
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

1 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

thành phố Hải Phòng

Nguyễn 

Đức Cảnh

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý di tích lịch sử văn hóa ở thành phố Hải Phòng từ năm 2001 đến 

nay ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa ở thành phố trong thời 

gian tới.

2 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý khu di tích lịch sử văn hóa

nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng

Ninh

Nguyễn 

Duy Cưởng

PGS.TS. Trần Đức

Ngôn

Luận văn nghiên cứu về khảo sát, phân tích, đánh giá, thực trạng

công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa nhà Trần ở huyện Đông

Triều, Quảng Ninh từ năm 2009 -2014 chỉ ra những ưu điểm và tồn

tại của công tác quản lý; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

và hiệu quả công tác quản lý khu di tích đặc biệt này.

3 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Công tác quản lý lễ hội truyền thống

ở tỉnh XayaBury, nước Cộng hòa

Dân chủ Nhân dân Lào 

Konsavanh 

CHATTHA

VONG

PGS.TS. Nguyễn

Lệ Thi

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý lễ hội truyền thống của tỉnh Xaynhabuly hiện nay cũng như tìm 

hiểu những giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh 

Xaynhabuly hiện tại và trong tương lai.

4 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa ở phường

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố

Hà Nội.

Trần Quốc 

Chiêm

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Quảng An trong thời gian gần 

đây và những yếu tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực tơid đời sống văn 

hóa trên địa bàn phường nói riêng, quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội 

nói chung; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận trong thời gian tới.

II.THẠC SĨ

Khóa 2012

STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

5 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Nguyễn 

Ngọc Chiến

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

đối với 1 số hoạt động văn hóa ở huyện Sơn Dương từ năm 2008 đến 

2013: tuyên truyền cổ động, xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn 

hóa cơ sở, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý di tích lịch sử, lễ hội 

truyền thống; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong 

thời gian tới

6 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc

biệt (những địa điểm khởi nghĩa Yên

Thế tại tỉnh Bắc Giang)

Nguyễn 

Hữu Đán

PGS.TS Đặng Văn

Bài

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và quản lý hệ thống 

di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế nói riêng từ năm 2001 

đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt những địa 

điểm khởi nghĩa Yên Thế ở tỉnh Bắc Giang.

7 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt

Nam

Phan Mạnh 

Đức

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam từ năm 2011 đến nay: hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật, chuyên môn, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở 

vật chất, đào tạo, marketing; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý Nhà hát.

8 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội dân gian ở thành phố

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị 

Hà
GS.TS Lê Hồng Lý

Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý lễ hội dân gian trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội dân gian trên địa bàn tỉnh trong giai 

đoạn hiện nay.

9 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Thu 

Hà

PGS.TS Nguyễn

Văn Tiến

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di 

tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2001 đến 

năm 2014 ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý di tích lịch sử văn hóa trên đại bàn tỉnh trong thời gian tới.

10 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa ở quận

Long Biên, thành phố Hà Nội

Phạm Thị 

Bích Hà

TS. Nguyễn Văn

Thắng

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng việc xây dựng 

đời sống văn hóa ở quận Long Biên từ năm 2004 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn 

hóa ở quận trong thời gian tới.

11 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống trên địa

bàn quận Long Biên, thành phố Hà

Nội

Trần Thu 

Hà

PGS.TS Bùi Hoài

Sơn

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý lễ hội truyền thống ở quận Long Biên từ năm 2010 đến năm 2014; 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội 

truyền thống tại quận trong thời gian tới.

2



STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

12 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội đền Trần, tỉnh Nam

Định
Vũ Thị Hà

GS.TS. Ngô Đức

Thịnh

Luận văn khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý 

lễ hội đền Trần: quản lý, tổ chức bộ máy, quan điểm chỉ đạo, định 

hướng của Đảng và Nhà nước từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao công tác quản lý lễ hội nói chung và quản lý lễ 

hội đền Trần nói riêng.

13 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Chu Đức 

Hải

TS. Nguyễn Thế

Hùng

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá giá trị của hệ thống di 

tích lịch sử văn hóa cũng như tìm hiểu thực trạng công tác quản lý di 

tích lịch sử văn hóa của huyện Hạ Hòa từ năm 2001 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn 

hóa của huyện trong thời gian tới.

14 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa ở quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở trên địa bàn quận trong thời gian tới.

15 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà

Nội

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

TS Từ Mạnh Lương

Luận văn nghiên cứu về khảo sát, phân tích, đánh giá, thực trạng 

công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa ở huyện Sóc Sơn từ năm 

2002 đến nay; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Sóc 

Sơn trong thời gian tới.

16 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cho học

viên Học viện An ninh nhân dân
Lê Đắc Huy

PGS.TS. Nguyễn

Thị Hương

Luận văn nghiên cứu thực trạng tổ chức xây dựng đời sống văn hóa 

cho học viên Học viện An ninh nhân dân trong những năm qua trên 

các phương diện: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ sở vật chất, 

thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, xã hội,...; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác xây dựng đời sống văn hóa cho học viên Học viện trong thời 

gian tới.

17 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Lưu Thanh 

Huyền

TS. Nguyễn Anh

Cường

Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở ở huyện Ba Vì; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

huyện Ba Vì hiện nay.

18 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa
Quản lý nhà hát Kịch Hà Nội

Lại Thị 

Thu Huyền

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

uận văn nghiên cứu hướng đến hoàn thiện công tác quản lý; Thực 

trạng quản lý Nhà hát kịch Hà Nội; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý Nhà hát kịch Hà Nội trong những năm tới.
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

19 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà

Nội

Ngô Thị 

Hương

PGS. TS. Bùi Văn

Tiến

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá giá trị của hệ thống di 

tích lịch sử văn hóa cũng như tìm hiểu thực trạng hoạt động quản lý 

đối với hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Đống Đa từ 

năm 2002 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên đại bàn quận trong thời gian 

tới.

20 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý khu di tích Văn Miếu-Quốc

Tử Giám Hà Nội

Nguyễn 

Liên Hương

PGS.TS. Đặng Văn

Bài

Luận văn nghiên cứu, cơ sở lý thuyết về công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa; Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của Khu di tích 

Văn Miếu - QuốcTử Giám và những giá trị lịch sử văn hóa nổi bật 

của khu di tích; Thực trạng, đề xuất giải pháp, khuyến nghị về quản 

lý, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám 

Hà Nội.

21 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa
Bảo tồn và phát huy dân ca Phú Thọ

Nguyễn 

Phạm 

Khanh

PGS.TS. Phạm

Trọng Toàn

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các thể loại dân ca trong tỉnh Phú Thọ (hát 

xoan, hát ghẹo, hát trống quân); đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và 

phát huy những giá trị dân ca ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

22 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trần Thị 

Thuý Liễu

PGS.TS Phạm

Duy Đức

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

đối với 1 số hoạt động văn hóa ở huyện Kỳ Sơn từ năm 2008 đến 

2013: kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và đời sống văn hóa cơ sở; 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

23 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho sinh

viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ

thuật Hà Nội

Trần Thị 

Vĩnh Linh

TS. Nguyễn Đăng

Nghị

Luận văn nghiên cứu thị hiếu âm nhạc và vai trò giáo dục thị hiếu âm 

nhạc; khảo sát và đánh giá thực trạng thị hiếu của sinh viên âm nhạc 

trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội từ năm 2010 đến nay; đề xuất 

giải pháp định hướng thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên âm nhạc trong 

trường.

24 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành

phố Hà Nội

Vũ Khắc 

Lương

TS. Nguyễn Thế

Hùng

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý di tích lịch sử văn hóa quận Hai Bà Trưng từ năm 2008 đến nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của quận trong thời gian tới.
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

25 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đỗ Thành 

Nam

PGS.TS Nguyễn

Thị Hương

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

về văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì từ năm 2008 đến nay; đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì, nhằm phát huy 

vai trò của văn hóa, kinh tế- xã hội của đại phương trong giai đoạn tới.

26 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Lương 

Ngọc Ninh

PGS.TS Bùi Hoài

Sơn

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa và 

công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện trong thời gian tới.

27 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di sản Hán-Nôm ở Việt Nam

(qua nghiên cứu trường hợp tại Viện

Nghiên cứu Hán Nôm)

Lê Phương 

Nga

PGS.TS Nguyễn

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

đối với loại di sản Hán Nôm tại Viện nghiên cứu Hán Nôm từ năm 

2010 đến 2014; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản 

Hán Nôm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

28 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà

Nội

Nguyễn 

Thị Nga

PGS.TS Lê Ngọc

Thắng

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

về văn hóa trên địa bàn huyện Quốc Oai từ năm 2008 đến nay: tổ 

chức bộ máy, cơ chế, phương thức quản lý, quản lý cơ bản về các 

lĩnh vực (văn hóa, thể thao và du lịch, di tích, thông tin tuyên truyền, 

lễ hội, dịch vụ văn hóa, thiết chế, đời sống văn hóa); đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

29 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà

Nội

Nguyễn 

Thúy Nga

PGS. TS Trịnh Thị

Minh Đức

Luận văn nghiên cứu về khảo sát, phân tích, đánh giá, thực trạng 

công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở huyện Ba Vì từ tháng 8 

năm 2008 đến nay; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện 

Ba Vì.

30 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ

thuật tại tỉnh Phú Thọ

Bùi Thị 

Thuý Ngọc

TS. Đỗ Quang

Minh

Luận văn nghiên cứu toàn diện hoạt động biểu diễn nghệ thuật và 

công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ: các đoàn văn công chuyên nghiệp, các đội văn nghệ quần 

chúng, các câu lạc bộ dân ca; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh trong 

thời gian tới.
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

31 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố

Hà Nội

Lưu 

Nguyên

PGS. TS Trịnh Thị

Minh Đức

Luận văn nghiên cứu về khảo sát, phân tích, đánh giá, thực trạng 

công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở huyện Phúc Thọ từ năm 

2008 đến nay; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Phúc 

Thọ trong thời gian tới.

32 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý khu di sản thế giới Vát Phu

trên địa bàn tỉnh Champasak, nước

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Siviengxay 

PHOMMA

LATH 

PGS.TS. Ngô Văn

Doanh

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý khu di sản văn hóa Vát Phu; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý khu di sản văn hóa thế giới Vát Phu ở tỉnh Chăm Pa 

Sắc trong thời gian tới.

33 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động Nhà Văn hóa

Thiếu nhi thành phố Thanh Hóa 

Nguyễn 

Hồng 

Phong

TS. Đỗ Thị Quyên

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt 

động Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa; định hướng và 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động Nhà văn hóa 

Thiếu nhi thành phố Thanh Hóa.

34 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thành 

Quang

PGS.TS. Bùi Văn

Tiến

Luận văn nghiên cứu về khảo sát, phân tích, đánh giá, thực trạng 

công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa ở huyện Đan Phượng từ 

tháng 8 năm 2008 đến nay khi tỉnh Hà Tây sát nhập vào thành phố 

Hà Nội; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Sóc Sơn 

trong thời gian tới.

35 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Hoạt động quản lý của Trung tâm

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngành

đường sắt Việt Nam

Văn Thị 

Quyên

PGS.TS. Phạm 

Duy Đức

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực hoạt động của Trung 

tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch Đường sắt trong thời gian qua; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Trung 

tâm nhằm đpá ứng nhu cầu hưởng thụ các hoạt động văn hóa, thể 

thao của công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt hiện nay.

36 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Hoàng 

Liên Sơn

PGS.TS Phan Văn

Tú

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước 

về văn hóa trên địa bàn huyện Lục Ngạn từ năm 2010 đến nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

37 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động văn hóa của

Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình,

thành phố Hà Nội

Phạm Văn 

Tám

PGS.TS Phan Văn

Tú

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt 

động văn hóa của Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình từ năm 2002 đến 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý văn 

hóa của Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình trong thời gian tới.
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

38 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước đối với nghệ thuật

sân khấu truyền thống chuyên nghiệp

(qua nghiên cứu Nhà hát Chèo Việt

Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam)

Lê Minh 

Tuấn

PGS.TS. Trần Trí

Trắc

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý nhà 

nước đối với Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Chèo Việt Nam 

hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước đối với nghệ thuật sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp nhằm 

bảo tồn phát huy những giá trị nghệ thuật tiêu biểu của hai loại hình 

nghệ thuật sân khấu truyền thống này.

39 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Tổ chức, quản lý các hoạt động ở

Nhà hát lớn Hà Nội

Phạm Văn 

Thắng

PGS.TS Đào Mạnh

Hùng

Luận văn nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá công tác quản 

lý nhà nước về tổ chức các hoạt động ở Nhà hát Lớn Hà Nội; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa của 

Nhà hát Lớn Hà Nội trong thời gian tới.

40 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa

trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Nguyễn 

Thị Tố 

Uyên

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý kinh 

doanh dịch vụ văn hóa tại Hòa Bình từ năm 2009 đến nay: lưu hành, 

kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; hoạt động trò chơi điện tử và các hình thức vui chơi 

khác; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch 

vụ văn hóa trên đại bàn tỉnh trong thời gian tới.

41 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa trên địa

bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh

Đắk Lắk

Phan Quốc 

Việt

TS. Nguyễn Thị

Trà Vinh

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn 

hóa trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn thành 

phố trong thời gian tới.

42 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa trên địa

bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái

Nguyên

Hoàng 

Xuân Việt

TS Nguyễn Toàn

Thắng

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn 

hóa ở thị xã sông Công từ năm 2001 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã trong thời gian 

tới.

43 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội dân gian của dân tộc

Mông ở huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng

Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào

Mayheuang 

 

XEUNHUN

G

PGS.TS. Nguyễn

Duy Thiệu

Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý lễ hội truyền thống 

trong cộng đồng người Mông ở Nỏng Hét từ năm 2000 đến nay; đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Nỏng Hét trong giai đoạn hiện nay.

44 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Trần Thị 

Phương 

Thảo

PGS.TS. Đào

Mạnh Hùng

Luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản 

lý nhà nước về lễ hội truyền thống ở huyện Hưng Hà; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lễ hội 

truyền thống trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
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STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

45 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 

Thị Quyên

PGS.TS Nguyễn

Quốc Hùng

Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống 

di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Thực trạng, 

phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

46 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

quận Xay Xết Thá, Thủ đô Viêng

Chăn (nước CHDCND Lào)

Maliya

Invaksa

PGS.TS. Nguyễn

Duy Thiệu

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng xây dựng đời 

sống vawnhoas cơ sở ở quận Xayxếtthá: vật chất, các thiết chế và 

hoạt động; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở tại quận trong giai đoạn hiện nay.

Thạc sĩ
Văn hóa 

học

47 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hôn nhân truyền thống của người 

Giẻ Triêng qua khảo sát, nghiên cứu 

nhóm Triêng ở làng Đăk Răng, xã 

Đăk Dục huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Phan Võ 

Diệu An

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Luận văn nghiên cứu bức tranh toàn diện về hôn nhân truyền thống 

của dân tộc Giẻ- Triêng ở làng Đăk Răng nói riêng và ở Việt Nam nói 

chung; đánh giá thực trạng và chỉ ra những đặc thù riêng của hôn 

nhân truyền thống của người Giẻ- Triêng; đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống trong phong tục hôn nhân hiện 

nay.

48 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Thương hiệu của các tổ chức văn hóa 

nghệ thuật (qua khảo sát Nhà hát 

Tuổi trẻ, Trung tâm Chiếu phim 

Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học Việt 

Nam)

Phan Nhật 

Anh

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Luận văn nghiên cứu vấn đề phát triển thương hiệu trong các tổ chức 

văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội cũng như phân tích, đánh giá thực 

trạng hoạt động phát triển thương hiệu của các tổ chức này trong thời 

gian qua; đề xuất giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả của 

hoạt động phát triển thương hiệu đối với các tổ chức văn hóa nghệ 

thuật ở Hà Nội.

49 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của giới trẻ Việt 

Nam trên mạng xã hội Facebook.

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Luận văn khảo sát thực trạng cách ứng xử của giới trẻ trên mạng xã 

hội Facebook cùng những phản ứng của xã hội, nhà trường, gia đình 

và bản thân giới trẻ trước những hành vi tiêu cực; đề xuất giải pháp 

nâng cao văn hóa ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội Facebook.

50 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội 

trên mạng Internet.

Trần 

Nguyễn 

Việt Anh

TS. Từ Thị Loan

Luận văn nghiên cứu thực trạng việc quảng bá văn hóa ẩm thực Hà 

Nội trên mạng Internet hiện nay cũng như đánh giá hoạt động quảng 

bá; chỉ ra xu hướng phát triển và những vấn đề đặt ra để xây dựng 

công cụ quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội thông qua mạng Internet.

51 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội chùa Nghĩa Xá (xã 

Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định)

Phan Trọng 

Bằng
PGS.TS. Trịnh Sinh

Luận văn nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, 

di vật, di tích) và phi vật thế (tín ngưỡng, lễ hội, tôn giáo) của chùa 

Nghĩa Xá; đánh giá, khẳng định các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể 

và những ảnh hưởng của di tích chùa trong đời sống văn hóa cộng 

đồng.

Khóa 2012
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52 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Vân Luông phường Vân 

Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Phan 

Thành Biên
GS.TS. Lê Hồng Lý

Luận văn nghiên cứu phong tục tập quán, đời sống kinh tế, văn hóa, 

tín ngưỡng của người dân Vân Luông xưa và nay; tìm hiểu lễ hội đền 

Vân Luông trong tiến trình lễ hội và di tích đền với kiến trúc cổ; đề 

xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của lễ 

hội trong đời sống cộng đồng.

53 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập đồ dệt của người Thái tại 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 

Lý Thị 

Ngọc Dung

PGS.TS. Võ 

Quang Trọng

Nghiên cứu quá trình bảo quản hiện vật trong phần trưng bày ngoài 

trời tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác bảo quản hiện vật trưng bày ngoài trời của bảo 

tàng.

54 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hóa - nghệ thuật đền Bạch 

Mã (thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Cao Tiến 

Dũng

TS. Nguyễn Sĩ 

Toản

Luận văn làm rõ giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của di 

tích cũng như đánh giá giá trị văn hóa của đền Bạch Mã để phục vụ 

công tác quản lý di tích, phát huy giá trị giáo dục truyền thống, giá trị 

tiềm năng du lịch; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị 

của di tích trong đời sống xã hội.

55 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giáo dục trong gia đình ở thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ

Thiều Thị 

Thùy 

Dương

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Luận văn nghiên cứu và làm rõ vị trí, vai trò, cơ cấu của giáo dục gia 

đình; khảo sát và đánh giá thực trạng xu hướng biến đổi giáo dục gia 

đình và vai trò của giáo dục gia đình tại thị xã Phú Thọ hiên nay; đề 

xuất giải pháp nhằm phát huy những giá trị của giáo dục gia đình, góp 

phần đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng nhân cách con người, 

đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

56 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Làng nghề Gỗ mỹ nghệ Kim Thiều 

(xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh).

Đỗ Thị 

Thùy 

Dương

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Luận văn nghiên cứu làng nghề gỗ mỹ nghệ Kim Thiều: tổ chức sản 

xuất, nguyên liệu, công cụ, quy trình, sản phẩm, tiêu thụ, nghệ nhân 

cùng những giá trị văn hóa chứa đựng trong các sản phẩm của làng 

nghề và những biến đổi văn hóa nghề gỗ trong quá trình CNH- HĐH; 

đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng 

nghề hiện nay.

57 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Dân ca trong đời sống của người 

Mường ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn 

Văn Đạt
PGS.TS. Trần Bình

Luận văn nghiên cứu đặc điểm, giá trị và vai trò của dân ca Mường 

trong đời sống xã hội Mường ở Ngọc Lặc: đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển dân ca Mường hiện nay.

58 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập trang sức Đông Sơn tại Bảo 

tàng Lịch sử quốc gia.

Nguyễn 

Thị Định

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Huệ

Luận văn nghiên cứu, khảo sát đồ trang sức thuộc sưu tập trang sức 

văn hóa Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; làm rõ vai trò, đặc 

trưng, giá trị của sưu tập trong hoạt động của Bảo tàng và những vấn 

đề đặt ra trong việc bảo quản, phát huy giá trị của sưu tập.
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59 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa ở huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Đỗ Hải 

Đông

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của 

huyện Tiền Hải trong giai đoạn hiện nay và dự báo xu hướng biến đổi 

trong thời gian tới; đề xuất giải pháp nhằm phát triển đời sống văn 

hóa của huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện 

Tiền Hải.

60 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tang ma của người Dao Quần Chẹt 

xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên

Đỗ Minh 

Đức

PGS.TS Lê Ngọc 

Thắng

Luận văn nghiên cứu tập tục tang ma truyền thống của người Dao 

Quần Chẹt ở huyện Đại Từ với các quan niệm về cuộc sống, cái chết, 

hệ thống nghi lễ cùng những biến đổi và các giá trị văn hóa của tang 

ma truyền thống; đề xuất giải pháp kế thừa và phát huy các nghi lễ 

tang ma của người Dao Quần Chẹt trong xây dựng nếp sống mới ở cơ 

sở hiện nay.

61 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động xuất bản lịch Bloc ở Việt 

Nam hiện nay

Nguyễn 

Mạnh Hà

TS. Nguyễn An 

Tiêm

Luận văn làm rõ khái niệm, cơ cấu, đặc điểm của lịch Bloc cũng như 

phân tích, đánh giá của hoạt động xuất bản lịch Bloc trong điều kiện 

xã hội hóa hiện nay; đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách 

trong hoạt động quản lý xuất bản nói chung, xuất bản lịch Bloc nói 

riêng.

62 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hóa Đình Chèm (xã Thụy 

Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội)

Trần Thị 

Thuý Hà

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Luận văn làm rõ giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của di

tích cũng như đánh giá giá trị văn hóa của đình Chèm để phục vụ

công tác quản lý di tích, phát huy giá trị giáo dục truyền thống, giá trị

tiềm năng du lịch; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị

của di tích trong đời sống xã hội.

63 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa gia đình quân nhân (khảo 

sát ở Quân chủng Phòng không - 

Không quân).

Lã Hải Hà
PGS.TS Lê Quý 

Đức

Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng, cách ứng xử của các 

thành viển trong các quan hệ của gia đình quân nhân tại Quân chủng 

phòng không- không quân hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao văn 

hóa gia đình quân nhân góp phần xây dựng gia đình quân nhân ở 

Quân chủng ngày no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

64 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đóng góp của Phan Kế Bính đối với 

Văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX.

 Nguyễn 

Thu Hà

PGS.TS. Ngô Văn 

Giá

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Phan Kế Bính 

ở các mảng: báo chí, dịch thuật, biên khảo, sáng tác; lý giải và đánh 

giá lựa chọn của Phan Kế Bính trong những năm đầu thế kỷ XX cùng 

nhứng đóng góp của ông đối với sự phát triển văn hóa dân tộc.

65 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Chiến lược marketing cho các tổ 

chức văn hóa nghệ thuật (nghiên cứu 

trường hợp Nhà hát tuổi trẻ).

Trần Hồng 

Hải

TS. Phạm Thị 

Thành

Luận văn nghiên cứu những vấn đề chung về marketing trong các tổ 

chức nghệ thuật biểu diễn; khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng 

công tác xây dựng và phát triển khán giả ở Nhà hát Tuổi trẻ; đề xuất 

giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác marketing trong hoạt động biểu 

diễn tại Nhà hát.

10



STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

66 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lối sống đô thị ở thành phố Ninh 

Bình

Vũ Thị 

Hạnh

GS.TS. Hoàng 

Vinh

Luận văn phân tích khái niệm lối sống cũng như đánh giá thực trạng 

lối sống đô thị ở thành phố Ninh Bình và những vấn đề đạt ra đối với 

việc thực hiện lối sống trong đời sống sinh hoạt cộng đồng; đề xuất 

giải pháp trong việc xây dựng, thực hiện lối sống đô thị trên địa bàn 

thành phố.

