
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

III. ĐẠI HỌC

1 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Nghiên cứu hoạt động Marketing tại 

thư viện Quốc gia Việt Nam

Trần Thị 

Thùy Linh
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Giới thiệu Thư viện Quốc gia Việt Nam với hoạt động marketing 

thông tin thư viện đồng thời phân tích thực tạng và trình bày các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại đây 

2 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Nguồn lực thông tin - trung tâm 

thông tin Thư viện đại học Luật Hà 

Nội

Đặng Thị 

Nga
Nguyễn Thị Ngà

Giới thiệu nguồn lực thông tin và vai trò của nó đối với hoạt động của 

Trung tâm thông tin thư viện trường đại học Luật Hà Nội, đồng thời 

phân tích thực trạng, đưa ra giải pháp nang cao chất lượng nguồn lực 

thông tin tại đây

3 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Văn hóa đọc của bạn đọc nhi đồng 

tại thư viện Hà Nội

Bùi Thị 

Anh

Trần Thị Minh 

Nguyệt

Giới thiệu về thư viện Hà nội với việc phát triển Văn hóa đọc cho bạn 

đọc nhi đồng đồng thời phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp 

phát triển văn hóa đọc cho bạn đọc nhi đồng tại đây

4 Đại học
Thư viện 

thông tin 

tìm hiểu công tác phục vụ bạn đọc tại 

thư viện tỉnh Hải Dương

Nguyễn 

Thị Hằng
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Giới thiệu khái quát về thư viện tỉnh Hải Dương và công tác phục vụ 

bạn đọc đồng thời phân tích thực trạng và trình bày giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc tại đây

5 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Bộ máy tra cứu tin hiện đại của thư 

viện Đại học Ngoại thương Hà Nội

Nguyễn 

Đăng Khá

Trần Thị Minh 

Nguyệt

Giới thiệu về thư viện đại học ngoại thương và vai trò của bộ máy tra 

cứu tin hiện đại. Phân tích các thành tố và hiện trạng của bộ máy tra 

cứu tin hiện đại và đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn bộ máy tra 

cứu tin hiện đại và đưa vào khai thác có hiệu quả

6 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Nguồn lực thông tin số tại trường Đại 

học văn hóa hà nội

Kiều thanh 

thảo
Nguyễn văn Thiên

Khái quát các nguồn thông tin số của thư viện và tại thư viện đại học 

Ngoại thương, vai trò của nguồn thông tin số trong hoạt động giáo 

dục của nhà trường. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường nguồn 

lực thông tin số tại thư viện ĐH ngoại thương

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
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Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

7 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Nguồn lực thông tin tại trung tâm 

thông tin thư viện đại học mỏ địa chất

Đoàn Thúy 

Nga

Phạm Thị Phương 

Liên

Khái quát về trung tâm thông tin đại học mỏ địa chất, các yếu tố cấu 

thành trung tâm thông tin trong đó đề cập tới nguồn lực thông tin. 

Thực trạng nguồn lực thông tin thống qua các phương diện nội dung, 

hình thức, ngôn ngữ… đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực 

thông tin thư viện

8 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Hoạt động thư viện Thọ Xuân - 

Thanh Hóa phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Llê Hữu 

Tuấn Anh

Nguyễn Thị Lan 

Thanh

Nêu các đặc điểm của thư viện Thọ Xuân Thanh Hóa. Thực trạng 

hoạt động của thư viện và vai trò của thư viện trong xây dựng nông 

thôn và trong phát triển nông nghiệp

9 Đại học
Thư viện 

thông tin 

công tác xử lý tài liệu tạo thư viện 

Đại học Hà Nội

Lê Thị 

Huyền

Phạm Thị Thành 

Tâm

Những nét chính về thư viện đại học Hà Nội, đặc điểm của tài liệu 

trong thư viện và thực trạng xử lỳ nội dung tài liệu. Đề xuất các giải 

pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong xử lý nội dung tài liệu ở 

thư viện

10 Đại học
Thư viện 

thông tin 

công tác địa chí tại thư viện tỉnh 

Hưng Yên

Lương 

Đình Sang
Nguyễn Tiến Hiển

khái quát về địa chí văn hóa tỉnh Hưng Yên, hoạt động chính của thư 

viện tỉnh. Công tác địa chí của thư viện tỉnh Hưng yên như: vốn tài 

liệu địa chí, xử lý tài liệu địa chí, phổ biến và tuyên tryền tài liệu địa 

chí. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác địa chí 

tại thư viện

11 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Văn hóa đọc của sinh viên đại học 

Bách khoa Hà Nội

Phùng Thị 

Ngân
Lê Thị Thúy Hiền

Nêu những thành tố chính của văn hóa đọc, đặc điểm của sinh viên 

đại học Bách khoa Hà nội

12 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Hoạt động thông tin thư viện dành 

cho bạn đọc khiếm thị tại thư viện Hà 

Nội

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vui

Phạm Thị Phương 

Liên

Khái quát về thư viện Hà Nội như đặc điểm vốn tài liệu, bạn đọc…. 

