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1
Vương Nguyễn 

Thanh
Tâm 25/06/1983 TP.HCM

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chất 

lượng dịch vụ, niềm tin và ý định mua hàng 

của khách hàng tại hệ thống siêu thị Coopmart

2015

2 Nguyễn Thị Ngân 04/09/1990 Nghệ An

Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đến cam kết của nhân viên ngân hàng 

Techcombank tại TP.HCM

2015

3 Ngô Thị Hoàng Trâm 09/04/1990
Quảng 

Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách 

trực tuyến của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí 

Minh

2015

4 Ngô Văn Mạnh 07/05/1990 Bình Thuận
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua đất nền dự án tại TP.HCM
2014

5 Lâm Thanh Phong 23/03/1983 TP.HCM

Các yếu tố tác động đến sự chấp nhận dịch vụ 

điện toán đám mây của các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin tại TP.HCM

2015

6 Nguyễn Huy Hoàng 11/02/1989 Thanh Hóa

Quan điểm của người tiêu dùng về trách nhiệm 

xã hội của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng nhanh tại Việt Nam

2015

7 Ông Thùy An 27/02/1975 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng trong  khôi phục dịch vụ ngân 

hàng: trường hợp nghiên cứu tại Eximbank

2015

8 Trần Thanh Tường Thịnh 05/11/1992 Đồng Tháp

Những yếu tố tác động đến ý định chọn trường 

mầm non cho con của phụ huynh khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh

2015

9 Trương Thế Anh 23/02/1987 Quảng Trị

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến ý định tiếp tục 

sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trực tuyến 

của khách hàng cá nhân tại TP.HCM

2015

10 Võ Kiến Quang 13/07/1991 TP.HCM

Các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp tác động 

đến hiệu quả làm việc của nhân viên thuộc 

doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM

2015

11 Tạ Thị Thu Loan 29/10/1988 Hải Phòng

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn 

mua điện thoại thông minh phân khúc trung 

cấp tại TP.HCM

2014

12 Võ Hoàng Vũ 01/05/1986 TP.HCM
Các nhân tố quyết định thành công của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM
2015

13 Võ Minh Tú 07/02/1988 TP.HCM

Hành vi công dân tổ chức của nhân viên và 

hiệu quả trong công việc: Trường hợp là các 

thuyền viên thuộc đội tàu biển trong nước

2015

14 Lý Quỳnh Giao 17/03/1988 Cà Mau

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua 

trên trang bán hàng trực tuyến Tiki.vn cùa 

người tiêu dùng TP.HCM

2014
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15 Nguyễn Văn Thông 20/04/1992 Tiền Giang

Hài lòng công việc - Mối quan hệ với cam kết 

tổ chức và ý định nghỉ việc (Trường hợp đối 

với nhân viên kỹ thuật dịch vụ hạ tầng công 

nghệ thông tin)

2015

16 Phan Hùng Vinh 11/05/1991 Bình Định

Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài 

lòng của bệnh nhân - Trường hợp Viện sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí 

Minh

2015

17 Huỳnh Khánh Toàn 30/11/1981 Tây Ninh

Tác động của nhận diện tổ chức và sự gắn kết 

của nhân viên đối với sự hài lòng công việc 

của nhân viên phục vụ hành khách trong ngành 

hàng không tại TP.HCM

2015

18 Trần Bá Thịnh 08/05/1985 TP.HCM

Tác động của mối quan hệ giữa khách hàng và 

nhân viên đến truyền miệng tích cực thông qua 

sự hài lòng khách hàng ở các doanh nghiệp 

kinh doanh xe khách tại TP.HCM

2015

19 Nguyễn Thị Minh Châu 20/11/1985 Long An

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển 

dạng đến sự hài lòng công việc và sự cam kết 

gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận 

tải biển trên địa bàn TP.HCM

2015

20 Nguyễn Phương Anh 26/02/1989 TP.HCM

Các yếu tố tác động đến việc thực thi trách 

nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trong ngành dệt may tại TP.HCM