67 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghề chạm bạc của người Dao đỏ ở 

xã Thái Học, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng.

Đoàn Thị 

Hồng Hạnh

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Yên

Luận văn nghiên cứu thực trạng nghề chạm bạc của người Dao Đỏ 

cũng như nghiên cứu quy trình, kỹ thuật chế tác, giá trị và ý nghĩa các 

sản phẩm chạm bạc; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy 

nghề chạm bạc truyền thống của người Dao Đỏ trong sự nghiệp CNH- 

 HĐH đất nước.

68 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Chùa Chuông trong đời sống cộng 

đồng cư dân thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng

TS. Nguyễn Sĩ 

Toản

Luận văn nghiên cứu di tích chùa Chuông tại thành phố Hưng Yên 

trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân; làm rõ vai trò trong diễn 

trình lịch sử, văn hóa, giá trị kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng phật giáo 

của chùa; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

chùa hiện nay.

69 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam

Phạm Thị 

Hồng Hậu

PGS.TS Ngô Văn 

Doanh

Luận văn nghiên cứu tổng thể làng gốm Thanh Hà cũng như chỉ ra 

những giá trị văn hóa của làng, vị trí của làng nghề; khảo sát thực 

trạng nghề gốm hiện nay, mối liên hệ tương tác giữa nghề và làng; đề 

xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn 

hóa làng gốm Thanh Hà ở Hội An.

70 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Những giá trị văn hóa của cụm di tích 

đền chùa Bà Tấm (xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

Nguyễn 

Hoàng Hiệp

TS. Nguyễn Văn 

Đoàn

Luận văn nghiên cứu, khảo sát các giá trị văn hóa vật thể (di vật, di 

tích, kiến trúc), văn hóa phi vật thể (lễ hội) của cụm di tích đền- chùa 

Bà Tấm ở xã Dương Xá trong bối cảnh hiện nay; đề xuất giải pháp 

nhằm bảo tồn, phát huy các gá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tại di 

tích đề- chùa Bà Tấm.

71 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Trang phục của người HMông đen ở 

Sa Pa, Lào Cai

Nguyễn 

Thị Hoa
TS. Trần Hữu Sơn

Luận văn nghiên cứu đặc trưng trang phục của người Hmông Đen 

cũng như giới thiệu các laoij trang phục, nghệ thuật trang trí trên 

trang phục và những biến đổi của trang phục hiện nay; đề xuất giải 

pháp bảo tồn trang phục truyền thống của người Hmông Đen ở Sapa.

72 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tri thức dân gian về chăm sóc sức 

khỏe sinh sản của người Tày, huyện 

Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Ma Thị 

Hoài
GS.TS. Hoàng Nam

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu tri thức dân gian chăm sóc sức khỏe 

sinh sản: từ khâu chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mạng thai đến khi 

sinnh con và chăn sóc trẻ sơ sinh đến 16 tuổi cùng những biến đổi 

hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tri 

thức dân gian chăm sóc sức khỏe sinh sản của người Tày , tỉnh Cao 

Bằng.
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73 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam) trong đời sống văn hóa 

cộng đồng.

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hoàn

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Luận văn làm rõ vai trò của di tích đền Lảnh Giang trong đời sống 

văn hóa cộng đồng; phân tích và đánh giá vai trò, sinh hoạt tín 

ngưỡng tại đền Lảnh Giang; đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy 

các giá trị và vai trò của di tích trong đời sống cộng đồng hiện nay.

74 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Đông Trù, 

xã Đông Hội, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội.

Đào Thị 

Minh Huệ
TS. Tạ Long

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu các thành tố văn hóa truyền thống làng 

Đông Trù trong nền cảnh văn hóa làng ngoại thành Hà Nội: văn hóa 

vật thể (đình, chùa, miếu, quán,..) và văn hóa phi vật thể (phong tục 

tập quán, lễ hội, tín ngưỡng,...); chỉ ra tác động của đô thị hóa và 

những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 

thống làng Đông Trù hiện nay.

75 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nhu cầu xem phim Nhật Bản của 

giới trẻ Hà Nội

Nguyễn 

Minh 

Huyền

TS. Đỗ Thị Quyên

Luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng nhu cầu xem phim Nhật 

Bản của giới trẻ Hà Nội: nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và tác động 

môi trường; đánh giá và dự báo xu hướng xem phim Nhật (mảng 

phim truyện) của giới trẻ Hà Nội trong thời gian tới.

76 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

 Văn hóa ứng xử của học viên 

Trường Đại học Chính trị.

Nguyễn 

Văn Long

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Luận văn nghiên cứu, biểu hiện, vai trò của văn hóa ứng xử cùng 

những nhân tố tác động, dự báo xu hướng và vấn đề đặt ra đối với 

văn hóa ứng xử của học viên tại các tiểu đoàn quản lý học viên ở 

trường Đại học Chính trị thông qua các mối quan hệ xã hội trong và 

ngoài quân đội; đề xuất giải pháp xây dựng, hoàn thiện văn hóa ứng 

xử của học viên trường Đại học Chính trị.

77 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

.Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng 

Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội

Đoàn Văn 

Luân

PGS.TS. Bùi Văn 

Tiến

Luận văn nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể: kiến trúc, 

di vật, cổ vật , lễ hội của di tích đình làng Giẽ Thượng; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích trong đời sống 

xã hội.

78 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Liêu Xá 

(xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Vũ Nguyên 

Lý

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Luận văn làm rõ các giá trị văn hóa truyền thống của làng Liêu Xá và 

sự biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp bảo tồn 

và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của làng Liêu Xá.

79 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

 Tục ăn trầu của người Việt, nghiên 

cứu trường hợp làng Phú Lễ, xã Cần 

Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Nguyễn 

Đình Mạnh

Chi; Nguyễn Xuân 

Kính

Luận văn nghiên cứu và tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của 

tục ăn trầu của người Việt trong lễ thức, trong giao tiếp xã hội cùng 

những biến đổi của nó thông qua làng Phú Lễ; đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát huy giá trị, phong tục văn hóa truyền thống của người Việt 

hiện nay.
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80 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Phượng 

Vũ xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội

Nghiêm 

Xuân Mừng

PGS.TS. Bùi Xuân 

Đính

Luận văn nghiên cứu các thành tố trong văn hóa truyền thống làng 

Phượng Vũ: văn hóa vật thể (đình, chùa, miếu, nhà thờ họ, quán,...) 

và văn hóa phi vật thể (hội làng, truyền thống học hành, đỗ đạt, văn 

học, văn hóa tổ chức làng xã..); đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống làng Phượng Vũ trong giai đoạn 

hiện nay.

81 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn 

trong đời sống văn hóa cộng đồng

Vũ Hồng 

Nam

PGS.TS. Trịnh Thị 

Minh Đức

Luận văn nghiên cứu không gian văn hóa đền thờ Nguyễn Trãi trong 

khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc: kiến trúc, đồ thờ, nhân vật được thờ 

phụng; làm rõ các hoạt động của cộng đồng trên các mặt: lễ hội, nghi 

thức, nghi lễ, nhu cầu, nhận thức,...cũng như xác định vai trò, sự ảnh 

hưởng và xu hướng biến đổi của đền thờ trong đời sống cộng đồng cư 

dân hiện nay.

82 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giao lưu văn hóa Việt-Nga ở tỉnh 

Khánh Hòa hiện nay

Nguyễn 

Thị Nga

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Bắc

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá thực trạng giao lưu văn 

hóa Việt- Nga tại tình Khánh Hòa từ năm 2009 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt- Nga trong thời gian tới.

83 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội truyền thống làng Lương Quy 

(xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà 

Nội)

Nguyễn 

Thị Bảo 

Nga

GS.TS. Nguyễn 

Xuân Kính

Luận văn nghiên cứu lễ hội truyền thống làng lương Quy xưa và nay; 

phân tích những biến đổi của lễ hội hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của lễ hội làng trong đời sống 

xã hội.

84 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của sinh viên 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Bùi Ái Nga TS. Đặng Hoài Thu

Nghiên cứu thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng

xử của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch từ năm 2010 đến nay; nhận

diện xu hướng biến đổi văn hóa ứng xử của sinh viên; đề xuất giải

pháp nhằm định hướng văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao

đẳng Du lịch

85 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Các ngôi chùa dòng thiền Tào Động 

trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn 

Thị Ngọc

TS. Dương Văn 

Sáu

Luận văn nghiên cứu dòng Thiền Tào Động: nguồn gốc, đặc điểm, 

quá trình du nhập cũng như xác định vai trò của các ngôi chùa (chùa 

Hòe Nhai, chùa Trấn Quốc, chùa Hoằng Ân) trong sinh hoạt phật 

giáo ở Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm phát huy tác dụng của hệ 

thống chùa dòng Thiền Tào trên địa bàn Hà Nội.

86 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của lao động nữ 

trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hải 

Dương hiện nay

Nguyễn 

Thị Như
TS. Lê Xuân Kiêu

Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của lao 

động nữ khu công nghiệp trên địa bàn Hỉa Dương trong thời gian qua; 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây 

dựng đời sống văn hóa của lao động nữ làm việc tại các khu công 

nghiệp tập trung của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH 

đất nước, hôi nhập quốc tế.
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87 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Văn hóa truyền thống làng Bùng, xã 

Bùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Hoàng Tố 

Oanh

PGS.TS. Đỗ Thị 

Minh Thúy

Luận văn làm rõ các thành tố văn hóa mưu sinh, văn hóa vật thể và 

phi vật thể cũng như văn hóa truyền thống của làng Bùng và sự biến 

đổi của nó trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát 

huy những giá trị văn hóa trong bối cảnh CNH- HĐH và hội nhập 

quốc tế.

88 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ẩm thực của người Mường ở 

xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Bùi Thị 

Kiều Oanh
TS. Tạ Long

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa ẩm thực truyền thống của 

người Mường cũng như cách ứng xử, giao tiếp của đồng bào với môi 

trường tự nhiên, xã hội và văn hóa; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống ở địa phương.

89 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động giải trí của thanh niên 

trong các thiết chế văn hóa ở quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nguyễn 

Châu 

Hoàng 

Oanh

PGS.TS. Lê Quý 

Đức

Luận văn hệ thống hóa bản chất, chức năng, vai trò của các hoạt động 

vui chơi giải trí; tìm hiểu thực trạng hoạt động giải trí của thanh niên 

trong các thiết chế văn hóa ở quận Ninh Kiều: nhà hát, trung tâm văn 

hóa, các nhà văn hóa, thư viện,...; dự báo xu hướng biến đổi nhu cầu 

giải trí của thanh niên và những vấn đề đặt ra đối với các thiết chế 

văn hóa ở quận Ninh Kiều.

90 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Các trò diễn, trò chơi dân gian trong 

lễ hội đền Thượng (xã Song Lãng, 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

HoàngThị 

Nhung

TS. Phạm Lan 

Oanh

Luận văn nghiên cứu thực trạng các trò chơi, trò chơi dân gian trong 

lễ hội và những tác động của nền kinh tế thị trường dẫn tới sự biến 

đổi của các trò diễn, trò chơi trong lễ hội đền Thượng; đề xuât giải 

pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội nói chung, các trò 

diễn, trò chơi dân gian nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

91 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Quan niệm của người Thái trắng về 

trời đất và người trong mo dẫn đường 

qua khảo sát ở Mường Cang, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Đỗ Thị Tấc
PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Luận văn nghiên cứu, khảo sát hoạt động văn hóa tâm linh tiễn hồn 

người chết lên trời trong tang lễ cũng như làm rõ quan niệm về trời, 

đất và con người của người Thái Trắng ở Mường Cang; bảo tồn và 

phát huy các giá trị trong các nghi lễ thực hành cũng như nội dung lời 

tiễn hồn người chết lên trời của người Thái Trắng.

92 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

 Đời sống văn hóa tinh thần trong các 

gia đình viên chức quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn 

Văn Tân

PGS.TS. Đặng 

Hoài Thu

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng các hoạt động giải trí trong

các gia đình viên chức ơt quận Hoàn Kiếm cũng như các nhân tố tác

động đến đời sống văn hóa tinh thần trong các gia đình viên chức; đề

xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các gia

đình viên chức hiện nay .

93 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Danh nhân thời Trần và những đóng 

góp của họ trong văn hóa Việt Nam

Nguyễn 

Thị Tuyết

GS.TS. Hoàng 

Vinh

Luận văn nghiên cứu về danh nhân thời Trần và đánh giá vai trò của 

các danh nhân trong xã hội đương thời, những đóng góp của họ 

trường tồn cùng nền văn hóa Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm 

phát huy các giá trị về văn hóa, đạo đức trong bối cảnh hiện nay
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94 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa gia đình truyền thống của 

người Tày ở huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn

Hà Thị 

Thanh

TS. Nguyễn Toàn 

Thắng

Luận văn nghiên cứu những vấn đề về gia đình và văn hóa gia đình 

truyền thống; đánh giá thực trạng văn hóa gia đình truyền thống của 

người Tày cùng những biến đổi các giá trị về văn hóa trong gia đình; 

đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gia đình 

truyền thống của người Tày ở Bắc Kạn trong bối cảnh đổi mới đất 

nước.

95 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa gia đình truyền 

thống của người Êđê ở thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Krông Thị 

Thanh

TS. Lương Thanh 

Sơn

Luận văn lý giải những biến đổi về văn hóa gia đình, về nét đặc trưng 

văn hóa gia đình truyền thống của người Êđê trong quá trình đô thị 

hóa hiện nay cũng như các yếu tố tác động đến văn hóa gia đình của 

họ; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống trong gia đình của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột nói 

riêng và tỉnh Đắk Lawsk nói chung.

96 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Lâm 

Chính, thị xã Quất Lâm, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định

Lương Văn 

Thỉnh

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cần

Luận văn nghiên cứu các thành tố, các giá trị văn hóa truyền thống 

làng Lâm Chính trong nền cảnh văn hóa làng Nam Định cũng như chỉ 

ra nhứng nét tiêu biểu của văn hóa truyền thống làng; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong 

giai đoạn hiện nay.

97 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Chùa Vẽ (Hải Phòng) trong đời sống 

văn hóa hiện nay

Bùi Thị 

Hồng Thoa

GS.TS Đỗ Quang 

Hưng

Luận văn nghiên cứu những hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra tại 

chùa Vẽ và những hoạt động xã hội, từ thiện của ngôi chùa trong đời 

sống văn hóa; đánh giá vai trò, chức năng của chùa Vẽ trong đời sống 

tôn giáo, tín ngưỡng của người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

cũng như vai trò của ngôi chùa đối với việc tham gia các hoạt động 

văn hóa xã hội hiện nay.

98 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của cộng đồng dân 

cư trong kinh doanh du lịch tại Cửa 

Lò, Nghệ An

Trần Thị 

Quỳnh 

Thoan

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Luận văn nghiên cứu, phân tích vai trò cũng như đánh giá thực trạng 

văn hóa ứng xử của cộng đồng dân cư trong hoạt động kinh doanh du 

lịch và những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử; đề xuất giải 

pháp nhằm cải thiện văn hóa ứng xử của cộng đồng dân cư trên địa 

bàn thị xã Cửa Lò- Nghệ An.

99 Thạc sĩ
Văn hóa 

học Quan hệ giữa các làng trong việc thờ 

phụng tại đình Là, xã Tân Minh, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Đỗ Thị 

Minh 

Thuyên

PGS.TS. Bùi Xuân 

Đính

Luận văn làm rõ nguồn gốc, các dạng biểu hiện và thực chất mối 

quan hệ của các làng cùng thờ cúng thành hoàng tại đình Là xưa và 

những biến đổi các yếu tố truyền thống hiện nay; đề xuất giải pháp 

nhằm phát huy những mối quan hệ của các làng trong bảo vệ, tôn tạo 

đình, tổ chức thờ cúng ở đình trong điều kiện kinh tế thị trường.
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100 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Then của người Tày ở huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Mai Tô 

Kiều Trinh
GS.TS. Hoàng Nam

Luận văn nghiên cứu sự ra đời và phát triển của Then cùng các hoạt 

động trong tín ngưỡng và biểu tượng yếu tố tâm linh trong Then Tày; 

khảo sát thực trạng tại địa bàn huyện Chiêm Hóa để tìm ra những giá 

trị văn hóa, giá trị nghệ thuật trong lời hát, điệu múa, ngôn từ trong 

Then của người Tày; đề xuất giải pháp, định hướng nhằm bảo tồn, 

phát huy những giá trị văn hóa của Then Tày trong đời sống hiện nay.

101 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Đăm, xã 

Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

Tăng Hồng 

Vân

PGS.TS. Trịnh Thị 

Minh Đức

Luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá giá trị văn hóa của di tích 

và lễ hội làng Vân Sa qua truyền thuyết, thần tích, sinh hoạt văn hóa 

dân gian; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật 

thể và phi vật thể của làng trong giai đoạn hiện nay.

102 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa làng khoa bảng Nguyệt Viên 

(xã Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Lê Đức 

Vịnh

PGS.TS. Đinh 

Khắc Thuân

Luận văn nghiên cứu hệ thống các thành tố, các giá trị văn hóa của 

làng khoa bảng Nguyệt Viên trong quá khứ và hiện tại; đề xuất 1 số 

giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của làng 

khoa bảng đối với việc đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài 

ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

103 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi của văn hóa truyền thống 

làng Ngãi Cầu trong quá trình đô thị 

hóa

Chu Thị 

Yến

TS. Nguyễn Thị 

Phương Lan

Luận văn làm rõ thực trạng biến đổi của văn hóa truyền thống làng 

Ngãi Cầu trong quá trình đô thị hóa; phân tích các xu hướng biến đổi 

văn hóa; đề xuất giải pháp xử lý mối quan hệ giữa đô thị hóa và biến 

đổi văn hóa truyền thống làng Ngãi Cầu trong công cuộc đổi mới đất 

nước.

104 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đồ lễ trong nghi lễ hầu đồng (qua 

khảo sát một số đền, phủ thờ mẫu ở 

Hà Nội)

Phùng 

Vương 

Khánh Yến

GS.TS. Ngô Đức 

Thịnh

Luận văn nghiên cứu và làm rõ khái niệm đồ lễ, vị trí, bản chất đồ lễ 

trong tín ngưỡng thờ Mẫu cùng những giá trị nghệ thuật của đồ lễ; 

đánh giá thực trạng thực hành nghi lễ hầu đồng tại đền, phủ, điện thờ 

Mẫu ở hà Nội: phủ Tây Hồ, đền cây Mơ Táo (quận Hoàng Mai), đền 

cây Quế (quận Cầu Giấy), đền Ghềnh (Gia Lâm), đền Đại La, điện 

Linh Sơn (quận Đống Đa), đền Thiên Hoa, đền Chầu Lục (Sơn Tây); 

đề xuất giải pháp trong công tác quản lý tín ngưỡng và nghi lễ hầu 

đồng hiện nay.

105 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hệ thống di tích thờ Tứ vị Vương Tử 

ở vùng Đông Bắc Việt Nam

Mạc Văn 

Hải

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Luận văn nghiên cứu và làm rõ giá trị của hệ thống di tích lịch sử và 

lễ hội phụng thờ Tứ vị vương tử: Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Uy, 

Trần Quốc Tảng, Trần Quốc Hiện ở 3 tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, 

Quảng Ninh; xác định bản chất và ý nghĩa việc phụng thờ Tứ vị 

vương tử trong đời sống cộng đồng.
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106 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị lịch sử và văn hóa của trống 

đồng ở Cao Bằng 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hiền

PGS.TS. Trình 

Năng Chung

Luận văn xác định các giá trị lịch sử và văn hóa của di vật trống đồng 

cùng những đặc điểm nổi bật của sưu tập hiện vật trống đồng tại Cao 

Bằng; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn 

hóa của trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng Cao Bằng.

107 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa tinh thần ở các 

làng công giáo xã Nga Thái, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá, thực trạng về đời sống văn 

hóa các làng Công giáo xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa; Xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với đời sống văn 

hóa các làng Công giáo xã Nga Thái.

108 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Lễ hội đền Chín Gian ở huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An

Phạm Thị 

Kiều Oanh
TS. Cao Đức Hải

Luận văn nghiên cứu toàn diện về di tích cũng như toàn bộ tiến trình 

lễ hội đền Chín Gian, từ lễ hội đến nghi thức, các trò chơi, diễn 

xướng và những biến đổi của nó; đề xuất giải pháp nâng cao việc bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội đền Chín Gian ở huyện Quế Phong trong 

đời sống cộng đồng hiện nay.

109 Thạc sĩ
Văn hóa 

học Lễ hội đền Thanh Liệt, xã Hưng 

Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An

Nguyễn

Thị Hải

Việt

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu lễ hội đền Thanh Liệt xưa và nay cùng 

thực trạng và những giá trị văn hóa, các lớp văn hóa tín ngưỡng trong 

thần tích các nhân vật được thờ, trong các nghi thức, trò diễn trong lễ 

hội; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của 

lễ hội đền trong giai đoạn hiện nay.

110 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Môi trường văn hóa ở Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Nguyễn

Thị Xuân
TS. Đặng Hoài Thu

Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng môi trường văn hóa ở 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trong thời gian qua; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng 

môi trường văn hóa của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

trong thời gian tới

Thạc sĩ

111 Thạc sĩ KHTT-TV

Hoạt động thông tin thư viện phục vụ 

đào tạo theo học chế tín chỉ tại 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn 

Thị Hải

PGS.TS Trần Thị 

Quý

Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động thông tin- thư viện tại 

Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội phục 

vụ đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2010 đến nay; đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin thư viện đáp ứng 

yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường.

112 Thạc sĩ KHTT-TV

Kiến thức thông tin của sinh viên 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái 

Nguyên

Nguyễn 

Thị Hằng

TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa

Luận văn nghiên cứu thực trạng kiến thức thông tin và nhu cầu kiến 

thức thông tin của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên; 

đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiến thức thông tin cho sinh viên 

và nâng cao chất lượng công tác đào tạo kiến thức thông tin tại trường.

Khoa học Thông tin- Thư viện
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113 Thạc sĩ KHTT-TV

Công tác phục vụ người dùng tin tại 

Thư viện Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

TS. Chu Ngọc Lâm

Luận văn nghiên cứu đặc điểm, vai trò, nhu cầu của người dùng tin 

cũng như phân tích, đánh giá thực trạng công tác phục vụ người dùng 

tin tại Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ của người dùng tin 

tại Thư viện trường.

114 Thạc sĩ KHTT-TV
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư 

viện tại Trường Đại học Y Hà Nội

Phí Thị Lệ 

Hằng

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Luận văn nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

thông tin; khảo sát thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Thư 

viện trường Đại học Y Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm phát triển và 

nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện đáp ứng 

nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới của trường.

115 Thạc sĩ KHTT-TV
Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư 

viện tỉnh Hưng Yên
Vũ Thị Hậu

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện tỉnh Hưng Yên cũng như làm rõ đặc điểm bạn đọc và 

nhu cầu đọc; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ 

bạn đọc tại Thư viện tỉnh.

116 Thạc sĩ KHTT-TV
Nhu cầu tin tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường

Trần Thị 

Hiền
TS. Chu Ngọc Lâm

Luận văn nghiên cứu đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin cũng 

như đánh giá thực trạng nhu cầu tin tại Trung tâm thông tin thư viện 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; đề xuât giải pháp nhằm 

nâng cao mức độ đáp ứng và kích thích nhu cầu tin tại thư viện 

Trường.

117 Thạc sĩ KHTT-TV
Tổ chức và hoạt động của mạng lưới 

thư viện huyện, tỉnh Yên Bái

Phạm Lan 

Hương 
TS. Lê Văn Viết

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tổ 

chức và hoạt động của mạng lưới thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái từ năm 2009 đến nay; đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức 

và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

118 Thạc sĩ KHTT-TV
Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư 

viện tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn 

Thị Hường

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Luận văn nghiên cứu đặc điểm người dùng tin, nhu cầu tin cũng như 

khảo sát thực trạng nguồn lực thông tin tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa 

từ năm 1956 đến tháng 3/ 2014; đề xuất giải pháp nhằm phát triển 

nguồn lực thông tin tại Thư viện tỉnh.