Những đặc trưng của người dùng khiếm thị. Các hình thức hoạt động 

dành cho bạn đọc khiếm thị của thư viện Hà Nội. Trình bày các giải 

pháp và kiến nghị 

13 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Khai thác nguồn lực thông tin số tại 

thư viện quốc gia Việt Nam

Nguyễn 

Xuân Dịu

Phạm Thị Thành 

Tâm

Nêu các nguồn lực thông tin số tại Thư viện quốc gia Việt nam và 

vấn đề tổ chức, khai thác sử dụng nguồn lực này, đề xuất các giải 

pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin số tại Thư viện 

14 Đại học
Thư viện 

thông tin 

công tác phát triển kiến thức thông 

tin cho sinh viên trường đại học Sư 

phạm Hà Nội

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

Trương Đại Lượng

Những nét khái quát về thư viện đại học sư phạm, lý luận về kiến 

thức thông tin của sinh viên và thực trạng hoạt động phát triển kiến 

thức thông tin cho sinh viên tại thư viện. Các giải pháp nhằm naag 

cao nhận thức về kỹ năng thông tin cho sinh viên. 

15 Đại học
Thư viện 

thông tin 

công tác bổ sung tài liệu tại thư viện 

tỉnh Hải Dương

Phạm Thị 

Hợi
Lê Thị Thúy Hiền

Khái quát về thư viện tỉnh Hải dương vag công tác bổ sung tài liệu. 

Thực trạng công tác bổ sung như nguồn bổ sung, hình thức, phương 

thức bổ sung, kinh phí, nhân lực, các diện bổ sung… các giải pháp 

tăng cường hoạt động bỏ sung có chất lượng và hiệu quả
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

16 Đại học
Thư viện 

thông tin 

sản phẩm và dịch vụ thông tin tại thư 

viện tỉnh Bắc Giang

Vũ Giang 

Trâm
Chu Vân Khánh

Lý luận về sản phầm và dịch vụ thư viện. Các loại hình sản phẩm và 

dịch vụ tại thư viện tỉnh Bắc giang, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng 

tới hệ thống sản phẩm và dịch vụ của thư viện tỉnh, đề xuất các giải 

pháp nhằm khai thác tốt các sản phẩm và dịch vụ tại thư viện tỉnh Hải 

Dương

17 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Vốn tài liệu nội sinh và việc khai 

thác sử sụng tại thư viện đại học Hà 

Nội

Trần Thị 

Hải Xuyến

Vũ Dương Thúy 

Ngà

Lý luận chung về tài liệu nội sinh và vốn tài liệu nội sinh. Thực trạng 

khai thác sử dụng tài liệu nội sinh như các nguồn tài liệu nội snh, nhu 

cầu sử dụng tài liệu nội sinh… Giải pháp tăng cường vốn tài liệu nội 

sinh tại thư viện đại học Hà Nội

18 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Thực trạng ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở KOHA tại thư viện đại học 

tài chính ngân hàng Hà nội

Nguyễn 

Thị Ngân
Kiều Kim Ánh

Giới thiệu phần mềm mã nguồm mở KOHA: các tính năng, đặc trưng, 

các phân hệ… thực trạng ứng dụng phần mềm này giải pháp khắc 

phục những tồn tại trong quá trình ứng dụng phần mềm KOHA tại 

thư viện đại học tài chính ngân hàng

19 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Thực trạng xây dựng thư viện số tại 

thư viện Tạ Quang Bửu trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn 

Thị Oanh
Nguyễn Văn Thiên

Khái quát về thư viện số, phân biệt các khái niệm liên quan, những 

yếu tố ảnh hưởng thư viện số, điều kiện xây dựng thư viện số, nền 

tảng công nghệ để xây dựng thư viện số. Thực trạng việc xây dựng 

thư viện số tại thư viện Tạ quang Bửu và các giải pháp hoàn thiện thư 

viện số

20 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Phát triển nguồn lực thông tin tại thư 

viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Hoàng Bảo 

Anh

Nguyễn Thị Lan 

Thanh

Giới thiệu thư viện Viện Thông tin khoa học xã hội. Công tác phát 

triển nguồn lực thông tin tại thư viện và các giải pháp tăng cường 

nguồn lực thông tin tại thư viện

21 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Công tác xử lý tài liệu tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Hoa Lư

Đỗ Kim 

Hồng
Chu Vân Khánh

Khái quát về xử lý tài liệu và trung tâm thông tin thư viện đại học 

Hoa Lư - Ninh Bình. Thực trạng công tác xử lý tại thư viện ĐH Hoa 

lư. Các giải pháp, kiến nghị khắc phục những nhược điểm trong xử lý 

tài liệu tại thư viện

22 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Xây dựng và quản lý nguồn tài liệu 

nội sinh tại Thư viện Trường Đại học 

Thủy lợi

Nguyễn 

Thị Khánh 

Huyền

 Nguyễn Thị Ngà

Giới thiệu thư viện đại học Thủy lợi. Các nguồn tài liệu nội sinh tại 

thư viện ĐH Thủy lợi. Thực trạng và giải pháp xây dựng và quản lý 

tài liệu nội sinh tại thư viện trường ĐH THủy lợi 

23 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Năng lực tra cứu tin của sinh viên 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn 

Ngọc Nam
Trương Đại Lượng

Khái niệm năng lực thông tin, năng lực tra cứu thông tin. Đặc điểm 

người dùng tin tài thư viện ĐH Văn hóa Hà nội. 

