn Thái 

Thiên
Đức 03/11/1989 TP.HCM

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ 

chức của đội ngũ bán hàng thuộc doanh nghiệp B2B 

khu vực TP.HCM

2012

62 Võ Văn Dũng 16/08/1974
Bình 

Thuận

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối 

với du lịch biển tại Bình Thuận
2012

63 Phan Thị Mỹ Hằng 31/03/1987 Đà Lạt

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân 

viên tại các công ty giao nhận vận tải hàng hóa xuất 

nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM

2012

64 Trần Minh Trí 01/09/1987 An Giang

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân 

viên khối công nghệ phần mềm tại các doanh nghiệp 

nước ngoài trên địa bàn TP.HCM

2012

65
Nguyễn Thị 

Bảo
Quyên 27/01/1986 Đồng Nai

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết 

gắn bó của nhân viên các doanh nghiệp giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại TP.HCM

2012

66
Nguyễn Đỗ 

Nguyệt
Hồng 09/10/1979 Vĩnh Long

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo tạo sự thay đổi 

đến sự thỏa mãn và gắn kết của  nhân viên với tổ chức 

tại một số bệnh viện công lập trực thuộc sở y tế 

TP.HCM

2012

67 Dương Ngọc Thúy 01/01/1983 Long An
Nghiên cứu các yếu tố quản lý tác động đến năng suất 

lao động của doanh nghiệp trong ngành dệt may
2012

68 Trương Ngọc Phượng 04/01/1985 Đồng Tháp

Tài chính hành vi trong xu hướng mua cổ phiếu của 

nhà đầu tư cá nhân tại sở giao dịch chứng khoán 

TP.HCM

2012

69 Lại Thị Thương 18/02/1989 Ninh Bình
Đánh giá chất lượng dịch vụ rạp chiếu phim tại 

TP.HCM bằng mô hình IPA
2012

70 Lê Hồ Ngọc Uyên 06/10/1988
Quảng 

Ngãi

Phân tích tác động của hoạt động quản trị nguồn nhân 

lực đến năng suất làm việc của nhân viên ngân hàng 

TMCP phát triển TP.HCM (HDBank) trên địa bàn 

TP.HCM

2012

71
Nguyễn Thị 

Thu
Trang 14/06/1987 Gia Lai

Tác động của xung đột giữa công việc và gia đình đến 

sự thỏa mãn công việc của lập trình viên tại TP.HCM
2012

72
Nguyễn Thị 

Nhật
Trâm 21/04/1987

Khánh 

Hòa

Xu hướng mua sắm smartphone của thanh thiếu niên 

tuổi teen tại TP.HCM
2012

73
Phạm Thị 

Như
Quỳnh 21/09/1991 TP.HCM

Ứng dụng mô hình tầm quan trọng -hiệu suất IPA trong 

phân tích chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú 

tại bệnh viện Quốc tế City

2014
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