119 Thạc sĩ KHTT-TV

Tổ chức và hoạt động của thư viện 

cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực trạng 

và giái pháp

Đỗ Khánh 

Linh
TS. Lê Văn Viết

Luận văn khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống thư 

viện cấp huyện tỉnh Thanh Hóa cũng như nghiên cứu đặc điểm của hệ 

thống thư viện cấp huyện; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường và 

nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
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120 Thạc sĩ KHTT-TV
Nhu cầu tin tại Thư viện Trường Cao 

đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Nguyễn 

Trà My

TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa 

Luận văn nghiên cứu, khảo sát thực trạng cũng như đặc điểm nhu cầu 

tin của người dùng tin, mức độ đáp ứng nhu cầu tin tại trường Cao 

đẳng Sư phạm Thái Nguyên; đề xuất giải pháp nhằm thỏa mãn và 

phát triển nhu cầu tin tại trường.

121 Thạc sĩ KHTT-TV
Công tác xử lý nội dung tài liệu tại 

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội

Vũ Thúy 

Nga

TS. Nguyễn Thu 

Thảo

uận văn nghiên cứu thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại thư 

viện trường Đại học Y Hà Nội trên các phương diện: phân loại, tóm 

tắt và định từ khóa từ năm 2010 đến nay; đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng công tác xử lý nội dung tại thư viện trường.

122 Thạc sĩ KHTT-TV
Văn hóa đọc của sinh viên Trường 

Đại học Lao động Xã hội

Trần Thị 

Anh 

Phương

PGS.TS Trần Thị 

Quý

uận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh viên 

trường Đại học Lao động- Xã hội hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong trường, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo của 

Nhà trường.

123 Thạc sĩ KHTT-TV

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư 

viện tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài 

chính Thái Nguyên

Lê Thị Sen
PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Luận văn nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

thông tin; khảo sát thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Thư 

viện trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên; đề xuất giải 

pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

thông tin- thư viện đáp ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới của 

trường.

124 Thạc sĩ KHTT-TV

Văn hóa đọc cho sinh viên Trường 

Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du 

lịch tỉnh Hải Dương

Vũ Thị 

Thúy

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Luận văn nghiên cứu, xác định vai trò cũng như khảo sát thực trạng 

văn hóa đọc của sinh viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và 

du lịch Hải Dương; đề xuất giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc 

của sinh viên trong trường hiện nay.

125 Thạc sĩ KHTT-TV
Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư 

viện Viện Dân tộc học

Phan Thị 

Thúy

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Hùng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm người dùng tin, nhu cầu tin cũng như 

khảo sát thực trạng nguồn lực thông tin tại Thư viện Viện Dân tộc 

học; đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn lực thông tin tại Thư 

viện trong tình hình mới

126 Thạc sĩ KHTT-TV

Phát triển nguồn lực thông tin tại 

Trung tâm Thông tin Thư viện 

Trường Đại học Thủy Lợi 

Vũ Văn 

Tiếp

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Hùng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm người dùng tin, nhu cầu tin và phân 

tích thực trạng phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin 

thư viện trường Đại học Thủy Lợi; đề xuất giải pháp phát triển nguồn 

lực thông tin nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu tin 

của người dùng tin tại Thư viện trường..
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127 Thạc sĩ KHTT-TV

Hoạt động thông tin-thư viện tại 

Trường Cao đẳng Nghề cơ khí Nông 

nghiệp

Trịnh Thị 

Thục Trâm
PGS.TS Mai Hà

Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt dộng thông tin- thư viện 

phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại trường Cao đẳng 

cơ khí nông nghiệp từ năm 2007 đến nay cũng như nghiên cứu đặc 

điểm người dùng tin và nhu cầu tin; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động thông tin- thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục đào tạo tại trường trong giai đoạn phát triển hiện nay.

128 Thạc sĩ KHTT-TV

Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Đặng Thị 

Trang
PGS.TS Mai Hà

Luận văn nghiên cứu, khảo sát thực trạng bộ máy tra cứu tin tại Trung 

tâm thông tin- thư viện trường Đại học Công nghệ Hà Nội trong giai 

đoạn chuyển từ cao đẳng lên đại học (2005 đến nay); đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện chất lượng bộ máy tra cứu tin tại thư viện

129 Thạc sĩ KHTT-TV
Thư viện Tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Vũ Thị 

Thanh 

Uyên

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các 

tủ sách thư viện tư nhân ở Thừa Thiên Huế cũng như làm rõ đặc điểm 

nhóm bạn đọc và nhu cầu đọc của họ; đề xuất giải pháp nhằm xây 

dựng mô hình thư viện tư nhân nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng.

130 Thạc sĩ KHTT-TV

Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư 

viện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Việt Bắc

Đặng Anh 

Tú

TS. Trịnh Thị 

Hồng Hà

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc từ năm 2009 đến nay; 

đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn 

đọc tại Thư viện trường, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng tăng của cán 

bộ, giảng viên và sinh viên trường.

131 Thạc sĩ KHTT-TV
Công tác xử lý nội dung tài liệu tại 

Thư viện tỉnh Bắc Giang

Hoàng Thị 

Yến

TS. Nguyễn Thu 

Thảo

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại 

thư viện tỉnh Bắc Giang trên các phương diện: phân loại, tóm tắt và 

định từ khóa từ năm 2008 đến nay; đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng công tác xử lý nội dung tại thư viện tỉnh.

132 Thạc sĩ KHTT-TV

Xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin điện tử tại Viện Thông tin 

Khoa học Xã hội 

Lưu Thị 

Yến

PGS.TS Đoàn 

Phan Tân

Luận văn nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý 

và khai thác nguồn lực thông tin điện tử tại thư viện Viện Thông tin 

khoa học hội; đề xuất các giải pháp nhằm khai thác phát triển và nâng 

cao hiệu quả nguồn lực thông tin điện tử tại Thư viện.

133 Thạc sĩ KHTT-TV

Nghiên cứu nhu cầu tin của người 

dùng tin tại Trung tâm Thông tin- 

Thư viện Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đỗ Thị

Thu Hương

TS. Nguyễn Thu

Thảo

Luận văn nghiên cứu đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin cũng 

như thực trạng đáp ứng nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin- Thư 

viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất giải pháp 

nhằm thỏa mãn và nâng cao mức độ đáp ứng, kích thích phát triển 

nhu cầu tin tại Trung tâm thư viện trường.
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134 Thạc sĩ KHTT-TV Hoạt động chia sẻ nguồn lực thông 

tin giữa thư viện các trường trong Đại 

học Thái Nguyên

Nguyễn

Thị Hồng

Ngọc

PGS.TS. Mai Hà

Luận văn khảo sát nguồn lực thông tin của thư viện các trường trong 

Đại học Thái Nguyên và thực trạng hoạt động chia sẻ giữa các thư 

viện với nhau; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

chia sẻ nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường trong Đại học 

Thái Nguyên.

135 Thạc sĩ KHTT-TV
Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2

Lê Thị Phúc
TS. Trịnh Thị

Hồng Hà

 Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng bộ máy tra cứu tin tại Thư 

viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 từ năm 2006 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu tin tại thư viện 

trường. 

Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

136 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nguồn nhân lực ở Nhà hát 

Tuổi trẻ

Đỗ Lan 

Anh

PGS.TS Phan Văn 

Tú

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ở 

Nhà hát Tuổi trẻ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý nguồn nhân lực tại nhà hát trong thời gian tới.

137 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng văn hóa công sở qua 

nghiên cứu trường hợp Văn phòng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hồ Thị 

Kiều Anh

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng văn hóa công sở tại Văn 

phòng Bộ từ năm 2007 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

trong thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế

138 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về điện ảnh (qua 

nghiên cứu trường hợp tại Cục Điện 

ảnh)

Hồ Thị 

Vân Anh

PGS.TS Bùi Hoài 

Sơn

Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về điện ảnh ở Cục Điện ảnh 

trong giai đoạn hiện nay từ năm 2007 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

điện ảnh trong thời gian tới

139 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động của Trung tâm 

Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt 

Nam

Hoàng Thị 

Kim Anh
TS. Lê Xuân Kiêu

Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các hoạt động tại Trung tâm 

Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam hiện nay cũng như xác định 

các vấn đề đặt ra; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

của Trung tâm đối với các hoạt động tại Trung tâm trong thời kỳ đẩy 

mạnh CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

140 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Trần Tuấn 

Anh

TS. Nguyễn Toàn 

Thắng

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với 1 

số hoạt động văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2010 đến 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận trong thời gian tới.

141 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động Cung văn hóa Lao 

động Hữu nghị Việt-Tiệp

Nguyễn 

Thanh Bình

TS. Nguyễn Văn 

Bính

Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các hoạt động tại Cung văn hóa 

Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp hiện nay cũng như xác định các vấn đề 

đặt ra; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Cung 

văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp trong thời gian tới.21
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142 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Nguyễn 

Thị Diên

PGS.TS Bùi Hoài 

Sơn

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn 

hóa ở huyện Cẩm Giàng từ năm 2010 đến 2014; đề xuất giải pháp 

nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở huyện trong 

thời gian tới

143 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đào Ngọc 

Diệp

PGS.TS Phạm Duy 

Đức

Luận văn nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận Ba Đình hiện nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở trên địa bàn quận trong thời gian tới

144 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn 

Thị Hà

PGS.TS Lê Quý 

Đức

Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về điện 

ảnh trong thời gian tới

145 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Vân Hà

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở quận Ba Đình từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

quận trong thời gian tới.

146 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Phạm Thị 

Thu Hà

PGS.TS Bùi Văn 

Tiến

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện trong 

thời gian tới.

147 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quản Văn 

Hải

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di 

tích lịch sử văn hóa ở huyện trong thời gian tới.

148 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bùi Thị 

Minh Hiền

TS. Nguyễn Sĩ 

Toản

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa của quận Cầu Giấy từ năm 2005 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di yichs lịch sử văn 

hóa trên địa bàn quận

149 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Phát triển nguồn nhân lực văn hóa ở 

huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Lê Thanh 

Hoa

PGS.TS Phan Văn 

Tú

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân 

lực văn hóa tại huyện Hoành Bồ từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực văn hóa tại 

địa phương trong thời gian tới

150 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước đối với di sản văn 

hóa dân ca quan họ Bắc Ninh

Nguyễn 

Thị Hoa

GS.TS Nguyễn Chí 

Bền

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý di sản văn 

hóa dân ca quan họ Bắc Ninh hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với di sản trong thời gian 

tới
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151 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động ở Thư viện tỉnh 

Nghệ An

Hoàng Thị 

Thu Hoài

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các hoạt động ở Thư viện tỉnh 

Nghệ An từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý hoạt động ở Thư viện tỉnh hiện nay

152 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về công tác gia 

đình ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Trần Thị 

Hồng

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Khảo sát thực trạng và đánh giá công tác quản lý nhà nước về gia 

đình ở huyện Tiền Hải từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình ở huyện trong thời 

gian tới

153 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội

Hoàng 

Công Huy

PGS.TS Bùi Hoài 

Sơn

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn huyện Mê Linh từ năm 2008 đến nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện

154 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Hoàng 

Quang Huy

PGS.TS Bùi Hoài 

Sơn

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa ở huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di tích trên 

địa bàn huyện

155 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động văn hóa trên địa 

bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội

Hà Thị 

Bích Huyền

PGS.TS Lê Ngọc 

Thắng

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với 1 

số hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức từ năm 2008 đến 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian tới

156 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

TS. Nguyễn Toàn 

Thắng

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện Gia Lâm từ năm 2001 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện trong thời gian tới.

157 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích-Lịch sử văn hóa ở thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Lê Thị 

Hương

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở thị xã Từ Sơn hiện nay: hiện trạng, loại hình, số lượng, chất 

lượng các di tích; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

158 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vũ Quỳnh 

Hương

PGS.TS Phan Văn 

Tú

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn huyện Vụ Bảntrong những năm qua; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện

159 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Linh

PGS.TS Trần Đức 

Ngôn

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn huyện Đông Anh từ năm 2001 đến nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện
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160 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh 

Hòa Bình

Nguyễn 

Thị Hải Ly

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở tỉnh Hòa Bình từ năm 2010 đến nay: hiện trạng, loại hình, 

số lượng, chất lượng các di tích; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới.

161 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý các văn từ văn chỉ tại thành 

phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Mai

PGS.TS Đặng Văn 

Bài

Nghiên cứu thực trạng quản lý Văn từ, Văn chỉ tại thành phố Hà Nội 

từ năm 2008 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản 

lý Văn từ, Văn chỉ tại Hà Nội trong thời gian tới

162 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai

TS. Đỗ Thị Quyên

Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa ở thành 

phố Hưng Yên trong thời gian qua; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa nói chung cũng như 1 số hoạt 

động văn hóa cụ thể nói riêng ở thành phố Hưng Yên trong thời gian 

tới.

163 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử -văn hóa ở 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn 

Quốc Minh

TS. Nguyễn Sĩ 

Toản

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở thanh phố Vĩnh Yên từ năm 2001 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

164 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử -văn hóa ở 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn 

Anh Ngọc

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện Vĩnh Tường từ năm 2001 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở 

huyện trong thời gian tới.

165 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa của dân 

tộc Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La trong chương trình xây dựng 

nông thôn mới

Nguyễn 

Đức 

Nguyên

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đề xuất giải pháp 

nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa vùng dân tộc 

thiểu số trong thời gian tới

166 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Lê Anh 

Phương

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với 1 

số hoạt động văn hóa trên địa bàn thị xã Từ Sơn từ năm 2010 đến 

2014; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

167 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn 

Thu 

Phương

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với 1 

số hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang từ năm 

2010 đến 2013; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang trong thời gian tới.
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168 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn 

Mạnh Tuấn

TS. Phạm Bích 

Huyền

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn 

hóa ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn 

hóa trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

169 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử-văn hóa ở thị 

xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

Nguyễn 

Đăng Thạo

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá công tác quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở thị xã Sơn Tây từ năm 2008 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở thị 

xã Sơn Tây trong thời gian tới.

170 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Hoàng Thị 

Tho

PGS.TS Nguyễn 

Thị Hương

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Pác Nặm từ năm 

2003 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng 

đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng nông 

thôn mới của Pác Nặm trong thời gian tới

171 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trần Thị 

Minh 

Thoan

GS.TS Lê Hồng Lý

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với 1 

số hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa từ năm 2010 đến 

nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện trong giai đoạn 

hiện nay

172 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về quảng cáo 

ngoài trời ở thành phố Hà Nội

Đặng Trần 

Thủy

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo 

ngoài trời ở thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với loại 

hình quảng cáo ngoài trời trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp 

theo

173 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Tô Thị Vân GS.TS Lê Hồng Lý

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn huyện Thanh Oai từ năm 2008 đến nay; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 

lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện

174 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở quận 

Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Nguyễn 

Thị Xuân

PGS.TS Nguyễn 

Quang Lê

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn quận Đồ Sơn từ năm 2007 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý lễ 

hội truyền thống trên địa bàn quận

175 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng nguồn nhân lực của Bảo

tàng Lịch sử Quốc gia

Nguyễn 

Thị Hương 

Thơm

TS. Nguyễn Văn

Cường

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực của Bảo 

tàng trong thời gian tới

Thạc sĩ
Văn hóa 

học
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176 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa tại xã Hoằng Quý, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị 

Bình An

TS. Lê Xuân Kiêu Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn hóa ở xã 

Hoằng Quý từ năm 2005 đến 2014; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa tại xã Hoằng Quý trong 

giai đoạn 2015- 2020

177 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sinh hoạt tu thiền ở Thiền Viện Trúc 

Lâm Tây Thiên

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh

TS. Phạm Thị Thu 

Hương
Khảo sát thực trạng tổ chức các khóa tu và sự tham gia khóa tu của 

con người, những tác động của tu thiền đối với lứa tuổi từ thiếu niên 

đến người cao tuổi và xu hướng tham gia khóa tu; đề xuất giải pháp 

nhằm định hướng, tổ chức, duy trì các khóa tu thiền, các hoạt động tu 

thiền

178 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội truyền thống của làng Cầu 

Bây, phường Thạch Bàn, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

PGS.TS Đỗ Thị 

Minh Thuý Nghiên cứu, khảo sát lễ hội truyền thống làng Cầu Bây trong diễn 

trình hội làng truyền thống; phân tích những biến đổi của lễ hội trong 

không gian văn hóa làng hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, 

phát huy giá trị truyền thống của lễ hội làng trong đời sống xã hội.

179 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tập quán cưới xin của người Gia Rai 

ở làng Prep xưa và nay

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

PGS.TS Trần Văn 

Bình
Luận văn nghiên cứu phong tục tập quán cưới xin của người Gia Rai 

ở làng Prep; xác định những biến đổi cưới xin hiện nay và các nhân 

tố biến đổi; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tập 

quán cưới xin mẫu hệ truyền thống của người Gia Rai ở làng Prep, 

tỉnh Gia Lai.

180 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Ảnh hưởng của các thần tượng âm 

nhạc trẻ nước Mỹ đến lứa tuổi thiếu 

niên (qua khảo sát một số trường 

Trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Hà Nội

Hoàng Hoà 

Bình

PGS.TS Lê Quý 

Đức Khảo sát sự tự động của thần tượng âm nhạc trẻ của nước Mỹ đến 1 

bộ phận thiếu niên trong các trường THCS ở Hà Nội hiện nay; đề 

xuất giải pháp định hướng lựa chọn và phát huy những yếu tố tích 

cực của thần tượng trong việc hình thành nhân cách lứa tuổi thiếu niên

181 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sự phụng thờ tả tướng quốc Trần 

Nguyên Hãn ở huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn 

Đại Dương

GS.TS Nguyễn 

Xuân Kính Nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa, giá trị, các hiệ tượng văn hóa 

liên quan đến sự phụng thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn ở 

huyện Lập Thạch: tư liệu, bia ký, di tích, truyền thuyết, thần tích, 

phong tục thờ cúng, lễ hội; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa trong sự phụng thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn

182 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của sinh viên Học 

viện Thanh thiếu niênViệt Nam

Hoàng Thu 

Hà

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi
Nghiên cứu thực trạng, đánh giá đời sống văn hóa của sinh viên Học 

viện Thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng đời sống văn hóa lành mạnh cho sinh viên Học 

viện

183 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị sinh thái và văn hoá của vườn 

quốc gia Cúc Phương

Nguyễn 

Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Nghiên cứu về giá trị sinh thái và giá trị văn hóa của vườn quốc gia 

Cúc Phương từ năm 1993 đến 2014; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

các giá trị sinh thái và văn hóa của vườn quốc gia
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184 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tác động của nghề chế biến nông sản 

đến đời sống văn hoá-xã hội làng 

Dương Liễu (huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Hải

PGS.TS Bùi Xuân 

Đính
Nghiên cứu tác động của nghề chế biến nông sản đối với các phương 

diện của đời sống văn hóa xã hội làng Dương Liễu từ năm 1993 đến 

nay; đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững nghề chế biến nông 

sản trong bối cảnh hiện nay

185 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá đình Lâu Thượng xã 

Trưng Vương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

Tạ Hồng 

Hải

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến Nghiên cứu thực tiễn để đánh giá về giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, 

điêu khắc, di vật,...), văn hóa phi vật thể (tín ngưỡng, lễ hội, sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng dân cư) của di tích; đề xuất giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích trong giai đoạn hiện nay

186 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hoá làng nghề truyền 

thống lụa Vạn Phúc trong bối cảnh 

đô thị hoá (phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Phạm 

Hồng Hạnh

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi
Nghiên cứu thực trạng các giá trị văn hóa làng nghề Vạn Phúc trong 

đời sống đương đại; làm rõ sự biến đổi của văn hóa làng nghề truyền 

thống Vạn Phúc trong bối cảnh hiện nay; đề xuất giải pháp bảo tồn, 

phát triển văn hóa làng nghề truyền thống trong công cuộc đổi mới 

đất nước

187 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hoá truyền thống làng 

Bầu trong bối cảnh công nghiệp hoá-

hiện đại hoá

Nguyễn 

Thị Hảo

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa truyền thống làng Bầu trên 2 phương 

diện văn hóa vật thể (di vật, kiến trúc, di tích, chùa tháp, lăng mộ, cổ 

vật) và văn hóa phi vật thể (lễ hội, phong tục tập quán, tín 

ngưỡng,...); làm rõ những vấn đề nảy sinh trong quá trình biến đổi 

cũng như xu hướng biến đổi văn hóa; đề xuất giải pháp nhằm xử lý 

mối quan hệ giữa CNH- HĐH, đô thị hóa và biến đổi văn hoá truyền 

thống làng Bầu trong công cuộc đổi mới đất nước

188 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Múa tín nguỡng của ngưòi Dao ở 

huyện Ba Vì, Hà Nội

Đào Thanh 

Hằng

PGS.TS Lê Ngọc 

Canh
Nghiên cứu, khảo sát thực trạng nghệ thuật múa thông qua các nghi lễ 

tín ngưỡng trong sinh hoạt của cộng đồng người Dao ở xã Ba Vì, Hà 

Nội; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy múa tín ngưỡng của người 

Dao trong thời đại mới

189 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập Bản Thảo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh giai đoạn 1945-1954 tại 

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đỗ Thị 

Thu Hằng

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu tập bản thảo Chủ Tịch Hồ 

Chí Minh giai đoạn 1945- 1954 đang lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh; đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị của sưu tập tại Bảo tàng

190 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá ứng xử của sinh viên 

Trường Đại học Công đoàn

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

PGS.TS Phạm Duy 

Đức

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên trường 

Đại học Công đoàn hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

văn hóa ứng xử của sinh viên nhà trường

191 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá đình Quý Dương xã 

Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương

Bùi Thị 

Hiền

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cần
Khảo sát những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đình làng Quý 

Dương; sự tác động biến đổi của xã hội hiện đại đối với ngôi đình; đề 

xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của đình làng trong giai 

đoạn hiện nay
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192 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Sinh trong đời sống văn 

hoá cộng đồng

Nguyễn 

Thu Hiền

PGS.TS Nguyễn 

Quốc Hùng

Nghiên cứu lễ hội đền An Sinh, vai trò và ý nghĩa của lễ hội trong đời 

sống văn hóa cộng đồng cư dân, trong việc sáng tạo, bảo tồn và phát 

huy giá trị lễ hội đền An Sinh

193 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá đọc của sinh viên Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn

Hoàng Thu 

Hồng

TS. Đỗ Thị Quyên Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh 

viên trường Đại học KHXH và NV từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm tác động vào quá trình nhận thức, hiểu biết văn hóa đọc 

của sinh viên trường .

194 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của sinh viên 

Truờng Cao đẳng Thương mại và Du 

lịch

Chu Thanh 

Huyền

PGS.TS Lê Quý 

Đức Nghiên cứu thực trạng và những nhân tố tác động đến đời sống văn 

hóa của sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch từ năm 

2012 đến 2015; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa 

cho sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch hiện nay

195 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá nghề mây tre đan ở làng 

Ninh Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội

Dương Thị 

Thanh 

Huyền

PGS.TS Trần Đức 

Ngôn
Nghiên cứu các giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống mây tre 

đan Ninh Sở từ năm 1986 đến nay; sự biến đổi của văn hóa làng nghề 

mây tre đan và vấn đề đặt ra hiện nay; đề xuất giải pháp bảo tồn văn 

hóa làng trong giai đoạn hiện nay

196 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động xuất bản sách khoa học xã 

hội của Nhà xuất bản Khoa học Xã 

hội trong bối cảnh hội nhập quốc tê 

hiện hiện nay

Hà Thị 

Thanh 

Huyền

GS.TS Hoàng Nam

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động xuất bản sách khoa học xã 

hội ở Nhà xuất bản Khoa học xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

dưới góc nhìn văn hóa; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động xuất bản sách khoa học xã hội của Nhà xuất ản đến năm 2020

197 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của thanh niên 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Phan Thị 

Thu Huyền

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi
Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng đời sống văn hóa của thanh niên trên 

các khía cạnh: thưởng thức, sáng tạo, lưu giữ, tuyên truyền các sản 

phẩm, giá trị văn hóa,...ở quận Hoàn Kiếm; đề xuất giải pháp nâng 

cao đời sống văn hóa của thanh niên quận Hoàn Kiếm trong thời gian 

tới

198 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sự biến đổi trong nghi lễ tang ma của 

người H
,
Mông Lềnh (xã Nậm Tha, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Thanh 

Huyền

TS. Lê Hải Đăng Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu các nghi lễ trong tiến trình tang ma 

truyền thống cùng những sự biến đổi về các nghi lễ, tập quán tang ma 

của nhóm người Hmông Lềnh; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông Lềnh qua nghi lễ tang 

ma.