24 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Quản lý và khai thác tài liệu ảnh tài 

phòng tư liệu và phát hành ảnh – Ban 

Biên tập Ảnh – Thông tấn xã Việt 

Nam

Lê Vũ 

Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

Nêu khái niệm tài liệu ảnh và đặc trưng của tài liệu ảnh. Giới thiệu 

chức năng nhiệm vụ của ban biên tập ảnh - thông tấn xã việt nam. 

Thực trạng và giải pháp trong quản ly khai thác tài liệu anh tại phòng 

tư liệu phát hành ảnh, ban biên tập ảnh thông tấn xã

25 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Đổi mới hoạt động thông tin thư viện 

tại Thư viện tỉnh Nghệ An

Phạm Thị 

Nguyệt

Trần Thị Minh 

Nguyệt

Khái niệm năng lực thông tin, năng lực tra cứu thông tin. Đặc điểm 

người dùng tin tài thư viện ĐH Văn hóa Hà nội. 
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

26 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Xử lý nội dung tài liệu tại Trung Tâm 

Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Văn hóa HN

Nguyễn 

Thị Tư 

Oanh

Đinh Thúy Quỳnh

Thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại thư viện ĐH Văn hóa 

hà nội. Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn 

tại của công tác này

27 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Hoạt động của Thư viện Trường 

THCS dân lập Đoàn Thị Điểm

Vũ Thạch 

Thảo

Phạm Thị Thành 

Tâm

Khái quát về trường THCS Đoàn Thị Điểm . Thực trạng hoạt động 

của thư viện như: bổ sung, xử lý, tổ chức và công tác phục vụ bạn 

đọc. Các hướng phát triển và kiến nghị về hoạt động của thư viện

28 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động thũ viện Tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện Trường ĐH Văn 

hóa HN

Hoàng Thị 

Thúy
Nguyễn Văn Thiên

Giới thiệu về thư viện ĐH Văn hóa Hà nội. Quá trình ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. Đề xuất các giải pháp tăng 

cường hoạt động của thư viện ĐH Văn hóa HN

29 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Công tác phục vụ lưu động của Thư 

viện Hà Nội 

Đỗ Thu 

Thủy

Vũ Dương Thúy 

Ngà

Cơ sở lý thuyết vè phục vụ và phục vụ lưu động. Những hình thức 

phục vụ lưu động. Thực trạng và giải pháp phục vụ lưu động tại Thư 

viện Hà Nội

30 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Sư phạm HN

Lại Thu 

Trang
Kiều Kim Ánh

Lý luận về bộ máy tra cứu tin của thư viện ĐH Sư phạm. Thực trạng 

tổ chức và sử dụng bộ máy tra cứu tin. Các giải pháp hoàn thiện và 

kiện toàn bộ máy tra cứu tin nhằm phù hợp với đặc điểm người dùng 

tin của thư viện

31 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Xử lý tài liệu tại Trung tâm Thông tin 

– Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa 

chất

Nguyễn 

Thu Trang
Lê Thị Thúy Hiến

Giới thiệu về thư viện ĐH mỏ địa chất. Các công đoạn trong xử lý tài 

liệu tại thư viện. Kiến nghị nhằm khắc phục những thiếu sót trong 

công tác xử lý tài liệu tại thư viện ĐH Mỏ địa chất

32 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Tìm hiểu nhu cầu tin và mức độ đáp 

ứng nhu cầu tin tại Thư viện tỉnh 

Hưng Yên

Vũ Thị 

Kiều Trang
Nguyễn Hữu Nghĩa

Khái quát về đặc điểm ngườ dùng tin, các đặc trưng của nhu cầu tin 

và mức độ đáp ững nhu cầu tin tại thư viên tỉnh Hưng Yên. Giải pháp 

nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện tỉnh Hưng Yên

33 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Ứng dụng phần mềm thư viện số 

Dspace tại Thư viện Học viện Hành 

chính Quốc gia

Đàm Hải 

Yến

Phạm Thị Phương 

Liên

Nêu những tính năng và đặc trưng của phần mềm thư viện các tính 

năng thư viện số Dspace. Thực trạng và giải pháp trong sử dụng phần 

mềm này trong quản trị các tài liệu số tại thư viện học viện hành 

chính quốc gia. 