2015

21 Trần Thị Nguyệt Phương 26/07/1991 TP.HCM

Nghiên cứu hành vi mua hàng giả thương hiệu 

cao cấp của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

2014

22 Nguyễn Hải Nam 02/06/1985 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng 

dịch vụ đặt xe trực tuyến của khách hàng tại 

TP.HCM

2015

23 Bùi Ngọc Sơn 20/10/1989
Ninh 

Thuận

Công bằng tổ chức và hành vi làm việc tích 

cực - Nghiên cứu thực nghiệm tại Công ty tài 

chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

2015

24 Trần Minh Huệ 07/11/1989
Quảng 

Ngãi

Marketing nội bộ, cam kết tổ chức và hình ảnh 

thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm tại ngân 

hàng TMCP Á Châu khu vực Hồ Chí Minh 

2015

25 Ngô Thanh Thủy 18/07/1980 Đồng Nai
Cảm giác an toàn: Các yếu tố tác động và hệ 

quả - Ngành y tế tại TP.HCM
2015

26 Phạm Thị Hồng Diệu 10/05/1987 Bình Thuận

Lợi ích mối quan hệ, lòng tin cam kết và hợp 

tác lâu dài của nhà bán lẻ với nhà cung cấp: 

Một nghiên cứu trong ngành bán lẻ hiện đại - 

Siêu thị trên địa bàn TP.HCM

2015

27 Lư Văn Bảo Long 11/03/1982 An Giang
Thái độ và ý định mua gạo hữu cơ dưới tác 

động của định vị và kiến thức thương hiệu
2015

28
Nguyễn Lưu 

Tường
Vân 01/01/1991 TP.HCM

Ý định và hành vi tham gia kinh doanh đa cấp 

tại TP.HCM: Trường hợp công ty Amway Việt 

Nam

2014

29 Nguyễn Cao Kỳ 28/02/1992 An Giang

Tác động cam kết thương hiệu và giá trị cảm 

nhận đến truyền miệng tích cực của khách 

hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng

2015
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30 Lê Hoàng Anh 18/01/1987 TP.HCM 

Tính sẵn sàng của các nguồn lực trong việc 

triển khai hệ thống bảo trì năng suất toàn diện - 

TPM - tại Vinamilk

2014

31
Nguyễn Hoàng 

Thanh
Tuyền 22/06/1988 TP.HCM

Đánh giá chất lượng dịch vụ khám bệnh tại 

phòng khám dịch vụ chất lượng cao - Bệnh 

viện Nhi đồng 2, TP.HCM

2014

32 Trần Thanh Thảo 23/07/1985 Cần Thơ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua trang phục nữ trực tuyến trên địa bàn 

TP.HCM

2014

33 Nguyễn Minh Hiệp 21/09/1990
Bình 

Dương

Động lực và hiệu quả làm việc của nhân viên 

văn phòng trong khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore Bình Dương

2015

34 Đặng Thị Ngọc Hà 23/10/1990 Tây Ninh
Quyết định chọn học trung cấp của học sinh 

lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh
2015

35 Nguyễn Thị Diễm Hằng 13/03/1991 Tiền Giang
Ý định quay lại điểm đến Tiền Giang của 

khách du lịch
2015

36 Nguyễn Trọng Khiêm 20/07/1992 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực 

phẩm nhãn hàng riêng tại hệ thống siêu thị 

Coopmart - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

2015

37 Lê Mai Anh 08/07/1992 TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch 

vụ khám chữa bệnh trực tuyến: Nghiên cứu tại 

TP.HCM

2015

38 Kim Trung 20/05/1983 Trà Vinh

Ảnh hưởng của mùi hương trong môi trường 

mua sắm đến hành vi mua của khách hàng 

trong cửa hàng thời trang tại TP.HCM

2014

39 Đoàn Thái Hoài Thương 25/05/1986 Đồng Nai

Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn 

nhãn hiệu bia của thực khách tại các điểm kinh 

doanh dịch vụ ăn uống khu vực trung tâm 

TP.HCM

2014

40 Huỳnh Thị Tuyết Lê 03/04/1986 Tây Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử 

dụng dịch vụ rút tiền không dùng thẻ của 

khách hàng cá nhân tại Vietbank trên địa bàn 

TP.HCM

2014

41 Nguyễn Thanh Tiền 03/07/1986
Quảng 

Ngãi

Ảnh hưởng của niềm tin đến quyết định mua 

hàng qua Lazada.vn của người tiêu dùng
2015

42 Trần Minh Tánh 18/12/1986 Đồng Tháp

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng bách hóa 

CO.OP Smile

2015

43 Ngô Trần Diễm Thúy 24/01/1990 Tiền Giang

Nghiên cứu tác động của đam mê khởi nghiệp 

đến năng lực khởi nghiệp với vai trò trung gian 

của học hỏi khởi nghiệp và sự nhạy bén trong 

khởi nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam

2015

44 Nguyễn Thị Thu Hà 03/12/1987 Đồng Tháp

Tác động của trí thông minh cảm xúc đến kết 

quả thực hiện công việc của nhân viên văn 

phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

2014

45 Nguyễn Anh Khoa 28/01/1986 An Giang
Ý định sử dụng hệ thống điện mặt trời của hộ 

gia đình Thành phố Hồ Chí Minh
2015
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46 Nguyễn Hồng Vân 26/09/1992 TP.HCM