199 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong 

đời sống văn hóa cộng đồng (qua 

nghiên cứu trường hợp xã Lý Học, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng

Vũ Thu 

Huyền

PGS.TS Nguyễn 

Quang Lê

Nghiên cứu vai trò và tầm ảnh hưởng của đền thờ Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đối với đời sống văn hóa cộng đồng dân cư xã Lý Học, huyện 

Vĩnh Bảo; xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra hiện nay
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200 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn Miếu-Quốc Tử Giám Thăng 

Long- Hà Nội trong nền văn hoá giáo 

dục Việt Nam

Lê Thị Thu 

Hương

PGS.TS Lê Quý 

Đức Khảo sát, phân tích vai trò của Văn Miếu- Quốc Tử Giám đối với nền 

văn hóa giáo dục Việt Nam thời trung đại; đề xuất giải pháp nhằm 

phát huy vai trò của nó trong nền văn hóa giáo dục Việt Nam hiện đại

201 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đền Trần Lâm (xã 

Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh)

Phạm 

Quang Kiên

PGS.TS Trịnh Sinh

Nghiên cứu, khai thác và làm sáng tỏ các giá trị văn hóa vật thể, phi 

vật thể đền Trầm Lâm; so sánh đề Trầm Lâm trong mối tương quan 

với đền Công Đồng, đền thờ Hàm Nghi- thành Sơn Phòng; đề xuất 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của di 

tích và lễ hội của địa phươgn trong thời gian tới

202 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của thanh niên 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Lê Thị 

Khanh

PGS.TS Phạm Duy 

Đức
Khảo sát, đánh giá đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của thanh 

niên quận Ba Đình từ năm 2005 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm 

phát triển đời sống văn hóa lành mạnh cho thanh niên quận Ba Đình 

trong thời gian tới

203 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá nghệ thuật chùa Lỗi 

Sơn, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

Bùi Thị 

Bích Liên

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương Nghiên cứu và khẳng định những giá trị văn hóa nghệ thuật chùa Lỗi 

Sơn; diễn trình lịch sử và sự phụng thờ nữ tướng Hai Bà Trưng cùng 

nhứng giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc), văn hóa phi vật 

thể (lễ hội, tôn giáo); đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa vật thể và phi vật thể của di tích chùa Lỗi Sơn, Ninh Bình

204 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lối sống của cư dân khu du lịch Tam 

Cốc, Bích Động, Ninh Bình

Phạm Ngọc 

Mai

TS. Bùi Thanh 

Thuỷ
Nghiên cứu, khảo sát thực trạng những biểu hiện của lối sống của cư 

dân khu du lịch; xác định nhân tố và xu hướng biến đổi lối sống của 

cư dân nơi đây; đề xuất giải pháp gìn giữ, xây dựng lối sống đẹp cho 

cư dân khu du lịch Tam Cốc- Bích Động

205 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hôn nhân hỗn hợp Mường-Kinh ở 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Quách 

Thanh Nội

TS. Nguyễn Thị 

Song Hà Nghiên cứu thự trạng hôn nhân giữa người Mường với người Kinh ở 

huyện Lạc Sơn từ năm 1986 đến nay; nhận diện những biến đổi về 

hôn nhân của người Mường với người Kinh để thấy được mối quan 

hệ của các thành viên trong gia đình có hôn nhân khác tộc; đề xuất 

giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa tộc người trong gia đình 

hôn nhân giữa người Mường với người Kinh

206 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi hôn nhân của người Mường 

ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà 

Nội

Nguyễn 

Thị Ngân

PGS.TS Trần Văn 

Bình Nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống, xu thế biến đổi hôn nhân của 

người Mường; xác định nhân tố tác động làm biến đổi hôn nhân 

Mường ở Thạch Thất; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

trong hôn nhân truyền thống của người Mường ở Thạch Thất hiện nay
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207 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá ứng xử của người dân quận 

Ba Đình trong thời kì đổi mới hiện 

nay

Nguyễn 

Hồng Ngọc

TS. Đặng Hoài Thu Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử của 

người dân quận Ba Đình trong thời kì đổi mới hiện nay; đề xuất giải 

pháp nhằm tác động vào quá trình nhận thức, hiểu biết văn hóa ứng 

xử của người dân quận Ba Đình

208 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc

PGS.TS Bùi Xuân 

Đính
Nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, vị trí, vai trò, tác động của lễ hội 

Hoa phượng đỏ đối với đời sống văn hóa xã hội của người dân Hải 

Phòng từ năm 2012 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng tổ chức, phát huy giá trị của lễ hội

209 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Đông Cuông của người 

Tày Khao ở huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái

Phan Văn 

Nhất

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương Nghiên cứu, khảo sát lễ hội đền Đông Cuông của người Tày Khao 

trong truyền thống và đương đại; khẳng định bản chất, ý nghĩa giá trị 

và đánh giá những biến đổi của lễ hội; đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn và phát huy các giá trị lễ hội đề Đông Cuông trong không gian 

văn hóa và truyền thống của tỉnh Yên Bái

210 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sự biến đổi văn hoá làng ở xã Nghi 

Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An hiện nay

Hoàng Nữ 

Diễm 

Phương

PGS.TS Trần Đức 

Ngôn Tìm hiểu sự biến đổi cũng như đánh giá mặt tích cực, hạn chế sự biến 

đổi của văn hóa truyền thống làng ở xã Nghi Trung- Nghệ An; đề 

xuất giải pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực và phát huy giá trị tích cực 

của sự biến đổi văn hóa ở xã Nghi Trung

211 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của cư dân xã Yên 

Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội

Đỗ Thị Sâm TS. Đặng Hoài Thu

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của cư dân trên địa 

bàn xã Yên Viên từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm phát 

triển đời sống văn hóa của cư dân trên địa bàn xã

212 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá nghệ thuật đình Viên 

Đình (xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội)

Cao Thị 

Sương

PGS.TS Bùi Văn 

Tiến Khảo sát những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích đình 

làng Viên Đình: kiến trúc, điêu khắc, lễ hội; đề xuất giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị của di tích đình làng trong giai đoạn hiện nay

213 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tập quán sinh đẻ và nuôi con của 

người Tày ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyền Quang

Quan Thị 

Tấm

PGS.TS Trần Văn 

Bình

Nghiên cứu tập quán sinh đẻ, nuôi con của người Tày; xác định các 

giá trị cùng những biến đổi của tập quán sinh đẻ, nuôi con; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao việc bảo tồn, phát huy các giá trị của tập 

quán sinh đẻ, nuôi con của người Tày ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang

214 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội Róong Pọoc của người Giáy ở 

Mướng Và, xã Tả Van, huyện Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Văn Tuân

TS. Trần Hữu Sơn

Nghiên cứu, khảo sát giá trị của lễ hội Róong Poọc và giải mã 1 số 

biểu tượng trong lễ hội; phân tích những biến đổi của lễ hội truyền 

thống và những vấn đề đặt ra hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội
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215 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập hiên vật Bác Hồ với công an 

tại Bảo tàng Công an Nhân dân

Đặng Xuân 

Tuyên

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ
Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu hiện vật "Bác Hồ với 

Công an" đang lưu giữ tại Bảo tàng Công an nhân dân; khẳng định 

vai trò của sưu tập hiện vật này đối với các hoạt động của Bảo tàng; 

đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của sưu tập tại Bảo 

tàng.

216 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá nghệ thuật chùa Đồng 

Bụt (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nôi)

Phạm Thị 

Thanh

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến Luận văn nghiên cứu, đánh giá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật 

thể của chùa Đồng Bụt: kiến trúc, điêu khắc, hệ thống tượng thờ và 

các di vật , lễ hội; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá 

trị vật thể và phi vật thể của chùa Đồng Bụt.

217 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hoá nghệ thuật của chùa 

Thánh Chúa (phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội)

Võ Thị 

Thanh

TS. Nguyễn Sĩ 

Toản
Nghiên cứu và khẳng định những giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, 

điêu khắc, di vật, cổ vật), phi vật thể (lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tôn 

giáo, tín ngưỡng) của chùa Thánh Chúa từ khi xây dựng đến nay; đề 

xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa trong giai đoạn 

hiện nay

218 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tang ma của người Sán Dìu ở huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn 

Thị Linh 

Thảo

TS. Tạ Long

Luận văn nghiên cứu tập quán tang ma của người Sán Dìu; xác định 

những biến đổi tang ma hiện nay và những nhân tố biến đổi; đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tập quán tang ma của 

người Sán Dìu ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

219 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tháp Cổ Lào trong đời sống văn hoá 

của cư dân ở huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên

Phạm Công 

Thuấn

TS. Dương Văn 

Sáu
Nghiên cứu, đánh giá giá trị của di tích tháp cổ Lào; sự tương đồng 

trong giao thoa văn hóa Lào với cư dân đang sinh sống và giải mã các 

biểu tượng về văn hóa phật giáo Lào được trang trí trên tháp; đề xuất 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị những cây tháp cổ Lào ở huyện 

Điện Biên Đông

220 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Môi trường văn hoá ở Trường Đại 

học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội

Cao Thị 

Thu Thủy

PGS.TS Văn Đức 

Thanh
Khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở trường 

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 2006 đến nay; đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa 

ở Trường hiện nay

221 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị và vai trò của sưu tập trang 

phục người Dao Lô Gang tại Bảo 

tàng Dân tộc học Việt Nam

Vũ Thanh 

Thuỷ

TS. Phạm Văn 

Dương Nghiên cứu giá trị văn hóa nghệ thuật hiện vật trong bộ sưu tạp trang 

phục của người Dao Lô Giang đang lưu giữ tại Bảo tàng Dân tộc học; 

đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật 

của sưu tập trang phục của người Dao Lô Giang tại bảo tàng.
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222 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sự biến đổi văn hoá truyền thống 

làng Yên Thành (xã Trường Yên, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Vũ Thương 

Thương 

PGS.TS Nguyễn 

Quang Lê Nghiên cứu những biến đổi của văn hóa truyền thống làng Yên Thành 

trong bối cảnh hiện nay; làm rõ các thành tố của văn hóa truyền thống 

và khía cạnh tác động đến biến đổi của văn hóa làng; đề xuất giải 

pháp bảo tồn, phát triển văn hóa làng hiện nay

223 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghi lễ Gầu Tào (Cầu tự) của người 

Mông ở xã Sà Phìn, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Hoàng Thị 

Vinh

GS.TS Hoàng Nam ghiên cứu, tìm hiểu những đặc điểm của nghi lễ Gầu Tào truyền 

thống; xác định những biến đổi, các vấn đề đặt ra đối với nghi lễ và 

hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị của nghi lễ người H'mông 

ở Hà Giang

224 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá ứng xử của gia đình công 

giáo ở giáo xứ huyện Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định

Cao Thị 

Hồng 

Xuyến

PGS.TS Nguyễn 

Thị Yên
Khảo sát thực trạng ứng xử và những yếu tố tác động đến văn hóa 

ứng xử của các gia đình Công giáo ở giáo xứ Sa Châu: giữa vợ và 

chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu, giữa các 

anh, chị em trong gia đình với nhau; đề xuất giải pháp nhằm phát huy 

những giá trị của văn hóa ứng xử trong gia đình Công giáo ở giáo xứ 

Sa Châu

225 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tri thức dân gian về chăm sóc sức 

khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh của người 

Dao (khảo sát ở xã Thái Học, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Đặng Thị

Huyền

PGS.TS. Trần Văn

Bình

Nghiên cứu, tìm hiểu tri thức dân gian trong việc chăm sóc sức khỏe 

sản phụ và trẻ sơ sinh của người Dao; xác định những biến đổi của hệ 

tri thức chăm sóc sức khỏe; đề xuất giải pháp nhằm khai thác, vận 

dụng những giá trị của hệ tri thức chăm sóc sức khỏe của người Dao, 

tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh hiện nay

226 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Định hướng văn hóa ứng xử với tự 

nhiên của giới trẻ Hà Nội (Qua hoạt 

động Giáo dục tại Bảo tàng Địa chất 

Việt Nam).

Kiều

Thanh Nga

TS. Nguyễn Sỹ

Toản

Nghiên cứu nhận diện các hoạt động giáo dục định hướng văn hóa 

ứng xử với tự nhiên của giới trẻ Hà Nội thông qua hình thức hoạt 

động tại Bảo tàng Địa chất từ năm 2006 đến nay; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục định hướng văn hóa ứng xử với 

tự nhiên của giới trẻ Hà Nội

227 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội làng Hạ Bì, xã Xuân Lộc, 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Bùi Vũ

Duy Quang

PGS.TS. Từ Thị

Loan

Nghiên cứu, khảo sát diễn trình lễ hội làng Hạ Bì Hạ xưa và nay: thời 

gian, chuẩn bị, diễn trình, nghi lễ, trò chơi, trò diễn, sinh hoạt văn 

hóa; khẳng định các mặt giá trị của lễ hội, mối quan hệ của lễ hội 

làng trong sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội làng Hạ Bì Hạ

228 Thạc sĩ
Văn hóa 

học Hoạt động giải trí của người Mường, 

xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội.

Lê Văn

Tám

PGS.TS. Đinh Thị

Vân Chi

Tìm hiểu thực trạng hoạt động giải trí của người Mường, xã Ba Trại, 

Hà Nội; dự báo xu hướng biến đổi nhu cầu giải trí của người Mường 

và vấn đề đặt ra đối với hoạt động giải trí của người Mường tại xã Ba 

Trại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giải trí của người dân trong 

xã nói chung, người Mường Ba Trại nói riêng.
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229 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động văn hóa của thanh niên 

trong thời gian rỗi (qua khảo sát 

phường Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Lê Hà

Thiên

Thanh

PGS.TS. Đinh Thị

Vân Chi

Nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động văn hóa trong 

thời gian rỗi của thanh niên ở phường Thanh Xuân Bắc độ tuổi từ 18 

đến 25; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính tích cực trong việc sử 

dụng thời gian rỗi của thanh niên tại phường Thanh Xuân Bắc

230 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Di tích và lễ hội đình làng Đức Hậu 

(xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội).

Vũ Thị

Thúy

PGS.TS. Đặng

Hoài Thu

ìm hiểu, đánh giá giá trị và thực trạng của di tích, lễ hội đình làng 

Đức Hậu; xác định niện đại, phong cách nghệ thuật, nhân vật được 

thờ qua thần tích, truyền thuyết, sắc phong; đề xuất giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị của di tích và lễ hội trong đời sống cộng đồng

231 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Giá trị văn hóa – nghệ thuật đình Hà 

Vĩ (thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Trương

Hữu Toản

PGS.TS. Nguyễn

Văn Tiến

Nghiên cứu các giá trị văn hóa nghệ thuật của di tích đình Hà Vĩ: văn 

hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, di vật, chạm khắc,..), văn hóa phi 

vật thể (lễ hội); đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di 

tích đình Hà Vĩ trong đời sống văn hóa cộng đồng

232 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Trang phục của người HMông Xanh 

ở Mường Ngân, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly- 

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Manivone 

THORCHN

GLEARJY

TS. Nguyễn Anh 

Cường Nghiên cứu các giá trị văn hóa nghệ thuật của di HMông Xanh ở 

Mường Ngân, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly- Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

qua trang phục truyền thống; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa của người HMoong Xanh

233 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Tang ma của người Mường “Kỳ Lão” 

ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình.

Dương Thị

Dung

PGS.TS. Lê Ngọc

Thắng

Trình bày một số vấn đề về việc thu hút khách tham quan và những 

cơ sở tạo nên khả năng thu hút khách tham quan ở bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút khách 

tham quan tới bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

234 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tín ngưỡng thờ Ngô Quyền ở 

phường Nam Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

Nguyễn

Thị Thu

Hương

PGS.TS. Nguyễn

Quang Lê

Nghiên cứu việc phụng thờ Ngô Quyền cũng như đánh giá vai trò, sự 

biến đổi của việc phụng thờ; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa của việc phụng thờ Ngô Quyền trong đời sống 

cộng đồng

235 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Văn hóa truyền thống làng Văn Lâm, 

xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

Trần Thị 

Thu

PGTS. Đinh Khắc 

Thuân

Nghiên cứu diện mạo văn hóa truyền thống làng Văn Lâm qua các 

thành tố văn hóa vật thể (kiến trúc nhà ở, di tích thờ tự, cảnh quan 

làng xóm,...), văn hóa phi vật thể (lễ hội, nghề thủ công truyền 

thống); đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng 

trong giai đoạn hiện nay

236 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa làng làng khoa bảng Ngọc 

Quả, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn 

Hữu Tam

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu hệ thống các thành tố, các giá trị văn hóa, truyền thống 

hiếu học của làng khoa bảng Ngọc Quả từ giữa thế kỷ XVI đến nay; 

đề xuất giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị kho bảng 

truyền thống của làng trong điều kiện mới
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237 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Văn Lang, 

xã Văn Lương, huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ.

Trần Hưng

Tiến Sỹ

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cần

Nghiên cứu, tìm hiểu những thành tố văn hóa vật thể, phi vật thể, các 

giá trị và sự biến đổi văn hóa truyền thống làng Văn Lang hiện nay; 

đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở 

làng Văn Lang, Phú Thọ

238 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đình, đền Nội Rối, xã Bắc Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nguyễn

Như Quỳnh

PGS.TS. Trương

Quốc Bình

Nghiên cứu, khảo sát những giá trị và nhận diện xu hướng biến đổi 

của lễ hội đình, đền Nội Rối: thời gian, chuẩn bị, diễn trình, nghi lễ, 

trò chơi, trò diễn, sinh hoạt văn hóa; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, 

phát huy giá trị truyền thống của lễ hội trong giai đoạn hiện nay

239 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích đình, miếu và lễ hội làng Vân 

Sa, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà 

Nội.

Tăng Hồng

Vân

PGS.TS. Lê Hồng

Lý

Luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá giá trị văn hóa của di tích 

và lễ hội làng Vân Sa qua truyền thuyết, thần tích, sinh hoạt văn hóa 

dân gian; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật 

thể và phi vật thể của làng trong giai đoạn hiện nay.

240 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập bảo vật Hoàng cung Triều 

Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nguyễn 

Thị Lan

TS. Phạm Quốc 

Quân

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu tập bảo vật Hoàng cung 

Triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; khẳng định vai trò của 

sưu tập này; đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị của sưu tập tại 

Bảo tàng

241 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Tục ăn trầu của người Việt, nghiên 

cứu trường hợp làng Phú Lễ, xã Cần 

Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Nguyễn 

Đình Mạnh

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Kính

Luận văn nghiên cứu và tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của 

tục ăn trầu của người Việt trong lễ thức, trong giao tiếp xã hội cùng 

những biến đổi của nó thông qua làng Phú Lễ; đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát huy giá trị, phong tục văn hóa truyền thống của người Việt 

hiện nay.

242 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Môi trường văn hóa của quận Hoàn 

Kiếm thành phố Hà Nội.

Nguyễn

Đan Sa

PGS.TS. Phạm

Duy Đức

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường văn hóa ở Quạn Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện môi 

trường văn hóa ở quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới

243 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với hoạt động văn hóa 

nghệ thuật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Trường 

Huy

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu tập tư liệu ảnh "Chủ Tịch 

Hồ Chí Minh với hoạt động văn hóa nghệ thuật" giai đoạn 1951- 

1969 đang lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò của 

sưu tập này; đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị của sưu tập tại 

Bảo tàng

244 Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Môi trường văn hóa ở Bệnh viện Nhi 

Trung ương, Hà Nội.

Võ Linh

Phương

PGS.TS. Nguyễn

Thị Hương

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường văn hóa ở Bệnh viện Nhi 

Trung Ương về các phương diện: khuôn viên, trụ sở, cảnh quan, con 

người văn hóa, ứng xử,...; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện môi 

trường văn hóa ở Bệnh viện trong thời gian tới
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245 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Đăm, xã

Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành

phố Hà Nội.

Nguyễn

Thị Xuân

PGS.TS. Trịnh Thị

Minh Đức

Nghiên cứu diện mạo văn hóa truyền thống làng Đăm qua các thành 

tố văn hóa vật thể (di tích đình, chùa, nhà thờ họ,..), văn hóa phi vật 

thể (lễ hội, phong tục tập quán, văn nghệ dân gian,...); sự biến đổi văn 

hóa truyền thống làng Đăm trong bói cảnh CNH, đô thị hóa; đề xuất 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng trong giai đoạn 

hiện nay

Thạc sĩ

246 Thạc sĩ KHTT-TV

Hoạt động thông tin-thư viện đáp ứng 

yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ 

tại Trường Đại học Y Dược Thái 

Nguyên

Dương 

Thủy Anh

PGS.TS Vũ Văn 

Nhật

Nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thông tin thư 

viện tại trường Đại học Y Dược; đề xuất giải pháp nhằm đổi mới và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin thư viện tại trường.

247 Thạc sĩ KHTT-TV

Sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư 

viện trong hoạt động của Trường Đại 

học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Lê Thị 

Duyên

TS. Nguyễn Thị 

Việt Bắc

Luận văn nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 

thông tin; khảo sát thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin tại 

trường Đạihọc Sư phạm Kỹ thuật Vinh; đề xuất giải pháp nhằm phát 

triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện 

đáp ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới của trường.

248 Thạc sĩ KHTT-TV
Kiến thức thông tin của sinh viên 

Trường Đại học Hà Tĩnh
Trần Dương

TS. Nguyễn Thu 

Thảo

Phân tích đánh giá thực trạng kiến thức thông tin của sinh viên trường 

Đại học Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2011 đến 2015; đề xuất giải pháp 

nhằm phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường

249 Thạc sĩ KHTT-TV
Mạng lưới thư viện huyện trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên

Trịnh Thị 

Hiên

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Khảo sát thực trạng việc tổ chức và hoạt động mạng lưới thư viện 

huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện tổ chức và tăng cường hoạt động của mạng lưới thư viện huyện

250 Thạc sĩ KHTT-TV
Nguồn lực thông tin tại Thư viện 

Trường Đại học Hải Phòng

Trần Thị 

Thu Hiền
TS. Chu Ngọc Lâm

Khảo sát và phân tích thực trạng công tác bổ sung vốn tài liệu, quản 

lý và khai thác nguồn lực thông tin ở Thư viện trường Đại học Hải 

Phòng; nghiên cứu nhu cầu tin và nhóm người dùng tin của thư viện; 

đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nguồn lực thông tin tại Thư viện

251 Thạc sĩ KHTT-TV
Hoạt động thông tin thư viện tại 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Nguyễn 

Thị Huệ

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Khảo sát thực trạng việc tổ chức hoạt động thông tin thư viện tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội: nguồn lực thông tin và các sản 

phẩm dịch vụ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông 

tin thư viện tại trường

Khoa học Thông tin- Thư viện
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252 Thạc sĩ KHTT-TV

Ứng dụng phần mềm nguồn mở 

DSPACE tại Thư viện Trường Cao 

đẳng Sơn La

Lương Văn 

Kiên

TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu phần mềm nguồn mở Dspace; phân 

tích những đặc điểm nổi bật của phần mềm Dspace trong việc ứng 

dụng vào hoạt động thư viện tại trường; đề xuất giải pháp xây dựng 

nguồn lực thông tin số tại Thư viện trường trong thời gian tới

253 Thạc sĩ KHTT-TV

Nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

Thông tin Khoa học và Tư liệu giáo 

khoa Học viện An ninh dân nhân

Vũ Thị 

Hiền Lương

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Hùng

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa 

Học viện; nghiên cứu nhu cầu tin và nhóm người dùng tin; đề xuất 

giải pháp nhằm phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học viện

254 Thạc sĩ KHTT-TV

Ứng dụng phần mềm Libol 6.0 tại 

Thư viện Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông Thái 

Nguyên

Nguyễn 

Khánh Ly

PGS.TS Đoàn 

Phan Tân

Khảo sát thực trạng và đánh giá việc ứng dụng phần mềm LIBOL 6.0 

tại thư viện trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái 

Nguyên từ 2012 đến nay; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng 

dụng những phân hệ trong phần mềm LIBOL đưa vào hoạt động 

thông tin thư viện tại trường.