34 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Công tác xử lý tài liệu tại Trung tâm 

Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

Hoàng Thị 

Lộc

Phạm Thị Thành 

Tâm

Khái quát về thư viện đại học kinh tế quốc dân và công tác xử lý tài 

liệu. Thực trạng và kiến nghị trong công tác xử lý tài liệu tại thư viện 

ĐH Kinh tế quốc dân

35 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Khảo sát việc ứng dụng Web 2.0 

trong thư viện các trường đại học ở 

Việt nam

Lê Thị 

Hương 

Quỳnh

Nguyễn Cương 

Lĩnh

Giới thiệu Web 2.0, bản chất và đặc trưng của Web 2.0 . Thực trạng 

ứng dụng web 2.0 trong thư viện các trường đại học ở nước ta
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

36 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Ứng dụng công nghệ thông tin tại 

trung tâm thông tin thư viện đại học 

Kinh tế quốc dân

Nguyễn 

Thị Hồng 

Quyên

Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

Khái quát về thư viện đại học kinh tế quốc dân và công tác ứng dụng 

công nghệ thông tin. Thực trạng và kiến nghị trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin tại thư viện ĐH Kinh tế quốc dân

37 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Tìm hiểu công tác xử lý tài liệu tại 

thư viện tỉnh Hải Dương

Vũ Thị 

Bích Diệp
Nguyễn Hữu Nghĩa

Nêu những đặc điểm của thư viện tỉnh Hải Dương. Thực trạng của 

công tác xử lý tài liệu tại thư viện tỉnh. Các kiến nghị đối với thư viện 

tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện tỉnh

38 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Công tác tuyên truyền giới thiệu tài 

liệu tại thư viện Quân đội

Trần Thu 

Thảo

Trần Thị Minh 

Nguyệt

Cơ sở của công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu. Những loại hình 

tuyên truyền và tác động của những loại hình này tới bạn đọc tại thư 

viện Quân đội

39 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Bộ máy tra cứu của thư viện trung 

ương Quân đội

Phạm Thị 

Thanh Hà
Nguyễn văn Thiên

Giới thiệu thư viện Quân đội và những thành tố chính của bộ máy tra 

cứu. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện bộ máy tra cứu tại thư viện 

Quân đội.

40 Đại học
Thư viện 

thông tin 

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động của thư viện các trường THPT 

trên địa bàn quận đống đa - hà nội 

Nguyễn 

Thị Đào

Phạm Thị Phương 

Liên

Giới thiệu thư viện và hoạt động của các thư viện trường THPT trên 

địa bàn quận Đống Đ - Hà nội. Giải pháp tăng cường chất lượng hoạt 

động của các thư viện này

41 Đại học
Thư viện 

thông tin 

tìm hiểu bộ máy tra cứu tin hiện đại 

tại thư viện Tạ Quang Bửu

Nguyễn 

Thị mai
Nguyễn văn Thiên

Giới thiệu bộ máy tra cứu tin và thư viện tạ quang bửu tập trung vào 

bộ máy tra cứu tin hiện đại. Thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn 

thiện bộ máy tra cứu tin của thư viện tạ quang bửu

42 Đại học
Thư viện 

thông tin 

nâng cao hiệu quả ứng dụng công 

nghệ thông tin tại thư viện Hà Nội

Nguyễn 

Thị Xuyên

Trần Thị Minh 

Nguyệt

Khái quát về thư viện đại học hà nội và quá trình ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của thư viện . Giải pháp tăng cường hiệu 

quả ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện

43 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động thư viện tại thư viện tỉnh 

Lạng Sơn

Hoàng Văn 

Mạnh

Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

Những nét chính về thư viện tỉnh Lạng Sơn. Nền tảng và hạ tầng công 

nghệ thông tin. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

tại thư viện tỉnh Lạng Sơn

44 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Quản lý và khai thác nguồn lực thông 

tin tại phòng thông tin thư viện viện 

văn học

Hoàng Bảo 

Ngân
Đinh Thúy Quỳnh

Giới thiệu thư vienj viện Văn học: đặc trưng vốn tài liệu và đối tượng 

người sử dụng thư viện. Thực trạng và giải phá quản lý khai thác 

nguồn lực thông tin tại thư viện viện Văn học

45 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Các thư viện ở Hà Nam - thực trạng 

và giải pháp 

Trần 

Vương Đại 

Nam

Phạm Thị Thành 

Tâm

Giới thiệu hệ thống thư viện tại tỉnh Hà Nam. Thực trạng hoạt động 

của các thư viện này. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động thư viện trên địa bàn tỉnh Hà Nam

46 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Việc sử dụng học liệu mở trong giảng 

dạy, học tập 

Trương 

Bảo Đức
Nguyễn Hữu nghĩa 

Cơ sở lý thuyết về học liệu và học liệu mở. Việc sử dụng học liệu mở 

trong giảng dạy và học tập tại trường Đại học Văn hóa. Các giải pháp 

kích thích nhu cầu sử dụng học liệu mở tại thư viện ĐH Văn hóa Hà 

nội
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

47 Đại học
Thư viện 

thông tin 

Hoạt động thông tin tại văn phòng sở 

công thương tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn thị 

Kim ánh 
Nguyễn thị Ngà

Giới thiệu về sở công thương tỉnh Bắc giang. Thực trạng và giải pháp 

tăng cường hoạt động thông tin tại sở công thương tỉnh Bắc Giang 

48 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Các quy định xử lý vi phạm hành 

chính trong hoạt động kinh doanh 

xuất bản phẩm hiện nay

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh

Trần Dũng Hải

Giới thiệu chung về vi phạm và các quy định xử lý vi phạm hành 

chính trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam. Đồng thời, đánh giá thực 

trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của các quy định 

xử lý vi phạm hành chính để ngăn chặn vi phạm hành chính trong 

hoạt động xuất bản.