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ảnh 

hưởng đến lòng trung thành và sự truyền 

miệng của người tiêu dùng; Nghiên cứu mặt 

hàng sữa

2015

47 Nguyễn Thành Hóa 27/06/1989 Tiền Giang

Ảnh hưởng của sự công bằng đến sự hài lòng 

và sự gắn kết của giảng viên với tổ chức: Một 

nghiên cứu ở các trường đại học tại TP.HCM

2015

48 Trần Thị Trúc Mai 11/02/1985 Cà Mau

Ảnh hưởng của tài sản thương hiệu theo góc 

nhìn nhân viên đến hiệu quả làm việc của nhân 

viên tại các chi nhánh Vietinbank khu vực 

TP.HCM

2014

49 Mai Tùng Lâm 25/09/1989 Lâm Đồng

Vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển dạng 

đến kết quả công việc thông qua động lực nội 

sinh trong lĩnh vực dược phẩm tại TP.HCM

2014

50 Trần Thanh Tùng 23/12/1971 TP.HCM

Xây dựng các điều kiện để triển khai mô hình 

thẻ điểm cân bằng (BSC) tại công ty Điện lực 

Duyên Hải

2016

51 Hồ Ngọc Thanh Tâm 29/07/1990 An Giang

Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu 

dùng: Trường hợp mỹ phẩm có nguồn gốc 

thiên nhiên

2014

52 Đỗ Thị Mỹ Liên 11/08/1989 Bình Thuận

Đánh giá tác động của trải nghiệm thương hiệu 

và cam kết thương hiệu lên truyền miệng. 

Trường hợp ứng dụng cho thương hiệu Apple

2015

53
Đặng Nguyễn 

Thanh
Huyền 19/12/1991 Lâm Đồng

Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) 

và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh 

giá thực hiện chiến lược tại công ty cổ phần 

Minh Hữu Liên

2014

54 Mai Đạt Thịnh 10/07/1990 Đồng Nai
Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty 

cổ phần quốc tế Phong Phú đến năm 2030
2016

55 Nguyễn Đăng Khoa 16/06/1986 TP.HCM

Ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) và hệ 

thống KPI để đánh giá kết quả làm việc của 

các giảng viên đại học: Một nghiên cứu điển 

hình ở Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại 

học Mở TP.HCM

2014

56 Trần Thị Hoài Trâm 18/01/1992 Phú Yên

Tác động của truyền thông đến ý định chọn địa 

điểm du lịch tỉnh Phú Yên thông qua hình ảnh 

điểm đến

2015

57 Lý Lam Tuyền 19/02/1989 Bến Tre

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân 

viên với Công ty Cổ phần Bất động sản 

Seaholdings

2014

58 Trần Minh Thạch 08/10/1982 Tây Ninh

Cảm nhận sự tương thích cá nhân - tổ chức 

(person - organization fit) dẫn đến hành vi chịu 

trách nhiệm của nhân viên: Trường hợp của 

công ty Vinamilk, Cô gái Hà Lan, Nutifood tại 

khu vực TP.HCM

2015

59 Phạm Sỹ Giao 19/06/1984 Hải Dương
Những yếu tố ảnh hưởng ý định tiếp tục sử 

dụng sách điện tử (Ebook) tại TP.HCM
2015
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60 Đỗ Thiện Châu 13/03/1990 Bến Tre

Ảnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến 

dự định chọn nơi làm việc: Nghiên cứu tại 

TP.HCM

2015

61 Lê Sơn Quân 21/07/1989 Tây Ninh

Quá trình hòa nhập và hiệu quả làm việc của 

nhân viên mới: Một nghiên cứu tại công ty 

Intel Products Việt Nam

2015

62 Nguyễn Thanh Huyền 02/09/1992 Phú Yên

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng 

trung thành của khách hàng mua hàng trực 

tuyến trên trang Lazada tại Việt Nam

2015

63 Hoàng Bá Cường 26/04/1985 Hải Dương

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua chung 

cư của giới trẻ thu nhập trung bình khá tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

2015

64 Huỳnh Thị Thu Hà 15/12/1980 Tây Ninh

Tác động của giá trị cảm nhận đến ý định mua 

vé số điện toán Mega 6/45 (Vietlot) của người 

mua tại Tây Ninh

2015

65 Lê Thụy Đoan Trang 26/12/1978 TP.HCM
Nghiên cứu mối quan hệ giữa ý định và hành 

vi tiêu dùng túi tự hủy
2016
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