255 Thạc sĩ KHTT-TV
Công tác phục vụ người dùng tin tại 

Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Trương Đại 

Nghĩa

PGS.TS Trần Thị 

Quý

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nhu cầu tin và thực trạng công tác 

phục vụ người dùng tin tại viện; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng trong hoạt động phục vụ người dùng tin tại Viện trong giai 

đoạn hiện nay.

256 Thạc sĩ KHTT-TV

Tổ chức và hoạt động thư viện tại 

Trường Đại học Hải Phòng trong giai 

đoạn đổi mới giáo dục đại học

Trịnh Thị 

Ngọc

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học 

Hải Phòng; nghiên cứu đặc điểm nhu cầu tin và nhóm người dùng tin 

của thư viện hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ 

chức và hoạt động thư viện

257 Thạc sĩ KHTT-TV

Hệ thống tra cứu tin tự động hoá tại 

Trung tâm Thông tin Thư viện trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội

Dương Thị 

Tuyết 

Nhung

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Khảo sát, đánh giá thực trạng bộ máy tra cứu thông tin tự động hóa 

tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ mát tra cứu 

thông tin tự động hóa đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin tại 

Trung tâm

258 Thạc sĩ KHTT-TV
Ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Thư viện tỉnh Nam Định

Vũ Thành 

Tân

TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa

Khảo sát và đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các hoạt động thông tin- thư viện tại Thư viện tỉnh từ năm 1993 đến 

nay; đề xuát gải pháp nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT 

trong hoạt động thông tin thư viện tại Thư viện tỉnh

259 Thạc sĩ KHTT-TV

Mạng lưới thư viện trường phổ thông 

trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

Lê Thị 

Thanh
TS. Lê Văn Viết

Khảo sát và đánh giá thực trạng việc tổ chức và hoạt động của thư 

viện trường phổ thông trên địa bàn huyện Nga Sơn; đề xuất giải pháp 

nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới 

thư viện trường phổ thông trên địa bàn huyện
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260 Thạc sĩ KHTT-TV
Nhu cầu tin tại trường Cao đẳng Sơn 

La

Bạch Thị 

Thơm
PGS.TS Mai Hà

Khảo sát nhu cầu tin của từng nhóm người dùng tin, tập quán sử dụng 

thông tin, đặc điểm người dùng tin tại trường Cao đẳng Sơn La; đề 

xuất giải pháp thỏa mãn nhu cầu tin cho người dùng tin tại trường.

Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

261 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Lê Hoàng 

Anh

TS. Hoàng Thị 

Điệp

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa ở 

cấp huyện, khái quát về huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Thực 

trạng công tác quản lý nhà nước và những vấn đề đặt ra và giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên.

262 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động của Bảo tàng

Phòng không Không quân

Nguyễn 

Tiến Dũng

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý các hoạt động của 

Bảo tàng PKKQ từ năm 2007 đến nay về: chuyên môn, nguồn lực, 

CSVC, kinh phí, các dịch vụ, công tác kiểm tra, khen thưởng,...; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động 

của BT PKKQ.

263 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh

Ninh Bình

Phạm 

Mạnh Dũng

GS.TS Nguyễn Chí 

Bền

Trình bày cơ sở lý luận quản lý lễ hội truyền thống, tổng quan về lễ 

hội truyền thống ở Ninh Bình; Thực trạng công tác quản lý; Giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền 

thống ở tỉnh Ninh Bình.

264 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Hiệp HòaHòa, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Trình bày cơ sở lý luận quản lý di tích, tổng quan về hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa ở huyện HIệp Hòa; Thực trạng quản lý di tích và 

phương hướng, giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử 

văn hóa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

265 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Vũ Thị 

Hiền

TS. Dương Văn 

Sáu

Trình bày cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về văn hóa và tổng 

quan về huyện Đông Anh; Thực trạng, phương hướng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Đông Anh, 

Hà Nội.

266 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa của học

sinh, sinh viên trường Cao đẳng

Nghệ thuật Hà Nội

Vũ Thị 

Thanh Hiền

PGS.TS. Nguyễn 

Toàn Thắng

Trình bày cơ sở lý luận; thực trạng xây dựng đời sống văn hóa của 

học sinh , sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từ năm 

2010 đến nay. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

267 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Trần Ngọc 

Hoàng

TS. Nguyễn Anh 

Cường

Trình bày những vấn đề lý luận về xây dựng văn hóa cơ sở, tổng quan 

về huyện Tân Sơn; Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; 

phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
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268 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích Chủ tịch Cay Sỏn

Phôm Vi Hản ở thủ đô Viêng Chăn

(Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào)

Phoupha 

HONGSIVI

LAY

PGS.TS.Trịnh Thị 

Minh Đức

Trình bày cơ sở lý luận quản lý di tích lịch sử văn hóa, tổng quan về 

di tích Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản; Thực trạng công tác quản lý 

di tích Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản; Định hướng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi 

Hản ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

269 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận

An Hải, thành phố Hải Phòng

Vũ Thị 

Thúy Hồng

PGS.TS. Phan Văn 

Tú

Trình bày cơ sở lý luận; thực trạng quản lý nhà nước; phương hướng 

và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa tại quận 

Hải An, Hải Phòng.

270 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm 

Chiến Huân

PGS.TS. Nguyễn 

Toàn Thắng

Trình bày lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tổng 

quan về huyện Đồng Hỷ; Thực trạng, phương hướng, giải pháp nâng 

cao hiệu quả chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

271 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý quần thể di tích Cố đô Huế ở

tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn 

Quang Huy

PGS.TS Trịnh Thị 

Minh Đức

Trình bày cơ sở lý luận quản lý di tích, tổng quan quần thể di tích Cố 

đô Huế; Thực trạng công tác quản lý, định hướng và giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý quần thể di tích Cố đô Huế ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

272 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội ở quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội

Đỗ Thúy 

Huyền

PGS.TS. Phạm 

Duy Đức

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội trên 

địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống 

trên địa bàn quận

273 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

PGS. TS. Phạm 

Duy Đức

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát 

về huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Thực trạng, phương hướng, 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

274 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một

thành viên 319 thuộc Tổng Công ty

319 – Bộ Quốc phòng

Nguyễn 

Thị Lệ

PGS. TS. Phạm 

Duy Đức

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tổng 

quan về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 319.3; Thực 

trạng, phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên 319.3 trực thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

275 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàng Thị 

Liên

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cương

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa và tổng 

quan về hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở huyện Yên Lạc; Thực 

trạng, phương hướng, giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý di tích 

lịch sử văn hóa ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

38



STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

276 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một

thành viên Nước sạch số 2 Hà Nội

Nguyễn 

Hải Linh
TS. Đỗ Thị Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và doanh 

nghiệp; Thực trạng, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà 

Nội.

277 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn 

Hữu Mạo

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản 

Trình bày lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và 

tổng quát về đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Bắc Ninh; thực 

trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phương hướng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

278 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Dương Hà 

My

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Trình bày lý luận về xây dựng đời sống văn hóa và tổng quan về 

thành phố Bắc Giang; Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và 

phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

279 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Trần Thị 

Việt Nga

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cương

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và tổng quan về 

thành phố Cẩm Phả; Thực trạng, định hướng, giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh.

280 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đặng Mai 

Nhi

PGS.TS. Bùi Hoài 

Sơn

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan quản lý nhà nước về văn hóa; 

Thực trạng quản lý nhà nước và phương hướng, giải quyết nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Đông Hà.

281 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Tổ chức các hoạt động ở Trung tâm

Văn hóa quận Thanh Xuân, thành

phố Hà Nội

Đinh Thị 

Nhung

PGS.TS. Phan Văn 

Tú

Trình bày cơ sở lý luận về thiết chế trung tâm văn hóa, tổng quan về 

trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân; Thực trạng hoạt động, phương 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn 

hóa quận Thanh Xuân.

282 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động Nhà Văn hóa

Thiếu nhi thành phố Viêng Chăn

Thanongsit

h 

SOULIYA

VONG 

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận quản lý hoạt động nhà văn hóa, tổng quan về 

nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố Viêng Chăn; Thực trạng quản lý 

hoạt động; định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

hoạt động nhà văn hóa Thiếu nhi Thành phố Viêng Chăn, Lào.

283 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và tổng quan về 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Thực trạng, định hướng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
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284 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Phạm Bích 

Thoa

PGS.TS. Phan Văn 

Tú

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và tổng quan về

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Thực trạng, định hướng, giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ởhuyện Văn

Lâm, tỉnh Hưng Yên.

285 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Cao

Bằng

Lục Thị 

Thơ

PGS.TS. Bùi Hoài 

Sơn

Trình bày cơ sở lý luận quản lý di tích lịch sử văn hóa, tổng quan hệ 

thống di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Cao Bằng; Thực trạng công tác 

quản lý di tích văn hóa và định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cao Bẳng.

286 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dưng đời sống văn hóa cơ sở ở

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Kim 

Thu

TS. Dương Văn 

Sáu

Trình bày lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và 

tổng quát về đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội; thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phương hướng 

và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

287 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiều 

Quang 

Triệu

PGS.TS. Trịnh Thị 

Minh Đức

Trình bày cơ sở lý luận quản lý di tích, tổng quan về hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa ở huyện Bình Xuyên; Thực trạng quản lý di tích lịch 

sử văn hóa và phương hướng, giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý di 

tích lịch sử văn hóa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

288 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị 

Vân

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Hương

Trình bày cơ sở lý luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khái quát 

về huyện Bình Gia; Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên 

địa bàn huyện Bình Gia (2011 - 2015); Phương hướng và khuyến 

nghị giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn.

289 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động của Bảo tàng

Quốc gia Lào

Vilayvanh 

VILATHA

M

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ

Trình bày những vấn đề chung về quản lý, quản lý bảo tàng và tổng 

quan bảo tàng Quốc giaLào; Thực trạng quản lý hoạt động và các giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Bảo tàng quốc gia Lào.

290 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh

Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào

Somphone 

VILAYVO

NG

PGS.TS Nguyễn 

Duy Thiệu

Trình bày cơ sở lý luận pháp lý về quản lý lễ hội, tổng quan về lễ hội 

truyền thống ở tỉnh Savannakhet; Thực trạng, phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống ở 

tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

291 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Hoàng Thị 

Vĩnh

PGS.TS. Nguyễn 

Toàn Thắng

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và tổng quan về 

thuyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Thực trạng, định hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
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292 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý Trung tâm văn hóa, thể thao

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Phạm Thị

Kim Oanh

TS. Dương Văn

Sáu

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về Trung tâm văn hóa, thể thao 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Thực trạng và nâng cao hiệu quả 

quản lý Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Mê Linh, thành phố Hà 

Nội trong thời gian tới

293 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa cho học

sinh trường Trung cấp Nghệ thuật

Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Nguyễn

Anh Tuấn

TS. Hoàng Minh

Khánh

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho 

học sinh, tổng quan về trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ 

Việt Nam; Thực trạng công tác, giải pháp nâng cao hiệu quả xây 

dựng đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh Trường Trung cấp 

Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam.

294 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa

Quản lý hoạt động Nhà hát Thể 

nghiệm Trường Trung cấp Nghệ 

thuật Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam

Nguyễn 

Việt Hùng

TS. Hoàng Minh 

Khánh

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về nhà hát Thể nghiệm trường 

Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Thực trạng và nâng 

cao hiệu quả quản lý Nhà hát Thể nghiệm Trường Trung cấp Nghệ 

thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Thạc sĩ
Văn hóa 

học

295 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tư tưởng khoan dung của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh.

Đỗ Thị Mỹ 

An
TS. Chu Đức Tính

Hệ thống hóa, phân tích và làm rõ các đặc điểm của tư tưởng khoa 

dung Hồ Chí Minh và vận dụng các giá trị đó vào việc xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; đưa ra 1 số phương 

hướng trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc.

296 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn 

Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên.

Lương Việt 

Anh

TS. Nguyễn Thị 

Ngân

Nghiên cứu các bước tiến hành nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn 

Slình ở huyện Võ Nhai- Thái Nguyên từ năm 2006 đến nay và những 

biến đổi trong nghi lễ đối với cộng đồng tộc người; đề xuất giải pháp 

nhằm bảo tồn, phat shuy giá trị của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã 

hội hiện nay.

297 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử trong gia đình vợ 

Việt- chồng Hàn qua khảo sát ở Hà 

Nội.

Nguyễn 

Đức Anh
TS. Đặng Hoài Thu

Làm rõ các khái niệm về gia đình, ứng xử, văn hóa ứng xử trong gia 

đình; phân tích thực trạng ững xử thông qua các mối quan hệ trong 

gia đình vợ Việt, chồng Hàn ở Hà Nội tưg năm 2010 đến 2015; nhân 

tố ảnh hưởng và vấn đề đặt ra đối với văn hóa ứng xử trong gia đình 

vợ Việt, chồng Hàn ở Hà Nội hiện nay.

298 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng Đình Thôn 

trong quá trình đô thị hóa (phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội).

Nguyễn 

Lan Anh

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Lê

Khảo sát thực trạng, đánh giá sự biến đổi văn hóa làng Đình Thôn- 

Hà Nội dưới tác động đô thị hóa hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của làng trong thời gian tới.

299 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của cư dân làng 

Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Trần Vũ 

Tú Anh

PGS.TS Phạm Duy 

Đức

Khảo sát, đánh giá biểu hiện đời sống văn hóa của cư dân làng Đồng 

Xâm- Thái Bình hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao đời sống văn 

hóa của cư dân làng Đồng Xâm trong thời gian tới.41
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300 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đền Văn Hiến (xã 

Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội).

Nguyễn Bá 

Ánh

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu, xác định những giá trị của di tích và lễ hội trên 2 phương 

diện: văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, di vật) và văn hóa phi vật 

thể (lễ hội: nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng); đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, lễ hội đền Văn 

Hiến trong đời sống cộng đồng hiện nay.

301 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình Hạ Lũng 

phường Đằng Hải (quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng).

Lã Thị 

Phương 

Chinh

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu tổng quan về văn hóa phường Đằng Hải- Hải Phòng; xác 

định niên đại xây dựng của đình Hạ Lũng cũng như nghiên cứu về 

nhân vật được thờ qua truyền thuyết, thần tích, săc phong; nghiên cứu 

những giá trị văn hóa vật thể di tích đình (kiến trúc, điêu khắc, di vật, 

bảo tồn) và văn hóa phi vật thể (lễ hội); đề xuât giải pháp nhằm bảo 

tồn, phát huy giá trị của di tích, lễ hội đình Hạ Lũng trong đời sống xã 

hội hiện nay.

302 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn nghệ dân gian trong nghi lễ tang 

ma của người Hmông Trắng qua 

khảo sát ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang.

Đỗ Viết 

Duy
GS.TS. Hoàng Nam

Nghiên cứu về các thành tố văn nghệ dân gian trong nghi lễ tang ma 

của người Hmông Trắng ở huyện Yên Minh hiện nay cùng những 

biến đổi của nó trong nghi lễ tang ma; vấn đề đặt ra đối với văn nghệ 

dân gian trong nghi lễ tang ma của người Hmông Trắng.

303 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của công nhân mỏ 

than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.

Lương 

Ninh Giang

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cần

Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của công nhân mỏ than Hà Lầm 

từ 2008- 2016; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa 

của công nhân mỏ than trong thời gian tới.

304 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ 

phần mĩ thuật và truyền thông- nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn 

Kim Hậu
TS. Đỗ Thị Quyên

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp tại 

Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

305 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa giao tiếp của sinh viên 

trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Đoàn Thị 

Hiệp

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa giao tiếp của sinh viên 

trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình từ năm 2012 đến nay và các yếu 

tố tác động đến văn hóa giao tiếp của sinh viên; đề xuất giải pháp 

nhằm giáo dục, nâng cao văn hóa giao tiếp cho sinh viên.

306 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hát Đúm trong lễ hội cổ truyền ở 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng.

Lưu Thị 

Thanh Hòa

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cương

Nghiên cứu diễn xướng và các giá trị văn hóa của hát Đúm trong 3 lễ 

hội cổ truyền ở huyện Thủy Nguyên: lễ hội chùa Kiến Linh, lễ hội 

miếu Phả Lễ, lễ hội đình Lập Lễ từ năm 2010 đến nay; đề xuất việc 

bảo tồn và phát huy hát Đúm truyền thống hiện nay.
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307 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Nghè (quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng).

Hoàng Thị 

Huê

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Khảo sát thực trạng lễ hội đền Nghè và các nhân vật được phụng thờ; 

đánh giá sự biến đổi của lễ hội đền Nghè hiện nay; đề xuất giải pháp 

nhằm hạn chế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội đền 

Nghè.

308 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa đọc của sinh viên các trường 

Đại học ở Hà Nội (qua khảo sát các 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại 

học Mỏ Địa chất Hà Nội và Học viện 

Tài chính).

Lê Thu 

Hương

PGS.TS. Hoàng 

Kim Ngọc

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh 

viên các trường Đại học ở Hà Nội: trường ĐH Văn hóa Hà Nội, 

trường ĐH Mỏ- Địa chất, Học viện Tài chính từ năm 2011 đến nay 

trong giai đoạn công nghệ thông tin và truyền thông; đề xuất giải 

pháp định hướng phát triển văn hóa đọc cho sinh viên các trường Đại 

học ở Hà Nội.

309 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghề làm đồ chơi Trung Thu ở làng 

Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên).

Ngô Thị 

Thu Hường

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Nghiên cứu phương diện văn hóa của nghề làm đồ chơi trung thu 

truyền thống ở làng Hảo- Liêu Xá- Hưng Yên; sự biến đổi của văn 

hóa nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống ở làng Hảo và những 

vấn đề đặt ra hiện nay.

310 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Quan điểm văn hóa sinh thái của Hồ 

Chí Minh.

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường

PGS.TS. Trần Lê 

Bảo

Nghiên cứu các quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa sinh thái, quá 

trình hình thành quan điểm và những nội dung, giá trị quan điểm văn 

hóa sinh thái; làm rõ vai trò và sự ảnh hưởng quan điểm văn hóa sinh 

thái của Hồ Chí Minh đến hoạt động xây dựng văn hóa sinh thái hiện 

nay.

311 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa mưu sinh của người Dao 

quần trắng (Nghiên cứu trường hợp 

người Dao quần trắng ở xã Hùng 

Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang).

Vũ Thị 

Thu Hường

TS. Phạm Văn 

Dương

Nghiên cứu những giá trị văn hóa mưu sinh truyền thống của người 

Dao Quần Trắng ở xã Hùng Đức- Tuyên Quang; làm rõ sự biến đổi 

của văn hóa mưu sinh trong giai đoạn CNH- HĐH hiện nay; đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy tính hiệu quả của hoạt động mưu 

sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người Dao Quần Trắng.

312 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Việc sử dụng mạng Facebook của 

sinh viên các trường Văn hóa nghệ 

thuật trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn 

Thị 

Phương Lan

PGS.TS. Bùi Hoài 

Sơn

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc sử dụng Facebook của sinh viên 

các trường Văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội hiện nay: Đại học Văn hóa 

Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt 

Nam từ năm 2015- 2016; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng Facebook trong sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật ở Hà 

Nội.

313 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa tinh thần của sinh 

viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Mai Trần 

Lâm

PGS.TS. Cao Đức 

Hải

Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của sinh viên hệ chính quy 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao đời sống văn hóa của sinh viên trường.
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314 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Múa dân gian Thái trong sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng (khảo sát ở xã 

Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La).

Vũ Thị Mỹ 

Liên

GS.TS. Lê Ngọc 

Canh

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng nghững đặc điểm giá trị của các loại 

hình múa dân gian Thái trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; chỉ ra 

nguyên nhân của sự biến đổi và định hướng quá trình bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

của dân tộc Thái ở xã Mường Sang- Sơn La.

315 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng trong 

đời sống văn hóa của cư dân huyện 

Mê Linh, Hà Nội.

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh

GS.TS. Nguyễn 

Xuân Kính

Khảo sát thực trạng lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã 

Mê Linh- Hà Nội và vai trò, ảnh hưởng, tác động của nó trong đời 

sống văn hóa cộng đồng dân cư xã Mê Linh; đề xuất giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy các giá trị lễ hội đền Hai Bà Trưng hiện nay.

316 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình Vạn Xuân (xã 

Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội).

Hoàng Hải 

Long

PGS.TS. Trịnh Thị 

Minh Đức

Tìm hiểu di tích đình Vạn Xuân qua kiến trúc, di vật cổ; khảo sát, 

nghiên cứu, đánh giá lễ hội đình Vạn Xuân trong đời sống của cộng 

đồng cư dân xã Hạ Mỗ- Hà Nội.

317 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử trong cơ quan báo 

Nhân dân.

Hà Phương 

Mai

PGS.TS. Lê Quí 

Đức

Khảo sát thực trạng văn hóa ứng xử trong cơ quan báo Nhân dân và 

việc nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, viên chức từ năm 2010 đến 

2015 ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong cơ 

quan báo Nhân dân.

318 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của cư dân phường 

Thanh Xuân Nam, Hà Nội.

Nguyễn 

Thu Mai

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Hương

Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của cư dân trên địa bàn phường 

Thanh Xuân Nam trên phương diện văn hóa vật chất và văn hóa tinh 

thần từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống 

văn hóa của cư dân trên địa bàn phường trong thời gian tới.

319 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hóa đình Trùng Thượng 

(xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình).

Hà Giang 

Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể 

của di tích; xác định vị trí của ngôi đình trong đời sống văn hóa cộng 

đồng cư dân làng; đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy 

những giá trị đình Trùng Thượng trong đời sống xã hội.

320 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đình làng Nhật Tân trong đời 

sống văn hóa của cư dân phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga

PGS.TS. Bùi 

Quang Thanh

Khảo sát thực trạng lễ hội đình Nhật Tân và những ảnh hưởng của lễ 

hội đối với văn hóa cư dân bản địa; xu hướng biến đổi vai trò của lễ 

hội trong đời sống đương đại; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, khai 

thác các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống.
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321 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình làng Lương, xã 

Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh.

Trịnh 

Phương 

Ngân

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu và xác định những giá trị của di tích, lễ hội đình làng 

Lương qua các thành tố văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, di vật) 

và văn hóa phi vật thể (lễ hội: nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng); đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di 

tích, lễ hội đình làng trong đời sống cộng đồng hiện nay.

322 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Phong tục cưới xin của người Hà Nhì 

ở xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu.

Lê Thị 

Hồng 

Nhung

PGS.TS. Trần Bình

Nghiên cứu phong tục cưới xin truyền thống của người Hà Nhì Lạ Mí 

ở Ka Lăng cùng những biến đổi trong tập tục cưới xin; đề xuất giải 

pháp bảo tồn, phát huy các giá trị vtập quán cưới xin của người Hà 

Nhì Lạ Mí trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới hiện nay.

323 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa của người dân làng 

Chài Cửa Vạn sau tái định cư 

(phường Hà Phong, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh)

Ân Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cần

Khảo sát thực trạng biến đổi văn hóa của người dân làng chài Cửu 

Vạn sau tái định cư tại thành phố Hạ Long- Quảng Ninh từ năm 2013 

đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa cho người dân làng chài..