49 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Chiến lược sản phẩm của Công ty cổ 

phần sách Alpha

Nguyễn 

Thu Thủy
Nguyễn Thúy Linh

Trình bày nhận thức chung về chiến lược sản phẩm. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến 

lược sản phẩm của công ty cổ phần sách Alpha

50 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Giá trị văn hóa truyền thống trong 

các ấn phẩm lịch của Việt Nam hiện 

nay

Vũ Thị 

Vân Anh
Phạm Thanh Tâm

Trình bày nhận thức chung về giá trị văn hóa truyền thống và ấn 

phẩm lịch. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trong ấn phẩm lịch.

51 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động khai thác sách của công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Sách và Thương mại Hà Nội trong 2 

năm 2012- 2013

Nguyễn 

Thị Yến
Phùng Quốc Hiếu

Trình bày cơ sở lý luận về khai thác sách của công ty TNHH Một 

thành viên sách và thương mại Hà Nội. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sách của 

công ty này.

52 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh mặt hàng lịch 

tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- 

Sự Thật năm 2011- 2013

Trần 

Phương 

Anh

Nguyễn Phương 

Hoa

Trình bày nhận thức chung về lịch và ý nghĩa của kinh doanh mặt 

hàng lịch. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp 

nhằm phát triển hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia – Sự thật.

53 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh sách tham 

khảo của công ty Cổ phần sách Giáo 

dục tại thành phố Hà Nội trong 2 

năm 2012- 2013

Trần Thị 

Nga
Trần Phương Ngọc

Trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh sách tham khảo. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt 

động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục 

tại thành phố Hà Nội trong hai năm 2012-2013.

54 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm 

của Công ty HABECO trong 2 năm 

2012- 2013

Nguyễn 

Thanh Hải
Đặng Bích Phượng

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa phẩm và kinh doanh văn hóa 

phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả kinh doanh văn hóa phẩm của Công ty HABECO.

55 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm 

của Công ty TNHH Một thành viên 

Sách Việt Nam trong 2 năm 2012- 

2013

Trần Hồng 

Liên
Nguyên Văn Minh

Trình bày nhận thức chung về văn hóa phẩm và kinh doanh văn hóa 

phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam.

KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH
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Trình 

độ đào 

tạo

56 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm 

của Nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 

2012- 2013

Trịnh Ngọc 

Dung
Trịnh Tùng

Trình bày nhận thức chung về kinh doanh xuất bản phẩm và ý nghĩa 

kinh doanh xuất bản phẩm đối với Nhà xuất bản Kim Đồng. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng.

57 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động phát hành của công ty của 

tạp chí Cầu Vồng tại Công ty cổ phần 

In và Truyền thông Gia Long năm 

2012- 2013

Trần Thị 

Dung
Trịnh Tùng

Trình bày nhận thức chung về hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng 

tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành 

tạp chí Cầu Vồng tại công ty này.

58 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên 

và công nghệ năm 2012- 2013

Nguyễn 

Thị Huyền
Nguyễn Thúy Linh

Trình bày nhận thức chung về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành xuất bản

 phẩm của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

59 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tiêu thụ mặt hàng sách tại 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một 

thành viên Sách và Thương mại Hà 

Nội năm 2010- 2013

Nguyễn 

Thu Huyền
Đỗ Thị Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về tiêu thụ mặt hàng sách của Công ty TNHH 

Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

tiêu thụ mặt hàng sách của Công ty này.

60 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản 

phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức năm 

2012- 2013

Trần Thị 

Kim Oanh
Đỗ Thị Quyên

Trình bày nhận thức về hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm và 

vai trò của nó với nhà xuất bản Tri thức. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ xuất 

bản phẩm tại Nhà xuất bản này.

61 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Kỹ năng giao tiếp bán hàng tại nhà 

sách FAHASA Hà Nội

Đỗ Thị 

Thanh
Nguyễn Văn Minh

Trình bày nhận thức chung về kỹ năng giao tiếp bán hàng. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kỹ năng 

giao tiếp bán hàng tại nhà sách Fahasa Hà Nội.

62 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ 

xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần 

Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Nguyễn 

Thị Lanh 

Anh

Đỗ Thị Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả tiêu thụ. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam.

63 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nghiên cứu hoạt động chăm sóc 

khchs hàng trong kinh doanh xuất 

bản phẩm tại công ty Cổ phần Sách 

và thiết bị trường học tỉnh Tuyên 

Quang trong 3 năm 2011- 2013

Phạm Ngọc 

Huyền
Đặng Bích Phượng

Trình bày nhận thức chung về hoạt động chăm sóc khách hàng trong 

kinh doanh Xuất bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trong 

kinh doanh Xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị 

trường học tỉnh Tuyên Quang.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

64 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nghiên cứu hoạt động khai thác xuất 

bản phẩm tại Công ty cổ phần Văn 

hóa và Truyền thông Liên Việt năm 

2013

Khương 

Thị Thùy 

Dương

Lê Phương Nga

Trình bày nhận thức chung về hoạt động khai thác xuất bản phẩm. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp nâng cao hiệu 

quả khai thác XBP tại công ty CP văn hóa và truyền thông Liên Việt 

trong thời gian tới.

65 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Ngoại giao văn hóa thông qua hoạt 

động xuất bản (nghiên cứu trường 

hợp nhà xuất bản Thế Giới)

Đỗ Thị 

Quyên
Hà Văn Tính

Trình bày cơ sở lý luận về ngoại giao văn hóa thông qua hoạt động 

xuất bản. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy 

mạnh ngoại giao văn hóa trong hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản 

Thế Giới.

66 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Phân tích hoạt động kinh doanh của 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Hà Tây năm 2013

Phạm Thị 

Phương
Phạm Văn Phê

Trình bày cơ sở lý luận về phân tích hoạt động

 kinh doanh. Đồng thời, đề cập thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và 

thiết bị trường học Hà Tây.

67 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Phân tích hoạt động kinh doanh tại 

công ty cổ phần sách Alpha năm 

2012- 2013

Lưu Thị 

Mai 

Phượng

Phạm Văn Phê

Trình bày những vấn đề cơ bản và cơ bản của phân tích hoạt động 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sách Alpha. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của 

công ty này.

68 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tăng cường chấp hành pháp luật 

trong kinh doanh xuất bản phẩm
Lê Đình Tá Trần Dũng Hải

Trình bày cơ sở lý luận về chấp hành pháp luật trong kinh doanh xuất 

bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp cho 

nội dung này.

69 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường lịch Bloc năm 2014 trên 

địa bàn Hà Nội

Thái Thị 

Hồng 

Nguyệt

Phạm Quý Thế

Trình bày nhận thức chung về lịch và thị trường lịch blog. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh doanh, phát triển thị trường lịch các loại ở thủ đô Hà Nội 

trong năm tới.

70 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường lịch năm 2014 trên địa 

bàn thủ đô Hà Nội

Chu Minh 

Sang
Đặng Bích Phượng

Trình bày nhận thức chung về thị trường lịch. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thị trường lịch trên địa bàn 

Hà Nội.

71 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường phát hành lịch Bloc năm 

2014 tại thị trường Hà Nội

Hoàng Văn 

Đỗ

Nguyễn Phương 

Hoa

Trình bày nhận thức chung về thị trường lịch Blog và ý nghĩa của nó. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển 

thị trường lịch Blog tại Hà Nội.

72 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách điện tử ở Hà Nội 

trong giai đoạn hiện nay 2010- 2013

Tô Thị 

Nhung

Nguyễn Thị Ngọc 

Lâm

Trình bày những vấn đề cơ bản về sách điện tử và xuất bản điện tử. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của thị trường sách điện tử ở Việt Nam hiện 

nay.

73 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách kỹ năng sống cho 

thanh niên sinh viên trên địa bàn Hà 

Nội hiện nay

Đoàn Thị 

Phương
Nguyễn Thúy Linh

Trình bày nhận thức chung về kỹ năng sống và thị trường sách kỹ 

năng sống. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp 

phát triển thị trường sách kỹ năng sống cho thanh niên, sinh viên trên 

địa bàn Hà Nội hiện nay.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

74 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách tham khảo phổ thông 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay

Lê Thùy 

Hoa
Đặng Thị Toan

Trình bày nhận thức chung về mặt hàng sách tham khảo và thị trường 

sách tham khảo. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp 

nhằm phát triển thị trường sách tham khảo phổ thông trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội hiện nay.

75 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách tham khảo tại Hà 

Nội hiện nay

Hoàng Thị 

Hiểm

Nguyên Thị Ngọc 

Lâm

Trình bày cơ sở lý luận chung về thị trường sách tham khảo. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần thúc 

đẩy sự phát triển của thị trường sách tham khảo tại Hà Nội hiện nay.

76 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách thiếu nhi ở Hà Nội từ 

năm 2010 đến năm 2013

Phạm Thị 

Thùy Linh
Lê Phương Nga

Giới thiệu về sách thiếu nhi và thị trường sách

 thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội hiên nay. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường sách thiếu nhi 

tại thủ đô.

77 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường văn phòng phẩm trên địa 

bàn thủ đô Hà Nội hiện nay

Đào Thị 

Thu
Trần Phương Ngọc

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường văn phòng phẩm. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển thị trường 

văn phòng phẩm tại Hà Nội.

78 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà 

Nội năm 2013

Nguyễn 

Trà Mi
Trần Phương Ngọc

Trình bày nhận thức cơ bản về sách lậu. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng sách lậu trên địa bàn Hà 

Nội.

79 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tìm hiểu hoạt động quản trị doanh 

nghiệp của Công ty Cổ phần Sách 

giáo dục tại Hà Nội( HAEBCO) hiện 

nay

Hoàng Thị 

Ngọc
Trần Dũng Hải

Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần sách giáo dục 

tại Hà Nội (Haebco) hiện nay.