324 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của học sinh Phổ 

thông trung học ở quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội.

Tường Thị 

Kim Oanh

TS. Vũ Phương 

Hậu 

Nghiên cứu, khảo sát văn hóa ứng xử của học sinh trường trung học 

phổ thông Xuân Đỉnh và trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm quận 

Bắc Từ Liêm trong năm học 2015- 2016 thể hiện qua các biểu hiện: 

quan hệ ứng xử giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với các thầy 

cô, giữa học sinh với gia đình.

325 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng Móng (xã 

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh) trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.

Bùi Quỳnh 

Phương

PGS.TS. Đinh 

Khắc Thuân

Khảo sát thực trạng, đánh giá sự biến đổi văn hóa truyền thống làng 

Móng trong quá trình công nghiệp hóa trên 2 phương diện văn hóa 

vật thể (không gian, cảnh quan, cơ sở hạ tầng, hệ thống di tích) và 

văn hóa phi vật thể (tín ngưỡng, lễ hội, phong tục, sinh hoạt nghệ 

thuật truyền thống, quan hệ cư dân) từ năm 1995 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

làng Móng trong công cuộc đổi mới đất nước.

326 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa doanh nghiệp tại công ty 

Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát 

triển Tân Việt.

Trần Ngọc 

Phương
TS. Lê Phương Nga 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về văn hóa doanh nghiệp kinh doanh 

xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả văn hóa doanh nghiệp kinh 

doanh xuất bản phẩm tại Công ty.

327 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hôn nhân của người Sán Dìu ở xã 

Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang).

Phạm Thị 

Quyên
PGS.TS. Trần Bình

Nghiên cứu hôn nhân của người Sán Dìu ở xã Quý Sơn- Bắc Giang 

cùng những biến đổi tập tục hôn nhân hiện nay của người Sán Dìu; đề 

xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị tập quán kết hôn, nếp cũ 

trong gia đình của người Sán Dìu.hiện nay
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328 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa kinh doanh của doanh 

nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm 

(qua khảo sát Công ty cổ phần Sách 

và thiết bị giáo dục Tràng An).

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh

TS. Đỗ Thị Quyên

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa kinh doanh của doanh 

nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần sách và thiết 

bị giáo dục Tràng An; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả văn 

hóa kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại 

Công ty.

329 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động định hướng giá trị văn hóa 

truyền thống cho Thanh niên (qua 

khảo sát quận Ba Đình).

An Thanh 

Thảo

PGS.TS.Đinh Thị 

Vân Chi

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng định hướng các giá trị 

văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình- Hà Nộ; xác định 

các nhân tố ảnh hưởng và vấn đề đặt ra trong định hướng giá trị văn 

hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình.

330 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi đời sống văn hóa của người 

dân thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ).

Phạm Thị 

Hồng Thảo
TS. Đặng Hoài Thu

Khảo sát thực trạng biến đổi văn hóa của người dân thị trấn Hùng 

Sơn (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cho 

người dân thị trấn.

331 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tiềm năng văn hóa trong phát triển 

du lịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La

Kiều 

Thanh Thảo

PGS.TS. Lê Quý 

Đức

Khảo sát, đánh giá thực trạng các tiềm năng văn hóa và công tác khai 

thác những tiềm năng văn hóa trong lĩnh vực du lịch của huyện Mộc- 

Sơn La giai đoạn 2010 đến 2015; bàn luận các vấn đề khai thác tiềm 

năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

332 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng Gốm Chu Đậu 

(xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương)

Nguyễn 

Phương 

Thảo

TS. Tạ Long

Khảo sát thực trạng, đánh giá sự biến đổi văn hóa làng gốm Chu Đậu, 

xã Thái Tân- Hải Dương giai đoạn 2000- 2015; đề xuất giải pháp 

nhằm phát triển bền vững làng nghề sản xuất gốm Chu Đậu trong 

điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh CNH- HĐH, hội 

nhập quốc tế.

333 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Trang phục của người Lô Lô đen ở 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng truyền 

thống và biến đổi.

Nông Thị 

Thiên

PGS.TS. Lê Ngọc 

Thắng

Nghiên cứu những sắc thái văn hóa đặc trưng trang phục của người 

Lô Lô Đen cũng như giới thiệu các loại trang phục, nghệ thuật trang 

trí trên trang phục và những biến đổi của trang phục hiện nay; đề xuất 

giải pháp bảo tồn trang phục truyền thống của người Lô Lô Đen ở 

Cao Bằng.

334 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đền Lăng Sương xã 

Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thịnh

GS.TS. Lê Hồng Lý

Tìm hiểu di tích, lễ hội đền Lăng Sương và xác định vị trí của ngôi 

đền trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân xã Trung Nghĩa trên 2 

phương diện: giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hệ thống di 

vật) và phi vật thể (nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa); đánh giá sự 

biến đổi của di tích và lễ hội đền Lăng Sương và đề xuất giải pháp 

nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích đền trong giai đoạn hiện nay.
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335 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng Đoan Túc 

trong quá trình đô thị hóa (phường 

Tiền Phong, thành phố Thái Bình).

Bùi Thị 

Thuý

PGS.TS. Bùi Xuân 

Đính

Khảo sát thực trạng biến đổi văn hóa truyền thống làng Đoan Túc 

dưới tác động của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa từ năm 

1982 đến 2015; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống của làng trong bối cảnh hiện nay.

336 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng Quyết Tiến, xã 

Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

trong quá trình đô thị hóa.

Nguyễn 

Thị Thúy

PGS.TS. Đinh 

Khắc Thuân

Khảo sát thực trạng, đánh giá sự biến đổi văn hóa làng Quyết Tiến 

dưới tác động trình đô thị hóa; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa của làng trong thời gian tới.

337 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghi lễ vòng đời của người Tày ở 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ninh Thị 

Thương

TS. Nguyễn Anh 

Cường

Trình bày, đánh giá hệ thống các nghi lễ vòng đời của người Tày ở 

huyện Định Hóa- Thái Nguyên cũng như khẳng định các giá trị văn 

hóa đặc sắc, đời sống tâm linh của người Tày; chỉ ra sự biến đổi và 

nguyên nhân trong nghi lễ vòng đời người Tày hiện nay; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các nghi lễ trong 

chu kỳ đời người.

338 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của các doanh 

nghiệp tư nhân trên địa bàn quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nguyễn 

Thị Tình

PGS.TS. Phan Văn 

Tú

Khảo sát thực trạng văn hóa ứng xử của các doanh nghiệp tư nhân 

trên địa bàn quận Đống Đa tại 3 công ty: công ty CP nội thất LITI, 

công ty kiến trúc Archgreen, công ty TNHH Thiên Hòa An từ năm 

2009 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử của 

các doanh nghiệm.

339 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị văn hóa của đình làng Ngăm 

Lương (xã Lãng Ngâm, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Bùi Huy 

Toàn

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Nghiên cứu những giá trị văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, di 

vật), phi vật thể (lễ hội, sinh hoạt văn hóa) của di tích đình làng 

Ngăm Lương- Bắc Ninh; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di 

tích đình làng.

340 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình làng Hạ Hội (xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội).

Lê Huy 

Toàn
GS.TS. Lê Hồng Lý

Nghiên cứu, xác định những giá trị của di tích và lễ hội trên 2 phương 

diện: văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, di vật) và văn hóa phi vật 

thể (lễ hội: nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng); đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, lễ hội đình Hạ 

Hội trong đời sống cộng đồng hiện nay.

341 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ 

phần sách Alpha.

Nguyễn 

Xuân 

Trường

TS. Đỗ Thị Quyên
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động kinh daonh xuất bản phẩm 

tại Công ty Cổ phần Sách Alpha hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm 

phát huy giá trịvăn hóa doanh nghiệp tại Công ty.

342 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của Bác sĩ bệnh viện 

Bạch Mai.

Kiều Anh 

Tuấn

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi

Khảo sát thực trạng văn hóa ứng xử của bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và 

các nhân tố tác động đến văn hóa ứng xử; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao văn hóa ứng xử của bác sĩ bệnh viện Bạch Mai.
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343 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tang ma của người Dao đỏ ở xã Tân 

Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên 

Bái.

Triệu Thị 

Uyn

PGS.TS. Lê Ngọc 

Thắng

Làm rõ đặc trưng văn hóa tộc người Dao Đỏ thể hiện trong tang ma 

với những yếu tố truyền thống và biến đổi; vai trò của tang ma trong 

đời sống của con người với gia đình, dòng họ; đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong nghi lễ tang ma 

của người Dao Đỏ ở Tân Phượng hiện nay.

344 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đền An Lá (xã Nghĩa 

An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định).

Phạm Kim 

Yến

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và khẳng định vai trò giá trị của di 

tích, lễ hộiđền An Lá trong đời sống cộng đồng; đề xuất giải pháp 

nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, lễ hội đền trong giai đoạn 

hiện nay.

345 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghi lễ Ma Nhét của người Tày ở 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Lý sinh 

Hoàng
GS.TS. Hoàng Nam

Nghiên cứu đặc trưng, giá trị của nghi lễ ma nhét của dân tộc Tày ở 

huyện Ba Bể; phân tích những biến đổi của nghi lễ ma nhét; đề xuất 

giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của nghi lễ người Tày trong 

tình hình hiện nay.

346 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hôn nhân của người công giáo ở làng 

Đại Ơn, xã Ngọc Hòa, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Hoàn

PGS.TS. Trần Văn 

Bình

Nghiên cứu hôn nhân của người công giáo tại làng Đại Ơn và những 

biến đổi trong hôn nhân từ năm 1986 đến nay; đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát huy các giá trị truyền thống trong hôn nhân của người công 

giáo làng Đại Ơn.

347 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Giá trị sưu tập cổ vật Gốm tại Trung 

tâm UNESSCO nghiên cứu bảo tồn 

cổ vật ở Việt Nam

Hoàng Thị 

Khuyên

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Nghiên cứu, thống kê, phân loại những giá trị sưu tập cổ vật gốm tại 

Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam thời Lý- 

Trần thế kỷ 11 đến thế kỷ 14; đề xuất biện pháp bảo quản và phát huy 

của sưu tập cổ vật gốm tại Trung tâm.

348 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống làng Hội Phụ, 

xã Đông Hội- huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Hoàng 

Diệu Linh

TS. Bùi Thanh 

Thủy

Khảo sát thực trạng văn hóa truyền thống làng Hội Phụ- Hà Nội; 

nghiên cứu, đánh giá, nhân tố tác động tới những biến đổi trong văn 

hóa truyền thống của làng hiện nay và vấn đề đặt ra trong việc bảo 

tồn, phát huy giá trị truyền thống của làng.

349 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội phụng thờ nhà bác 

học Lê Quý Đôn ở xã Độc Lập, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Phạm Thị 

Thanh
PGS.TS. Trịnh Sinh

Nghiên cứu về di tích và lễ hội cùng các nghi lễ phụng thờ nhà bác 

học Lê Quý Đôn ở xã Độc Lập- Thái Bình; đánh giá vai trò, vị trí của 

nhà bác học trong đời sống của cộng đồng cư dân hiện nay và phát 

huy các giá trị văn hóa phi vật thể của việc phụng thờ nhà bác học Lê 

Quý Đôn.

350 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội làng Giang Cao (xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thanh 

Huyền

TS. Dương Văn 

Sáu Nghiên cứu những đặc trưng của lễ hội làng Giang Cao cũng như 

đánh giá những giá trị cơ bản, vai trò của lễ hội làng đối với đời sống 

văn hóa cộng đồng; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị 

của lễ hội làng Giang Cao trong giai đoạn hiện nay.
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351 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Hải Khẩu Linh Từ (xã Kỳ 

Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguyễn 

Thị Nhuần

PGS.TS Trần Đức 

Ngôn Khảo sát thực trạng lễ hội đền Hải Khẩu linh từ trong truyền thống và 

những biến đổi của lễ hội trong đời sống xã hội hiện nay; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội đền Hải 

Khẩu linh từ trong đời sống văn hóa của nhân dân địa phương..

352 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của thanh niên 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Phan Thị 

Ngân 

Phương

PGS. TS Lê Ngọc 

Thắng Nghiên cứu thực trạng của đời sống văn hóa của thanh niên huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình từ năm 2007 đến nay; phân tích, đánh giá đời 

sống văn hóa của thanh niên trên địa bàn huyện: nguyên nhân, ảnh 

hưởng, tích cực, tiêu cực; đề xuất giải pháp nâng cao đời sống văn 

hóa của thanh niên trong huyện thời gian tới.

353 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình đền làng Miêng 

Hạ (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội)

Trịnh Thị 

Như Quỳnh

TS. Phạm Thị Thu 

Hương
Nghiên cứu về di tích và lễ hội đình đền làng Miêng Hạ (xã Hoa Sơn, 

huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội); đánh giá thực trạng, công tác 

bảo tồn các giá trị văn hóa tại di tích và lễ hội, đề xuất giải pháp 

nhằm phát huy được các giá trị văn hóa trong hệ thống di tích và lễ 

hội đình đền làng Miêng Hạ (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, thành phố 

Hà Nội)

354 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh 

trong đời sống cộng đồng (làng Duy 

Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá)

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thúy

PGS.TS Phan Văn 

Tú
Nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của 

chùa; vai trò của chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh trong đời sống cộng 

đồng qua các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; xu hướng biến đổi của 

chùa và những vấn đề đặt ra hiện nay.

Thạc sĩ Khóa 2015

355 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Tổ chức và hoạt động mạng lưới thư 

viện công cộng tại thành phố Hải 

Phòng

Dương Thị 

Hoàng Anh

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Trình bày những vấn đề chung về mạng lưới thư viện công cộng và 

thư viện cộng tại thành phố Hải Phòng; Thực trạng, các giải pháp 

hoàn thiện tổ chức, hoạt động mạng lưới thư việ công cộng tại thành 

phố Hải Phòng.

356 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Nghiên cứu nhu cầu tin của người 

dùng tin tại Khoa Quốc tế- Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Nguyễn 

Thị Dung

TS. Nguyễn Huy 

Chương

Trình bày những vấn đề chung về nhu cầu tin tại khoa Quốc tế, Đại 

học Quốc gia Hà Nội; Thực trạng, các giải pháp thỏa mãn và kích 

thích nhu cầu tin tại khoa Quốc tế, trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

357 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Nguồn lực thông tin tại Viện Nghiên 

cứu Đông Nam Á giai đoạn hội nhập 

quốc tế

Nguyễn 

Thị Vân Hà
PGS.TS Mai Hà

Trình bày những vấn đề chung về nguồn lực thông tin và đặc điểm 

hoạt động thông tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á trong giai đoạn 

hội nhập quốc tể; Thực trạng, các giải pháp phát triển nguồn lực 

thông tin tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á giai đoạn hội nhập quốc 

tế.

Khoa học Thông tin- Thư viện
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358 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Quản lý và khai thác nguồn tin nội 

sinh tại Trung tâm Thông tin Thư 

viện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Phạm Thị 

Thu Hoài

PGS.TS Đoàn 

Phan Tân

trình bày nguồn tin nội sinh với hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

khoa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Thực trạng, các giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn tin nội sinh tại 

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

359 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Xử lý tài liệu tại Thư viện Văn phòng 

Trung ương Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào

Aluno 

Kouangman

ivanh

TS. Nguyễn Thu 

Thảo

rình bày cơ sở lý luận chung về xử lý tài liệu và đặc điểm hoạt động 

của Thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào; Thực trạng, giiar pháp, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý tài 

liệu tại Thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào.

360 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Văn hóa đọc của học viên Học viện 

Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn 

Thị Thúy 

Mùi

PGS.TS Trần Thị 

Minh Nguyệt

Trình bày những vấn đề văn hóa đọc với học viên Học viện Kỹ thuật 

Quân sự; Thực trạng, giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học viên 

Học viện Kỹ thuật Quân sự.

361 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Hoạt động thông tin - thư viện tại 

Học viện Âm nhạc Huế

Nguyễn 

Thành 

Nhẫn

PGS.TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày hoạt động thông tin - thư viện với việc nâng cao chất lượng 

đào tạo tại Học viện Âm nhạc Huế; Thực trạng, giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện tại Học viện Âm nhạc Huế.

362 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Nguồn lực Thông tin tại Trung tâm 

Thông tin- thư viện Học viện Y Dược 

học cổ truyền Việt Nam

Tạ Thị 

Thanh
TS. Chu Ngọc Lâm

Trình bày khái quát về nguồn lực thông tin và Trung tâm Thông tin - 

Thư viện Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam; Thực trạng, các 

giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - thư 

viện y dược học cổ truyền Việt Nam.

363 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Tăng cường hoạt động thông tin-thư 

viện Tại Trường Cao đẳng Sơn La 

đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế 

tín chỉ

Nguyễn 

Văn Thành

PGS.TS Trần Thị 

Quý

Khảo sát thực trạng hoạt động thông tin thư viện tại trường Cao đẳng 

Sơn La trong giai đoạn chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang học chế 

tín chỉ từ năm 2011 đến nay; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả và chất lượng hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu đào 

tạo theo học chế tín chỉ

364 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Nguồn lực thông tin tại Trường 

Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thị 

Phương 

Thùy

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Hùng

Giới thiệu về Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa với yêu cầu phát triển 

nguồn lực thông tin; Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển 

thông tin tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

365 Thạc sĩ

Khoa học 

Thông tin- 

Thư viện

Xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện 

Trường Đại học Hải Phòng

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến

TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa

Trình bày những vấn đề chung về xử lý nội dung tài liệu và đặc điểm 

hoạt động của Thư viện trường Đại học Hải Phòng; Thực trạng, giải 

pháp nâng cao chất lượng xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện trường 

Đại học Hải Phòng.

Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 
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366 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Lê Kiều

Anh

PGS.TS. Trần Đức

Ngôn

Xác định, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa 

trên địa bàn huyện Thọ Xuân từ năm 2010 đến nay: di sản văn hóa, 

dịch vụ văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, 

công tác thông tin, tuyên truyền cổ động; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa 

trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

367 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh

Thanh Hóa

Lê Thanh

Bình

PGS.TS.Trịnh Thị

Minh Đức

Luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá giá trị của hệ thống di tích lịch 

sử văn hóa; tìm hiểu thực trạng và đánh giá hiệu quả của hoạt động 

quản lý dối với hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện 

Nông Cống từ năm 2010 đến nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp cụ 

thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý di tích 

lịch sử văn hóa của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong thời 

gian tới

368 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Tổ chức quản lý hoạt động văn hóa

tại Trung tâm Văn hóa- Thể dục thể

thao huyện Nông Cống, tỉnh Thanh

Hóa

Trần Đình

Dũng

PGS.TS. Trịnh Thị

Minh Đức

Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tại Trung tâm Văn hóa- Thể 

dục thể thao huyện Nông Cống từ năm 2012 đến nay; đễ xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý hoạt động tại Trung 

tâm huyện trong thời gian tới.

369 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị

Giang

TS. Phạm Bích

Huyền

Luận văn khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Đông Sơn; thực trạng, 

phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn 

hóa trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

370 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về lễ hội truyền

thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phạm Duy

Hà
TS. Trịnh Thị Thủy

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lễ hôi truyền 

thống trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội truyền 

thống trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

371 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý thư viện tỉnh Thanh Hóa

trong giai đoạn hiện nay

Hà Văn

Hường

PGS.TS. Trần Thị

Minh Nguyệt

Luận văn nghiên cứu về hoạt động quản lý thư viện tỉnh Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, phương hướng và các giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý thư viện tỉnh Thanh Hóa.

372 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa

trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Nguyễn

Thùy Linh

PGS.TS. Nguyễn

Thị Việt Hương

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh dịch vụ 

văn hóa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa từ năm 2010- 2016: 

karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử công cộng, băng đĩa hình- ca 

nhạc, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa tại thành phố Thanh 

Hóa.
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373 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Trung tâm

văn hóa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh

Hóa

Phạm Công

Nhật

TS. Dương Văn

Sáu

Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động và công tác quản lý hoạt 

động Trung tâm văn hóa huyện Quan Hóa trong 3 năm trở lại đây; đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động 

của Trung tâm văn hóa huyện trong thời gian tới.

374 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa trênđịa

bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Lê

Ninh

TS. Phạm Bích

Huyền

Luận văn nghiên cứu những lý luận chung của quản lý nhà nước về 

văn hóa, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc của quản lý văn hóa cấp 

huyện trong giai đoạn hiện nay; khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất 

phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa ở huyện Yên Định, Thanh Hóa trong giai đoạn 

tới.

375 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng

đồng tại nhà văn hóa các xã nông

thôn mới ở huyện Thọ Xuân, tỉnh

Thanh Hóa

Nguyễn

Thị Bích

Phương

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cần

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý, tổ chức các sinh 

hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa xã nông thôn mới huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các 

hoạt động này trong giai đoạn hiện nay.

376 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động khu du lich cộng

đồng bản Năng Cát, thác Ma Hao, xã

Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh

Thanh Hóa

Lê Văn

Phục

TS. Dương Văn

Sáu

Phân tích thực trạng coogn tác xây dựng và triển khai mô hình du lịch 

cộng đồng tại bản Năng Cát, xã Trí Nang; đề xuất giải pháp nhằm 

quản lý mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

377 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trần Thị

Như Quỳnh

TS. Nguyễn Thị

Thục

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về văn 

hóa trên đia bàn huyện Nga Sơn; đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nức về văn hóa 

trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

378 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động kinh doanh dịch

vụ Karaoke tại huyện Yên Định, tỉnh

Thanh Hóa

Bùi Kim

Thành
TS. Đỗ Thị Quyên

Cơ sở lý luận của hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, khảo sát, 

đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa hiện nay và một số giải pháp góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác này ở huyện Yên Đinh, tỉnh Thanh 

Hóa trong thời gian tới.

379 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

trong giai đoạn hiện nay.

Trịnh Thị

Thuận 

TS. Nguyễn Minh

Khang

Hệ thống hóa về di tích lịch sử văn hóa và hoạt động quản lý di tích 

trên địa bàn huyện Thạch Thành; xác định hiện trạng, đặc điểm, giá 

trị và thực trạng quản lý các di tích lịch sử văn hóa huyện; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa 

phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện trong thời gian 

tới.
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380 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa

ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn

Văn Trà

PGS.TS. Đặng

Hoài Thu

Luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa 

trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Qua đó đưa ra đề xuất các 

giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

kinh doanh dịch vụ văn hóa ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

381 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử -văn hóa cấp

quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh

Thanh Hóa 

Nguyễn

Văn Tùng

PGS.TS. Bùi Văn

Tiến

Hệ thống hóa về di tích lịch sử văn hóa và hoạt động quản lý di tích 

lịch sử -văn hóa cấp quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ; 

xác định hiện trạng, đặc điểm, giá trị và thực trạng quản lý các di tích 

lịch sử văn hóa cấp quốc gia; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa- 

 xã hội của huyện trong thời gian tới.

382 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động Nhà văn hóa trên

địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh

Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

Dương Thị

Tường Vân

TS. Nguyễn Thị

Thục

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý, tổ chức hoạt động 

nhà văn hóa xã, phố, thôn trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa, tìm ra nguyên nhân đẫn đến những hạn chế, tồn tại. Từ 

đó đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng quản lý, 

tổ chức hoạt động nhà văn hóa xã, phố, thôn trên địa bàn huyện 

Quảng Xương đúng mục đích và hiệu quả.

383 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn

Văn Vương

PGS.TS. Đinh Thị

Vân Chi

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa, 

thực trạng, phương hướng và giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở 

huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

384 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động nhà văn hóa phố,

thôn trên địa bàn thành phố Thanh

Hóa trong giai đoạn hiện nay

Lê Quang

Vượng

PGS.TS. Trần Văn

Thức

Luận văn đánh giá thực trạng trong quản lý, tổ chức hoạt động của hệ 

thống nhà văn hóa phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tìm 

ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những 

giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ 

chức hoạt động nhà văn hóa phố, thôn hiệu quả.