80 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tìm hiểu hoạt động khai thác sách ở 

Công ty Cổ phần Phát hành sách 

Thanh Hóa từ năm 2010- 2013

Nguyễn 

Thị Kiều 

Trang

Phùng Quốc Hiếu

Giới thiệu tổng quan về hoạt động khai thác mặt hàng sách. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động khai thác sách ở công ty cổ phần Phát hành sách 

Thanh Hóa.

81 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tìm hiểu kênh phân phố xuất bản 

phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Một thành viên Sách và Thương 

mại Hà Nội năm 2012- 2013

Lê Thị 

Ngọc Ánh
Phạm Thanh Tâm

Trình bày nhận thức chung về kênh phân phối và vai trò của nó đối 

với Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển kênh phân phối 

xuất bản phẩm của Công ty này.

82 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Nhà xuất bản Thế Giới 

trong hai năm 2012- 2013

Nguyễn 

Thị Oanh
Phạm Văn Phê

Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

83 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Ứng dụng hoạt động Marketinh trong 

kinh doanh xuất bản phẩm tại Công 

ty cổ phần sách Alpha giai đoạn 

2010- 2013

Lương Thế 

Tài
Đỗ Quang Minh

Trình bày vai trò của việc ứng dụng marketing trong kinh doanh xuất 

bản phẩm tại công ty sách Alphabooks. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Ứng 

dụng hoạt động marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công 

ty này.

84 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Vận dụng các tham số Marketing hỗn 

hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm 

tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Trần Ngọc 

Phương
Lê Phương Nga

Trình bày cơ sở lý luận chung về Marketing trong kinh doanh xuất 

bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp 

trong kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị trong thời gian tới.

85 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Văn hóa doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại 

Hà Nội hiện nay

Vũ Thị Quý
Nguyễn Phương 

Hoa

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao văn hóa doanh 

nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh XBP tại Hà Nội.

86 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Vi phạm trong hoạt động kinh doanh 

xuất bản phẩm, thực trạng và giải 

pháp

Nguyễn 

Kim Hậu
Trần Dũng Hải

Trình bày những vấn đề lý luận chung về vi phạm trong hoạt động 

kinh doanh xuất bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề 

xuất giải pháp nhằm hạn chế vi phạm trong hoạt động kinh doanh 

xuất bản.

87 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách 

in truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Phạm Minh 

Quân

Đỗ Thị Quyên, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lâm

Giới thiệu khái quát về sách điện tử. Đồng thời, nhận diện những ảnh 

hưởng của sách điện tới sách in truyền thống và đưa ra một số giải 

pháp phát triển sách điện tử trong mối quan hệ với sách in truyền 

thống ở Việt Nam.

88 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Giá trị văn hóa thể hiện trong các ấn 

phẩm lịch hiện nay

Nguyễn 

Thị Hòa
Đặng Bích Phượng

Giới thiệu khái quát về giá trị văn hóa trong ấn phẩm lịch. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát 

triển các giá trị văn hóa trong ẩn phẩm lịch.

89 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh sách tham 

khảo của Công ty cổ phần xuất bản 

Giáo dục Hà Nội trong 2 năm 2013- 

2014 

Nguyễn 

Thu Nga
Trần Phương Ngọc

Giới thiệu khái quát về kinh doanh sách tham khảo. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả 

kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản 

Giáo Dục Hà Nội trong thời gian tới.

90 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi 

của Nhà xuất bản Kim Đồng trong 2 

năm 2013- 2014

Nguyễn 

Thu Ngân
Trần Phương Ngọc

Giới thiệu khái quát về hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao kết quả 

kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

91 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động phòng chống sách lậu trên 

địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 

2012 đến nay

Nguyễn 

Ngọc Anh
Đỗ Thị Quyên

Trình bày một số lý luận chung về phòng chống sách lậu. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu 

quả của hoạt động phòng chống sách lậu trên địa bàn Hà Nội hiện 

nay.

92 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động quản trị nhân sự tại Công 

ty cổ phần Alpha

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

Trần Dũng Hải

Trình bày cơ sở lý luận về quản trị nhân sự. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nhân sự 

của Công ty Cổ phần sách Alpha.

93 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tham gia hội chợ sách của 

Công ty xuất nhập khẩu sách báo 

Việt Nam Xunhasaba

Nguyễn 

Khoa Diệu 

Quỳnh

Đỗ Thị Quyên

Giới thiệu khái quát hội chợ sách. Đồng thời, phân tích thực trạng và 

đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tham gia hội chợ 

sách của công ty Xunhasaba.

94 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa 

của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

năm học 2013- 2014

Trần Thúy 

Ngân
Đặng Bích Phượng

Trình bày cơ sở lý luận chung về tiêu thụ sách giáo khoa. Đồng thời, 

phân tích tình hình và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động thiêu thụ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam.

95 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động ứng dụng Marketing ở 

Tổng công ty sách Việt Nam
Vũ Thị Hảo Lê Thị Phương Nga

Trình bày cơ sở lý luận chung về Marketing. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng 

dụng Marketing trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại Tổng 

công ty Sách Việt Nam.

96 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản 

phẩm tại Nhà sách Tân Việt năm 

2013- 2014

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh

Lê Phương Nga,

Phạm Hương Giang

Trình bày cơ sở lý luận về xúc tiến tiêu thụ trong hoạt động kinh 

doanh xuất bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một 

số giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại 

nhà sách Tân Việt.