385 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Trung tâm Văn hóa, Thể

thao, Du lịch huyện Đoan Hùng, tỉnh

Phú Thọ

Nguyễn

Vân Anh

PGS.TS Phan Văn

Tú

Tìm hiểu,khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động 

của Trung tâm văn hóa huyện Đoan Hùng hiện nay: tổ chức bộ máy, 

nhân sự, cơ sở vật chất, tuyên truyền cổ động, giao lưu, biểu diễn, thể 

dục thể thao, dịch vụ và du lịch; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý tại Trung tâm văn hóa huyện trong thời gian tới.
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386 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngô Lan

Anh

TS. Phạm Bích

Huyền

Luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá giá trị của hệ thống di tích lịch 

sử văn hóa ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; tìm hiểu thực trạng 

và đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý dối với hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai. Từ đó đề xuất một số 

giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản 

lý di tích lịch sử văn hóa của quận Hoàng Mai trong thời gian tới

387 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động phật giáo ở tỉnh

Tuyên Quang

Nguyễn

Văn Bộ

PGS.TS Đinh

Khắc Thuân

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc quản lý nhà nước với hoạt 

động tôn giáo nói chung, hoạt động phật giáo nói riêng, thực trạng, 

phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt 

động phật giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

388 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hiện vật tại Trung tâm Bảo

tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội

Nguyễn

Cao Cường

PGS.TS Nguyễn

Quốc Hùng

Trình bày lý luận chung về quản lý di hiện vật, tổng quan về hiện vật 

tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội; Thực trạng quản 

lý và nâng cao hiệu quả quản lý dhiện vật tại Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thăng Long- Hà Nội

389 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Nâng cao chất lượng quản lý Nhà hát

Chèo Hưng Yên

Bùi Thị

Tuyết

Chinh

PGS.TS Bùi Hoài

Sơn

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về nhà hát Chèo Hưng Yên; 

Thực trạng, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Nhà 

hát Chèo Hưng Yên.

390 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Nguyễn

Văn Chung

PGS.TS Đinh Thị

Vân Chi

Lý luận chung quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát về huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Thực trạng, phương hướng, giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Phú Xuyên 

thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

391 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Di sản văn hóa Hồ Chí Minh

tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nguyễn

Thị Hương

Giang 

TS. Dương Văn

Sáu

Trình bày lý luận chung về quản lý di sản văn hóa, tổng quan về di 

sản văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Thực trạng 

quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa Hồ Chí Minh tại 

Bảo tàng Hồ Chí Minh.

392 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện

Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Phùng Thị

Hà
TS. Đỗ Thị Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa và tổng quan 

về huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Thực trạng, phương hướng và 

giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

393 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Tổ chức hoạt động văn hóa cho học

sinh Trung học phổ thông tư thục

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triệu Thu

Hà

PGS.TS Cao Đức

Hải

Làm rõ vai trò của việc tổ chức hoạt động văn hóa đối với học sinh 

các trường trung học phổ thông tư thục ở Hà Nội; khảo sát thực trạng 

việc tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh trung học phổ thông tư 

thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015- 2016; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao việc tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh ở 

các trường trung học phổ thông tư thục.
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394 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh

Tuyên Quang

Vũ Thị 

Ngọc Hà

PGS.TS Nguyễn

Văn Cương

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội truyền thống 

tiêu biểu ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ 

2010 đến nay; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian tới.

395 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về Mỹ thuật, nhiếp

ảnh (qua nghiên cứu hoạt động của

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển

lãm- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch)

Bùi Đình

Hải

PGS.TS Lê Văn

Sửu

Cơ sở lý luận về quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và tổng quan về cục Mỹ 

thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; thực trạng công tác quản lý nhà nước về 

mỹ thuật, nhiếp ảnh; Xu hướng phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh và giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh.

396 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Trịnh Đức

Hạnh
TS. Cao Đức Hải

Trình bày lý luận quản lý nhà nước về văn hóa, khái quát về đối 

tượng quản lý; Thực trạng, Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên.

397 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Từ Thị Thu

Hằng

PGS.TS Nguyền

Thị Hiền

Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về văn 

hóa ở huyện Thường Tín, từ đó đưa ra một số phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội.

398 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Nguyễn

Thị Thu

Hiên

PGS.TS Trịnh Thị

Minh Đức

Hệ thống hóa về di tích lịch sử văn hóa và hoạt động quản lý di tích 

lịch sử -văn hóa ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ; xác định 

hiện trạng, đặc điểm, giá trị và thực trạng quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát 

triển kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện trong thời gian tới.

399 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hiện vật của Bảo tàng Mỹ

thuật Việt Nam

Đỗ Trọng

Hiếu

PGS.TS Võ Quang

Trọng

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác quản lý hiện vật của Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam trên hệ thống trưng bày và hệ thống kho bảo 

quản; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

400 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Bảo tàng

Công an Nhân dân 

Nguyễn

Thanh Hoa

PGS.TS. Nguyễn

Thị Huệ 

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý bảo tàng và tổng quan Bảo tàng 

Công an nhân dân; Thực trạng, phương hướng, giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý hoạt động của Bảo tàng Công an nhân dân.

401 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh

Thái Nguyên

Nguyễn

Thị Thanh

Hoa 

TS. Đặng Thị Oanh

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống và tổng quan 

về lễ hội truyền thống ở tình Thái Nguyên; Thực trạng, phương 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh 

Thái Nguyên.
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402 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hiện vật của Bảo tàng Lịch

sử Quân sự Việt Nam

Đinh Xuân

Hòa

PGS. TS Phạm

Văn Dương

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác quản lý hiện vật của Bảo 

tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên hệ thống trưng bày và hệ thống 

kho bảo quản; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

403 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Phạm

Khánh

Hoàng

PGS.TS Nguyễn

Toàn Thắng 

Trình bày lý luận quản lý nhà nước về văn hóa, khái quát về đối 

tượng quản lý; Thực trạng, Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

404 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lê Dịu

Hương

PGS.TS Đinh Thị

Vân Chi

Những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp, đánh giá đặc điểm, thực trạng văn hóa doanh 

nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đề xuất một số giải pháp 

nhằm xây dựng văn hóa daonh nghiệp ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

405 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đinh

Hương Lan
GS.TS Lê Hồng Lý

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt là công tác 

quản lý về các loại hình dịch vụ, văn hóa công tác quản lý lễ hội, 

quản lý di tích lịch sử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

văn hóa ở thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.

406 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trần Thị

Phương

Linh

PGS.TS Trần Đức

Ngôn

Lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát về tình hình văn 

hóa ở thành phố Bắc Ninh; nghiên cứu, khảo sát về thực trạng công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Bắc Ninh; phương 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

407 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Nguyễn

Việt Long

TS. Phạm Thị Thu

Hương

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn 

hóa ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa 

trong thời gian tới.

408 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Vũ Xuân

Long

PGS.TS Lại Phi

Hùng

Trình bày lý luận chung quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát 

hoạt động quản lý văn hóa ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Thực 

trạng; phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về văn hóa ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
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409 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa ở quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

Hồ Tường 

Minh

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi

Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động, quản lý hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội từ năm 2014 đến nay; thực trạng và đánh giá công tác quản lý 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở quận Long Biên; nguyên 

nhân, những yếu tố tác động và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội.

410 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Hoạt động phát triển công chúng tại

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn

Thị Bích

Ngọc

TS. Nguyễn Sỹ

Toản 

Luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển công chúng tại Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động phát triển công chúng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt 

Nam.

411 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện

Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Võ Thị

Ngọc

PGS.TS Nguyễn

Văn Tiến

Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội và tổng quan về lễ hội truyền thống ở 

huyện Gia Lâm; thực trạng quản lý lễ hội truyền thống ở huyện Gia 

Lâm; Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội 

truyền thống ở huyện Gia Lâm, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

412 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận

Long Biên, thành phố Hà Nội

Hà Thị

Ánh Nguyệt

PGS.TS Phạm Duy

Đức

Trình bày cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát 

chung về quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Thực trạng, phương 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên 

địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

413 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Cao Thị

Nhung

TS. Phạm Thị Thu

Hương

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống và 

tổng quan về lễ hội truyền thống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội; Thực 

trạng, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý lễ hội truyền thống tại địa phương.

414 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước đối với di sản văn

hóa dân ca ví giặm Nghệ - Tĩnh

Phạm Thị

Thúy Oanh

GS.TS Nguyễn Chí

Bền

Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về di sản dân 

ca Ví Giặm ở Nghệ An - Hà Tĩnh, đặc biệt từ năm 2014 đến nay, từ 

những thành tựu, hạn chế này đưa ra những giải pháp để bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh trong giai đoạn hiện 

nay.

415 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di sản văn hóa của người

Giáy ở Tả Van nhằm phát triển du

lịch cộng đồng

Sần Văn

Phức
TS. Trần Hữu Sơn

Luận văn khai thác, nghiên cứu các giá trị di sản văn hóa và thực 

trạng quản lý di sản văn hóa của người Giáy ở Tả Van nhằm phát 

triển du lịch cộng động hiện nay. Qua đó đưa ra một số giải pháp, 

kiến nghị nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc 

Giáy để phát huy trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thúc 

đẩy du lịch cộng đồng xã Tả Van - Sa Pa - Lào Cai phát triển theo 

chiều hướng bền vững.
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416 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cho sinh

viên Viện Đại học Mở

Bùi Bích

Phương
TS. Lê Xuân Kiêu

Luận văn nghiên cứu công tác xây dựng đời sống văn hóa cho sinh 

viên Viện Đại học Mở Hà Nội trên các phương diện: công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, công tác giáo dục định hướng giá trị cho sinh viên, xây 

dựng thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, các hoạt động xã hội,... của sinh viên; Một số phương 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa sinh 

viên Viện Đại học Mở Hà Nội.

417 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Thư viện khoa học Tổng hợp

Đà Nẵng

Lê Thị

Bích

Phượng

PGS.TS Nguyễn

Văn Cương

Luận văn tập trung khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng công tác 

quản lý hiện nay ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, (những 

năm 2014 -0217). Từ đó tìm ra những hạn chế cần giải quyết để đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Đà Nẵng.

418 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Bảo tàng Hà

Nội

Phạm Ngọc

Quyên

PGS.TS Nguyễn

Thị Huệ

Khóa luận nghiên cứu phân loại hiện vật gốm hoa nâu thời Trần đang 

được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng để thấy nét đặc trưng về số 

lượng, loại hình, đề tài, thủ pháp kỹ thuật, các giá trị về lịch sử, văn 

hóa , kinh tế cũng như nghệ thuật của bộ sưu tập; qua đó đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị sưu tập gốm hoa nâu thời Trần 

tại Bảo tàng Nam Định.

419 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn

Minh Tiệp

PGS.TS. Đặng

Hoài Thu

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở và tổng quan về huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Thực trạng, 

phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở ở huyện Hoằng Hóa trong thời gian tới.

420 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nguồn nhân lực tại Nhà hát

Tuồng Việt Nam

Phạm 

Hoàng Tú

PGS.TS Nguyễn

Thị Việt Hương

Những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước ở nhà 

hát Tuồng Việt Nam và đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước tại nhà hát trong thời gian tới.

421 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Nguyễn

Văn Tường

PGS.TS. Bùi Hoài

Sơn

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về hệ thống di tích lịch sử văn 

hóa ở huyện Thanh Trì; Thực trạng, quan điểm, giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

422 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Nhà hát Cá múa nhạc Quân

đội

Lê Thị

Minh Thu

PGS.TS Nguyễn

Thị Việt Hương

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về quản lý nhà hát và khai thác về 

Nhà hát Ca múa nhạc Quận đội; thực trạng công tác quản lý về quản 

lý nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà hát , nhằm xây dựng và phát triển nhà hát trong tình 

hình mới, đáp ứng yêu cầu cảu đời sống, nhiệm vụ Quân đội hiện nay.
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423 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Nhà hát Ca múa nhạc Việt

Nam

Nguyễn

Văn Thùy

TS. Phạm Bích

Huyền

Phân tích thực trạng công tác quản lý tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt 

Nam từ năm 2011 đến nay; đánh giá sự thay đổi của Nhà hát trước và 

sau khi xã hội hóa nghệ thuật; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý Nhà hát trong thời gian tới.

424 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về gia đình ở

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị

Thủy

PGS.TS Nguyễn

Thị Việt Hương

Khảo sát thực trạng và đánh giá công tác quản lý nhà nước về gia 

đình ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình ở huyện trong thời 

gian tới

425 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý thiết chế văn hóa cơ sở ở

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn

Thị Thủy

PGS.TS. Đặng

Hoài Thu 

Trình bày cơ sở lý luận pháp lý thiết chế văn hóa và khái quát về hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở ở huyện Đông Sơn; Thực trạng, phương 

hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết chế văn hóa cơ sở 

ở huyện Đông Sơn.

426 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống trên địa

bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc

Ninh

Nguyễn

Thị Thúy

TS. Phạm Bích

Huyền

Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội và tổng quan về lễ hội truyền thống 

trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; thực trạng quản lý lễ 

hội truyền thống trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 

Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền 

thống ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trong giai 

đoạn hiện nay.

427 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Hoạt động truyền thông về dân ca ví

giặm xứ Nghệ 

Hà Thị

Quỳnh

Trang

TS. Bùi Thanh

Thủy

Luận văn nghiên cứu thực trạng về hoạt động truyền thông phát triển 

dân ca ví giặm xứ Nghệ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đó đưa 

ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động truyền thông với dia sản Việt Nam nói chung và dân ca ví giặm 

nói riêng.

428 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa

ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Khuất Thị

Thu Trang

PGS.TS Nguyễn

Thị Việt Hương

Những vấn đề lý luận và thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ văn 

hóa trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra 

những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa tại thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

429 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Nhà hát Nghệ thuật đương

đại Việt Nam trong cơ chế tự chủ

Nguyễn

Thị Quỳnh

Trang

PGS.TS Nguyễn

Văn Cương

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà hát 

nghệ thuật đương đại Việt Nam trong cơ chế tự chủ; từ đó đưa ra đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà hát nghệ 

thuật đương đại Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế.
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430 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Vũ Thị

Quỳnh

Trang

TS. Lê Xuân Kiêu

Những cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát về đối 

tượng quản lý; Thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện 

Thanh Trì, Hà Nội; Đề xuất một số phương hướng, giải pháp cụ thể 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn trong 

thời gian tới.

431 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cho công

nhân lao động tại khu kinh tế mở

Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn

Thành

Trung

PGS.TS Đặng

Hoài Thu

Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa 

cho công nhân lao động khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 

hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng 

đời sống văn hóa cho công nhân lao động khu kinh tế mở Chu 

Lai,tỉnh Quảng Nam

432 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống trên địa

bàn huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

hiện nay

Lê Hồng Vệ
PGS.TS Đinh

Khắc Thuân

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống, tổng quan về 

lễ hội truyền thống trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Thực 

trạng, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội 

truyền thống trên địa bàn thị xã Từ SƠn, tỉnh Bắc Ninh trong giai 

đoạn hiện nay.

433 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa tại thị

xã Mường Xay, tỉnh UĐômXay,

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào

Bounxay

LASY

PGS.TS Nguyễn

Duy Thiệu

Trình bày những vấn đề lý luận chung của quản lý nhà nước về văn 

hóa và khái niệm về thị xã Mường Xay; Thực trạng, phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn 

hóa thị xã Mường Xay, tỉnh Oudomxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào.

434 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý khu di tích lưu niệm Chủ

tịch XUPHANUVÔNG ở thủ đô

Viêng Chăn, Lào 

Sutta

KHATHA

MEUNBO

UN

PGS.TS Trịnh Thị

Minh Đức

Trình bày cơ sở lý luận pháp lý về quản lý khu di tích lưu niệm Chủ 

tịch XUPHANUVÔNG ở thủ đô Viêng Chăn, Lào ; Thực trạng, 

phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích lưu 

niệm Chủ tịch XUPHANUVÔNG ở thủ đô Viêng Chăn, Lào 

435 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận

ChanThaBuLy, thủ đô Viêng Chăn,

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào

Sonenaly

THEPPHA

VONG

PGS.TS Nguyễn

Duy Thiệu

Trình bày cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát 

chung về quận Chanthabuly; Thực trạng, phương hướng, giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở quận Chanthabuly, 

Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

436 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở quận

XayThany, thủ đô Viêng Chăn, nước

cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Southa

BULOM

PGS.TS Võ Quang

Trọng

Trình bày cơ sở lý luận của quản lý lễ hội và tổng quan về lễ hội 

truyền thống ở quận Xaythany; Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu 

quả lễ hội truyền thống ở quận Xaythany nước Cộng hòa Dân chủ 

nhân dân Lào.
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437 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Bảo tàng

CaySonPhômViHản ở thủ đô Viêng

Chăn nước cộng hòa Dân chủ Nhân

dân Lào

Lattana

PHIMMAX

AY

PGS.TS Nguyễn

Thị Huệ

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý bảo tàng, tổng quan bảo tàng Cay 

Sỏn Phôm Vi Hản; Thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Cay Sỏn Phôm 

Vi Hản hiện nay ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào.

438 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý dịch vụ văn hóa ở quận Ba

Đình, thành phố Hà Nội

Phạm Đức

Ân
GS.TS. Lê Hồng Lý

Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý dịch vụ văn hóa; thực trạng quản 

lý dịch vụ văn hóa ở quận Ba Đình; Định hướng và giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý dịch vụ văn hóa ở quận Ba Đình, Hà Nội trong 

thời gian tới.

439 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chảo Văn 

Lâm
TS. Trần Hữu Sơn

ìm hiểu các nghi thức, luật tục, giá trị tinh thần của nghi lễ cưới của 

người Dao Đỏ xã Kim Thanh, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

440 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Bảo tàng Lịch

sử Quân sự Việt Nam

Phạm Văn 

Phi

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý bảo tàng, tổng quan bảo tàng Bảo 

tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thực trạng, phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của Bảo 

tàng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện nay. 

441 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động của Bảo tàng Mỹ

thuật Việt Nam

Lại Thị 

Minh Thu

PGS.TS Nguyễn 

Thị Huệ

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức, nguồn 

lực, dịch vụ, kiểm tra, khen thưởng,... từ năm 2010 đến nay; đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của 

Bảo tàng.

442 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Lê Bích 

Thủy

TS. Phạm Bích 

Huyền

Luận văn nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về 

quản lý văn hóa, đặc biệt là quản lý ở cấp huyện; khảo sát, đánh giá 

thực trạng và đưa phương hướng, giải pháp quản lý nhà nước về văn 

hóa ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

443 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh

Hải Dương

Bùi Văn 

Đạt
GS.TS. Lê Hồng Lý

Luận văn trình bày sơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống trong 

đó nêu và phân tích nội dung quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh Hải 

Dương; phân tích thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp căn bản 

cho công tác quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh Hải Dương

444 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý lễ hội truyền thống ở huyện

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Nguyễn

Quốc Anh

TS. Nguyễn Anh

Cường

Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội 

truyền thống ở huyện Sốp Cốp từ năm 2008 đến nay; đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống ở huyện 

Sốp Cốp- Sơn La
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445 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di sản văn hóa vùng hồ

huyện Quỳnh Nhai - Sơn La phục vụ

phát triển du lịch bền vững

Vũ Hải Đại
TS. Dương Văn

Sáu

Khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng, phát huy giá trị các 

di sản văn hóa (di tích vật thể, phi vật thể) vùng hồ Quỳnh Nhai phục 

vụ phát triển du lịch; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo 

tồn và phát huy di sản vùng hồ Quỳnh Nhai phục vụ phát triển du lịch.

446 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

của lễ hội ở Mộc Châu, Sơn La phục

vụ và phát triển du lịch.

Nguyễn

Minh Đức
GS.TS. Lê Hồng Lý

Những vấn đề lý luận chung và tổng quan về lễ hội Mộc Châu; Thực 

trạng bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội truyền thống ở Mộc Châu, 

từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao việc bảo tồn và phát huy giá trị 

của lễ hội truyền thống ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La phục vụ phát triển 

du lịch của địa phương trong thời gian tới.

447 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động các thiết chế văn

hóa cơ sở ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh

Sơn La 

Mè Thị

Thu Hằng

PGS.TS. Trần Văn

Bình

Khảo sát, nghiên cứu thực trạng quản lý các thiết chế văn hóa ở 

huyện Quỳnh Nhai hiện nay; xác định những ưu- hạn chế trong công 

tác tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở; đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở ở huyện Quỳnh 

Nhai- Sơn La hiện nay.

448 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Nhà hát ca múa nhạc tỉnh

Sơn La.

Đoàn Thế

Hùng

PGS.TS. Cao Đức

Hải

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà hát Ca múa nhạc 

tỉnh Sơn La: hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chuyên môn, nguồn 

nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, marketing từ nă 2011 đến 

nay;

449 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Công tác quản lý các di tích lịch sử

văn hóa, danh lann thắng cảnh được

xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Sơn La

Nguyễn

Thị Oanh

TS. Nguyễn Anh

Cường

uận văn nghiên cứu thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, 

tổ chức bộ máy hoạt động quản lý di tích. Đưa ra các giải pháp góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La.

450 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa của

người Mông xã Chiềng Tương huyện

Yên Châu, tỉnh Sơn La phục vụ phát

triển du lịch

Ngô Thu

Thản

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phục 

vụ phát triển du lịch ở xã Chiềng Tương từ năm 2010 đến nay; đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở của đồng bào nơi đây phục vụ phát triển du lịch xã Chiềng 

Tương, huyện Yên Châu, Sơn La hiện nay.

451 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cở sở ở

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Doãn

Thanh Tú

PGS.TS. Đinh Thị

Vân Chi

Khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La.; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của đồng bào nơi đây trong giai 

đoạn hiện nay.
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452 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Phùng Thị

Thúy

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa ở huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của đồng bào nơi đây trong giai 

đoạn hiện nay.

453 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên

địa bàn Thành phố Sơn La gắn với

phát triển du lịch

Lưu Thị

Hải Anh
TS. Trần Hữu Sơn

Trinh bày được những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sủ

văn hóa gắn với phát triển bền vững. Phân tích thực trạng và đề xuất

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn háo ở

thành phố Sơn La gắn với phát triển du lịch.

454 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hoá trên địa

bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Lò Ngọc

Anh
TS. Đỗ Thị Quyên

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung của quản lý nhà nước về văn

hóa, khái quát về huyện Mường La, tỉnh Sơn La; phân tích đánh giá

thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xác định pương

hướng và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản quản

lý nhà nước về văn hóa ở huyện Mường La

455 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động văn nghệ quần

chúng trên địa bàn thành phố Sơn La

Nguyễn

Thị Diệp

Anh

TS. Đào Đăng

Phượng

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng

thông qua việc làm rõ các khái niệm cơ bản xác định rõ nội dung

quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng và các văn bản pháp lý liên

quan; phân tích đánh giá thực trạng xác định quan điểm, mục tiêu và

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn nghệ quần

chúng trên địa bàn thành phố Sơn La

456 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động kinh doanh dịch

vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngần Văn

Cường

PGS.TS. Cao Đức

Hải

Trình bày lý luận chung về quản lý nhà nươc về hoạt động karaoke và

tỉnh hình chung hoạt động karaoke trên địa bàn tỉnh Sơn La, đánh giá

thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt

động karaoke trong giai đoạn hiện nay.

457 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Tổ chức và quản lý hoạt động biểu

diễn Xòe ở huyện Mộc Châu, tỉnh

Sơn La

Nguyễn

Thị Hải

Dương

TS. Nguyễn Anh

Cường

Trình bày cơ sở lý luận và tổ chức quản lý hoạt động biểu diễn nghệ

thuật thông qua việc làm rõ các khái niệm quản lý văn hóa, hoạt động

tổ chức biểu diễn, khái quản về huyện Mộc Châu; Dánh rá thực trạng

tổ chức hoạt động biểu diễn Xòe ở huyện Mộc Châu từ 2010 đến

2017; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý hoạt

động biểu diễn Xòe ở huyện Mộc Châu.
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458 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Nhà văn hóa xã, bản trên địa

bàn thành phố Sơn La 

Nguyễn

Thái Hà
TS. Trần Hữu Sơn

Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về quản lý nhà văn hóa và khái

quát về hệ thống nhà văn hóa xã trên địa bàn thành phố Sơn La; đánh

giá thực trang, nêu nguyên nhân và đề xuất nhóm giải pháp nâng cao

chất lượng công tác quản lý hoạt động nhà văn hóa trên địa bàn thành

phố Sơn La

459 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ

thuật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Doãn

Thanh Hải

PGS.TS. Trần Trí

Trắc

Luận văn trình bày cơ sở lý luận quản lý hoạt động biểu diễn nghệ

thuật, tổng quan về hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Hòa Bình, đánh

giá thực trạng đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng,

hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh Hòa Bình

460 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa

bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nguyễn

Vũ Hoài

TS. Nguyễn Sỹ

Toản

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung của quản lý nhà nước về văn

hóa, khái quát về huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; phân tích đánh giá thực

trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xác định pương hướng

và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản quản lý nhà

nước về văn hóa ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

461 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Trung tâm Phát hành phim

và chiếu bóng tỉnh Sơn La

Lò Thị

Hương

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Hệ thống hóa được lý luận về quản lý thiết chế văn hóa và giới thiệu

chung về trrung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La, phân

tích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

quản lý của Trung tâm

462 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Hoàng

Thanh

Huyền

TS. Phạm Bích

Huyền

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về xây dựng đời sống văn

hóa cơ sở, khái quát về đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Sơn La;

đánh giá hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Sơn

La chỉ ra nguyên nhân, tồn tại; đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao

chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Sơn La

463 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể

thao huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phạm Thị

Lợi

PGS.TS. Nguyễn

Thị Việt Hương

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý trung tâm Văn hóa thể thao, khái

quát về trung tâm; phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao

huyện Mộc Châu.

464 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở thành

phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Nguyễn

Ánh Nguyệt

PGS.TS. Phan Văn

Tú

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung của quản lý nhà nước về văn

hóa, khái quát về thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; phân tích đánh giá

thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xác định pương

hướng và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản quản

lý nhà nước về văn hóa ởthành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
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465 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Phát triển du lịch cộng đồng ở Tà

Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

phục vụ phát triển du lịch

Vương Thị

Nhị

PGS.TS. Lê Anh

Tuấn

Khái quát những vấn đề lý luận chung về quản lý du lịch cộng đồng

và hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên tỉnh

Sơn La; Thực trạng quản lý du lịch cộng đồng đề xuất giải pháp quản

lý du lịch cộng đồng tịa xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

466 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên

địa bàn tỉnh Sơn La

Tòng Thị

Phương

Quý

TS. Phạm Thị Thu

Hương

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa và tổng

quan hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La, phân

tích đánh giá thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả

quản lý di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La

467 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa của sinh

viên Trường Cao đẳng Sơn La

Hà Duy

Sơn

PGS.TS. Nguyễn

Toàn Thắng

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa và

khái quát về trường Cao đẳng Sơn La, nêu được đặc điểm đơi sống

văn hóa của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La, dự báo xu

hướng vận động phát triển của đời sống văn hóa của học sinh sinh

viên, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa

của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La.

468 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 
Quản lý thư viện tỉnh Sơn La

Lò Ngọc

Sơn

PGS.TS. Trần Thị

Minh Nguyệt

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý Thư viện tỉnh

Sơn La, nêu rõ thực trạng, đánh giá hiệu quả quản lý và đề xuất giải

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thư viện tỉnh Sơn La trong thời

gian tới.

469 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Quản lý hoạt động du lịch cộng đồng

xã Ngọc Chiến, huyện Mường La,

tỉnh Sơn La

Cà Thị

Thủy

TS. Bùi Thanh

Thủy

Khái quát được du lịch và xã học Chiến, nêu thực trạng và đề xuất

giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động du lịch

cộng đồng tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

470 Thạc sĩ
Quản lý 

văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở

huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Lò Thị

Trình

PGS.TS. Đặng

Hoài Thu

Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động văn hóa và khái quát về Trung

tâm văn hóa Thể thao huyện Phù Yên, tỉnh Sơn la; khảo sát đánh giá

thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác

quản lý hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao huyện Phù Yên. 

Thạc sĩ
Văn hóa 

học
Khóa 2015

471 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá dân cư quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội (Qua khảo 

sát ở hai phường Nghĩa Tân và Dịch 

Vọng)

Đào Duy 

Anh

TS. Vũ Thị 

Phương Hậu

Nghiên cứu, khảo sát, thực trạng đời sống văn hóa dân cư ở quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội; Một số bàn luận về nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa cư dân quận Cầu Giấy trong thời gian tới.
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472 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Việc sử dụng mạng xã hội Facebook 

của sinh viên Trường Đại học Văn 

hoá Hà Nội

Lê Thị Lan 

Anh

PGS.TS. Hoàng 

Kim Ngọc

Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng về sử dụng mạng 

facebook của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội; những ảnh 

hưởng của mạng xã hội facebook đối với sinh viên trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội và những vấn đề đặt ra hiện nay.

473 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đạo đức kinh doanh của tiểu thương 

chợ Đồng Xuân

Vũ Quỳnh 

Anh

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Tìm hiểu thực tế nhận thức, hành vi và thái độ tiểu thương chợ Đồng 

Xuân về đạo đức kinh doanh thể hiện trong các mối quan hệ; các yếu 

tố ảnh hưởng đến sự hình thành, vận động và biến đổi của đạo đức 

kinh doanh; Bàn luận về đạo đức kinh doanh của tiểu thương chợ 

Đồng Xuân.

474 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá ẩm thực của người Tày, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Hoàng 

Thanh Bình

TS. Nguyễn Anh 

Cường

Nghiên cứu hệ thống văn hóa ẩm thực của người Tày ở huyện 

Nguyên Bình và sự biến đổi của văn hóa ẩm thực từ truyền thống đến 

hiện nay; khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực của người Tày ở huyện 

Nguyên Bình và những vấn đề đặt ra.

475 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tập quán hôn nhân của người Dao 

Tiền ở xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ

Quyền Kim 

Chính

PGS.TS. Trần Văn 

Bình

Nghiên cứu phong tục tập quán hôn nhân truyền thống của người Dao 

Tiền ở xã Vinh Tiền; xác định những biến đổi và các nhân tố biến đổi 

trong hôn nhân của người Dao Tiền; so sánh sự biến đổi trong tập 

quán hôn nhân giữa người Dao Tiền và người Mường; đề xuất giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị trong tập quán hôn nhân 

của người Dao Tiền hiện nay.

476 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tập quán hôn nhân của người Tày ở 

xã Minh Quang, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

Đàm Thị 

Dẫn

PGS.TS. Trần Văn 

Bình

Nghiên cứu phong tục tập quán hôn nhân truyền thống của người Tày 

ở xã Minh Quang; xác định những biến đổi và các nhân tố biến đổi 

trong hôn nhân của người Tày; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị trong tập quán hôn nhân của người Tày hiện nay.

477 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập hiện vật quà tặng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ 

Chí Minh

Đỗ Thị 

Thu Hà

TS. Phạm Thị Thu 

Hương

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu hiện vật tặng phẩm của 

các cá nhân, tổ chức quốc tế tặng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang lưu 

giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh giai đoạn 1954- 1969; khẳng định vai 

trò của sưu tập hiện vật này đối với các hoạt động của Bảo tàng; đề 

xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của sưu tập tại Bảo tàng.

478 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập hiện vật tự tạo của phụ nữ 

Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước tại Bảo tàng Phụ 

nữ Việt Nam

Nguyễn 

Thị Việt Hà

GS.TS. Nguyễn 

Văn Huy

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu hiện vật tự tạo của phụ nữ 

Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang lưu giữ 

tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1954- 1975; khẳng định vai 

trò của sưu tập hiện vật này đối với các hoạt động của Bảo tàng; đề 

xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của sưu tập tại Bảo tàng.

66



STT

Trình 

độ đào 

tạo

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

479 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nghiên cứu văn hoá ẩm thực của 

người Mường, huyện Ba Vì với phát 

triển du lịch

Ưng Thị 

Thu Hằng

TS. Bùi Thanh 

Thủy

Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng quan văn hóa ẩm thực truyền thống và 

thực trạng khai thác văn hóa ẩm thực của người Mường ở Ba Vì 

nhằm mục đích phát triển du lịch.

480 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hoá gia đình công nhân ở khu 

công nghiệp Thuỵ Vân (xã Thuỵ 

Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ)

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Lê

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa gia đình công nhân khu 

công nghiệp Thụy Vân chủ yếu ở các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa ứng 

xử trong các mối quan hệ gia đình, các nghi lễ, nghi thức; định hướng 

và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa gia đình công nhân trong 

giai đoạn tới.

481 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tập quán hôn nhân của người Thái 

xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái

Trần Thị 

Huệ

PGS.TS. Phạm 

Văn Lợi

Nghiên cứu phong tục tập quán hôn nhân của người Thái ở xã Nghĩa 

An; xác định những biến đổi và các nhân tố biến đổi trong hôn nhân 

của người Thái; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá 

trị trong tập quán hôn nhân của người Thái phù hợp với sự phát triển 

của cộng đồng.

482 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập cổ vật thời Hậu Lê tại Bảo 

tàng tỉnh Thanh Hoá

Hoàng Thị 

Mai Hương
PGS.TS. Trịnh Sinh

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu hiện vật đồ đồng thời Hậu 

Lê tại Bảo tàng Thanh Hóa đang lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt 

Nam giai đoạn 1428- 1788; khẳng định vai trò của sưu tập hiện vật 

này đối với các hoạt động của Bảo tàng; đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn, phát huy giá trị của sưu tập tại Bảo tàng.

483 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Bảo Lộc trong đời sống 

cư dân xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, 

tỉnh Nam Định

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương

GS.TS. Lê Hồng Lý
Nghiên cứu tác động của lễ hội đền Bảo Lộc đối với đời sống kinh tế 

văn hóa cộng đồng của cư dân xã Mỹ Phúc; Những vấn đề đặt ra với 

lễ hội đền Bảo Lộc xã mỹ Phúc, Bảo lộc, Nam Định hiện nay.

484 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lượn Then trong đời sống của người 

Tày (qua khảo sát ở xã Hồng Định, 

huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng)

Đinh 

Phương Lan

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Yên

Khái quát về Lượn Then, tổng quan về địa bàn nghiên cứu; Các hình 

thức diễn xướng Lượn Then của người Tày ở xã Hồng Định; Vai trò, 

sự biến đổi và việc bảo tồn, phát huy Lượn Then trong đời sống của 

người Tày ở xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng hiện nay.

485 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của người Hà Nội 

hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại 

quận Hoàn Kiếm)

Đỗ Thị 

Khánh Ly

TS. Lê Thị Bích 

Hồng

Nghiên cứu hệ thống văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện nay 

(nghiên cứu trường hợp tại quận Hoàn Kiếm) và sự biến đổi của văn 

hóa ứng xử từ truyền thống đến hiện nay; khẳng định giá trị văn hóa 

ứng xử của người Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại quận 

Hoàn Kiếm) và những vấn đề đặt ra.
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486 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của người lao động 

trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà 

Nội

Nguyễn 

Trà My

PGS.TS. Đặng 

Hoài Thu

Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng đời sống văn hóa của người lao động 

trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội (3 doanh nghiệp: Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, Công ty Cổ phần Phát hành 

sách hà tây, Công ty Cổ phần Clima); đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao đời sống văn hóa của người lao động trong doanh nghiệp trên địa 

bàn hiện nay.

487 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận 

tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Dương Thị 

Thùy Ninh
TS. Vũ Hồng Thuật

Nghiên cứu nhà Chăm ở Ninh Thuận tại Bảo tàng Dân tộc học Việt 

Nam; phân tíc cấu trúc, giá trị, so sánh của khuôn viên nhà Chăm tại 

Bảo tàng; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy nâng cao chất lượng 

quảng bá giá rị nhà ở của người Chăm cũng như khuôn viên nhà 

Chăm- Ninh Thuận tại Bảo tàng Dân tộc học.

488 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Hoạt động ngoại giao văn hoá của 

Nhật Bản đối với Việt Nam thông 

qua xuất bản phẩm từ 2006 đến nay

Phạm Minh 

Quân

GS.TS. Phạm 

Quang Minh

Nghiên cứu thực tiễn hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối 

với Việt Nam thông qua xuất bản phẩm từ 2006 đến nay; đánh giá giá 

trị xuất bản phẩm trong những hoạt động ngoại giao văn hóa; định 

hướng, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động ngoại giao văn hóa, 

quan hệ giao lưu văn hóa, quan hệ giữa 2 nước Nhật Bản- Việt Nam

489 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội Bình Đà, huyện Thanh Oai, 

Hà Nội

Nguyễn 

Việt Thái
TS. Lê Xuân Kiêu

Khái quát về không gian văn hóa của lễ hội Bình Đà; Diễn trình và 

giá trị văn hóa lễ hội Bình Đà; Sự biến đổi và các vấn đề đặt ra hiện 

nay đối với lễ hội Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

490 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập hiện vật "Bác Hồ với quân 

đội nhân dân" tại Bảo tàng Lịch sử 

quân sự Việt Nam

Hà Thị 

Thảo

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Huệ

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa của sưu hiện vật "Bác Hồ với 

Quân đội nhân dân" đang lưu giữ tại Bảo tàng Quân đội nhân dân; 

khẳng định vai trò của sưu tập hiện vật này đối với các hoạt động của 

Bảo tàng; đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của sưu tập 

tại Bảo tàng.

491 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Tín ngưỡng thờ vật linh của người 

Hoa tại chùa Phước Hải, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh.

Lương 

Đình Thi

PGS.TS. Trần Thị 

Hồng Liên

Nghiên cứu, khảo sát tín ngưỡng Vật linh của người Hoa tại chùa 

Phước Hải: thờ Đá, gỗ, thờ ông Hổ, thờ Rồng; đánh giá vai trò, chức 

năng của tín ngưỡng thờ Vật linh trong đời sống tinh thần của người 

dân thành phố Hồ Chí Minh; ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Vật linh 

trong đời sống của tín đồ tại chùa Phước Hải .

492 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Sưu tập tranh sơn dầu tại Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam.

Mông 

Thanh Trà

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Khái quát tổng quan về bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Giá trị, vị trí, 

vai trò của sưu tập tranh sơn dầu đối với các hoạt động của Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay.
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493 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá của thanh niên lao 

động tự do tại thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Nguyễn 

Thu Trang

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Cơ sở lý luận chung và khái quát về thanh niên lao động tự do tại 

Nam Định. Thực trạng và những đánh giá các mặt tích cực và hạn chế 

trong đời sống văn hóa thanh niên lao động tự do tại Thành phố Nam 

Định.

494 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hoá cộng đồng cư dân 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Nghiên 

cứu tại phường Phú Đô và phường 

Mỹ Đình 2)

Kiều Minh 

Trâm

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cần

Khảo sát đời sống văn hóa cộng đồng và tổng quan về cộng đồng dân 

cư quận Nam Từ Liêm; Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao đời sống văn hóa cộng đồng cư dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

495 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình làng Thượng 

(xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh)

Vũ Thị Vân
PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Nghiên cứu tổng quan về lịch sử, truyền thống văn hóa của xã Cảnh 

Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Giá trị văn hóa vật thể, giá trị 

văn hóa phi vật thể. Một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

và lễ hội đình làng Thượng.

496 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của người dân 

công giáo làng Ninh Cường xã Trực 

Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định.

Đoàn Hữu 

Huân
TS. Đặng Hoài Thu

Khảo sát đời sống văn hóa cộng đồng và tổng quan về cộng đồng của 

người dân công giáo làng Ninh Cường xã Trực Phú, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định; Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

đời sống văn hóa của người dân công giáo làng Ninh Cường xã Trực 

Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

497 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Lễ hội đền Thánh Mẫu Ỷ La, 

(phường Ỷ La, thành phố Tuyên 

Quang).

Nguyễn 

Xuân Quyết

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Nghiên cứu, khảo sát những vấn đề lý luận chung, khái quát về địa lý 

Ỷ La và đền Thánh Mẫu Ỷ La; lễ hội đền Thánh Mẫu Ỷ La trong 

truyền thống; Biến đổi của lễ hội đền Thánh Mẫu Ỷ La, Tuyên Quang 

và những vấn đề hiện nay.

498 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của người dân làng 

cây cảnh Xuân Quang, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên).

Lê Thanh 

Tiến

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Tìm hiểu đời sống văn hóa và khái quát về làng hoa- cây cảnh ở xã 

Xuân Quan; những biểu hiện của đời sống văn hóa cư dân làng hoa-

cây cảnh; các nhân tố tác động, xu hướng biến đổi của đời sống văn 

hóa từ đó đặt ra những vấn đề cho việc nâng cao đời sống văn hóa 

của người dân làng hoa- cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên.

499 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Biến đổi đời sống văn hóa của cư dân 

làng Lai Xá trong quá trình đô thị 

hóa (xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội).

Tô Ngọc 

Thảo

PGS.TS. Trần Đức 

Ngôn

Tìm hiểu sự biến đổi cũng như đánh giá mặt tích cực, hạn chế sự biến 

đổi đời sống văn hóa trong quá trình đô thị hóa của cư dân làng Lai 

Xá; Vai trò của đô thị hóa đối với sự biến đổi đời sống văn hóa của 

cư dân làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội.

500 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Di tích và lễ hội đình Đoàn Xá, xã 

Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội.

Nguyễn 

Thị Thơm

TS. Dương Văn 

Sáu

Nghiên cứu về di tích và lễ hội cùng các nghi lễ phụng tại đình Đoàn 

Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.; đánh giá thực 

trạng vai trò của di tích và lễ hội Đình làng Đoàn Xá hiện nay, vấn đề 

phát huy các giá trị văn hóa tại di tích đình Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
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501 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của Nữ công nhân 

ở khu công nghiệp dệt may phố Nối 

(xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, 

Hưng Yên).

Lê Thị Yến
PGS.TS. Ngô Văn 

Giá

Khảo sát đời sống văn hóa của Nữ công nhân ở khu công nghiệp dệt 

may phố Nối (xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).; Thực 

trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa của người 

dân công giáo làng Ninh Cường xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định.

502 Thạc sĩ
Văn hóa 

học

Phủ Tây Hồ trong đời sống cộng 

đồng cư dân làng Tây Hồ, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

Ngọ 

Phương 

Loan

PGS.TS. Trịnh Sinh

Nghiên cứu cơ sở lý luận về đời sống cộng đồng và tổng quan về làng 

Tây Hồ, phủ Tây hồ; Bước đầu phân tích đánh giá vai trò của Phủ 

Tây Hồ đối với cộng đồng cư dân địa phương và nêu ra được một số 

vấn đề đặt ra; Trình bày vai trò của cộng đồng cư dân địa phương đối 

với phủ Tây hồ và một số vấn đề đặt ra hiện nay.

Thạc sĩ Khóa 2015

503 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Các bộ sưu tập phục vụ công tác 

giảng dạy và học tập tại Trung tâm 

Thông tin-Thư viện Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn 

Hữu Chín

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Hùng

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu về các bộ sưu tập phục vụ giảng dạy; 

Thực trạng xây dựng các bộ sưu tập; giải pháp phát triển các bộ sưu 

tập phục vụ công tác học tập và giảng dạy tại Trung tâm Thông tin -

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

504 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Trung tâm Thông tin - Thư viện 

trường đại học Mỏ - Địa chất

Trần Văn 

Duy
PGS.TS. Mai Hà

Luận văn nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng công 

nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Mỏ 

- Địa chất; hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học 

Mỏ - Địa chất.

505 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Công tác xử lý nội dung tài liệu tại 

Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Trường Đại học Tây Bắc

Lê Thị 

Bích Hảo

PGS.TS. Trần Thị 

Quý 

Luận văn nghiên cứu lý luận về xử lý nội dung tài liệu và thực trạng 

công tác xử lý nội dung tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện 

trường Đại học Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động xử lý nội dung tài liệu nhằm đáp ứng tốt nhu 

cầu tra cứu tìm kiếm thông tin cho người dùng tin góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.

506 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nghiên cứu nhu cầu tin tại Trường 

Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 

Nguyễn 

Thị Hiền

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Luận văn gồm những vấn đề chung về nhu cầu tin và khái quát Trung 

tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải; thực 

trạng nhu cầu tin và giải pháp kích thích và nâng cao mức độ đáp ứng 

nhu cầu tin tại Trung tâm tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường 

Đại học Giao thông Vận tải.

507 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Phục vụ lưu động tại Thư viện tỉnh 

Yên Bái

Trịnh Thị 

Thu Hiền

PGS.TS. Trần Thị 

Minh Nguyệt

Những vấn đề chung về phục vụ lưu động và thư viện tỉnh Yên Bái; 

Thực trạng phục, giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ lưu động tại 

thư viện tỉnh Yên Bái.

Khoa học thông tin- thư viện
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508 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nâng cao hiệu quả hoạt động thư 

viện tại Trường Cao đẳng Văn hoá 

Nghệ thuật Nghệ An

Hoàng Thị 

Lam

TS. Nguyễn Thu 

Thảo

Luận văn nghiên cứu các vai trò, nhiệm vụ đối với hoạt động thư 

viện, thực trạng hoạt động và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả thư viện tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ An.

509 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư 

viện Quân đội

Đỗ Phương 

Linh
TS. Chu Ngọc Lâm

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn lực thông tin và khái 

quát về thư viện Quân đội; Thực trạng nguồn lực và giải pháp nâng 

cao hiệu quả phát triển nguồn lực thông tin Thư viện Quân đội.

510 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Cơ sở dữ liệu thư mục tại Thư viện 

Quốc gia Việt Nam

Nguyễn 

Ngọc Nam

TS. Vũ Dương 

Thúy Ngà

Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở lý luận thư mục tại thư viện Quốc 

gia Việt Nam; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu thư mục 

tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

511 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nguồn lực thông tin tại Viện Mỹ thuật
Nguyễn 

Thị Nga

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Hùng

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn lực thông tin, khái quát 

quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, chức 

năng nhiệm vụ Viện Mỹ thuật.Thực trạng nguồn lực thông tin và đưa 

ra một số giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin tại Viện Mỹ thuật.

512 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

thư viện Trường Cao đẳng Sơn La 

phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ

Vi Thị 

Thanh

PGS.TS. Trần Thị 

Minh Nguyệt

Luận văn nghiên cứu vai trò, đặc điểm, thực trạng và giải pháp nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Thư viện Trường Cao đẳng Sơn La trước 

yêu cầu đào tạo tín chỉ.

513 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin-

Thư viện Trường Đại học Mỏ- Địa 

chất

Hoàng Thị 

Thúy

PGS.TS Trần Thị 

Quý

Những vấn đề chung về nhu cầu tin và con người dùng tin tại Trung 

tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất; Thực trạng 

nhu cầu tin của người dùng tin; các giải pháp phát triển và nâng cao 

khả năng đáp ứng nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện 

trường Đại học Mỏ - Địa chất.

514 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Nâng cao chất lượng phục vụ bạn 

đọc tại Thư viện Học viện Hậu cần

Lưu Thị 

Thu Trang

PGS.TS Đoàn 

Phan Tân

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác phục vụ bạn 

đọc, thực trạng công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Học viện Hậu 

cần và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

515 Thạc sĩ

Khoa học 

thông tin- 

thư viện

Tổ chức và hoạt động kho mở tại thư 

viện Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn 

Thu Trang

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Luận văn nghiên cứu, khảo sát tổ chức và hoạt động kho mở tại thư 

viện trường Đại học Y Hà Nội, Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm 

hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu quả kho mở đáp ứng nhu cầu đào 

tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
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