97 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh 

mặt hàng văn hóa phẩm phẩm tại nhà 

sách Trí Tuệ 2 năm 2013- 2014

Nguyễn 

Thị Hương
Đặng Thị Toan

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa phẩm và kinh doanh văn hóa 

phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh mặt hàng văn hóa phẩm tại Nhà 

sách Trí Tuệ.

98 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Phân tích hoạt động kinh doanh tại 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 

Nội năm 2014

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền

Nguyễn Phương 

Hoa

Trình bày những vấn đề lý luận và ý nghĩa của việc phân tích hoạt 

động kinh doanh XBP. Đồng thời, phân tích và đưa ra một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh XBP của NXB 

Đại học Quốc gia

99 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Phát triển thương hiệu Thời báo kinh 

tế Việt Nam
Đỗ Thị Nga

Nguyễn Phương 

Hoa

Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu. Đồng 

thời phân tích thực trạng hoạt động và nêu những giải pháp phát triển 

cho Thời báo kinh tế Việt Nam

100 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách ngoại văn ở Hà Nội 

hiện nay

Lương Lan 

Anh
Nguyễn Thúy Linh

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường sách ngoại văn. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển thị trường 

sách ngoại văn tại Hà Nội trong thời gian tới.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

101 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách văn học dịch trên địa 

bàn Hà Nội từ 2010 đến nay

Nguyễn 

Thị Phượng
Phạm Văn Phê

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường sách văn học dịch. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự 

phát triển của thị trường sách văn học dịch trên địa bàn Hà Nội hiện 

nay.

102 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường truyện tranh ở Hà Nội 

hiện nay

Ngô Thác 

Thảo
Lê Phương Nga

Trình bày cơ sở lý luận chung về thị trường truyện tranh. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển cho thị 

trường truyện tranh trong thời gian tới.

103 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà 

Nội hiện nay

Lưu Ngọc 

Oanh
Nguyễn Thúy Linh

Giới thiệu khái quát về sách lậu. Đồng thời, phân tích thực trạng và 

đưa ra một số giải pháp hạn chế sách lậu trên địa bàn Hà Nội hiện 

nay.

104 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Vận dụng quy luật cung cầu trong 

hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm 

của các doanh nghiệp tư nhân trên 

địa bàn Hà Nội năm 2014

Đào Văn 

Minh
Phạm Văn Phê

Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản và vai trò của việc vận 

dụng quy luật cung cầu trong hoạt động kinh doanh XBP của các 

doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng quy luật trên tại 

Hà Nội.

105 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ 

phần Sách và Thiết bị giáo dục Trí 

Tuệ

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Lê

Phùng Quốc Hiếu

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao văn hóa doanh 

nghiệp Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Trí Tuệ.

106 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Vi phạm pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay

Nguyễn 

Thị Hương
Trần Dũng Hải

Giới thiệu khái quát về quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh xuất bản phẩm. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một 

số giải pháp nhằm kiểm soát tình hình vi phạm pháp luật trong kinh 

doanh xuất bản phẩm hiện nay.

107 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nghiên cứu thị trường sách văn học 

dịch thuật Nhật Bản tại Hà Nội trong 

những năm 2012- 2015

Phạm Thị 

Mi
Lê Phương Nga

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường sách văn học dịch. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự 

phát triển của thị trường sách văn học dịch tthuật Nhật Bản tại Hà 

Nội trong những năm 2012- 2015.

108 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Nghiên cứu thị trường truyện tranh 

Việt Nam trên địa bàn Hà Nội trong 

những năm 2012- 2015

Dương 

Thủy Tiên
Đặng Bích Phượng

Trình bày cơ sở lý luận chung về thị trường truyện tranh. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển cho thị 

trường truyện tranh trong thời gian tới.

109 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Ngoại giao văn hóa thông qua hoạt 

động xuất bản- Nghiên cứu trường 

hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- 

 Sự thật và Nhà xuất bản Thế giới

Nguyễn 

Thị Kim 

Thanh

Đỗ Thị Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về ngoại giao văn hóa thông qua hoạt động 

xuất bản. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy 

mạnh ngoại giao văn hóa trong hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia- Sự thật và Nhà xuất bản Thế Giới.
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Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện
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độ đào 

tạo

110 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách giáo dục giới tính 

trên địa bàn Thủ đô Hà Nội Từ năm 

2012- 2015

Lê Thị Anh 

Phương

Nguyễn Phương 

Hoa

Giới thiệu nhận thức chung về sách giáo dục giới tính và vai trò của 

của hoạt động phát hành sách giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay. 

Đồng thời, khảo sát và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động phát hành sách giáo dục giới tính của trên địa bàn Hà Nội 

Từ năm 2012- 2015

111 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách kỹ năng sống cho 

học sinh trung học phổ thông trên địa 

bàn Hà Nội hiện nay

Hoàng Thị 

Thuyết
Phạm Văn Phê

Giới thiệu nhận thức chung về sách kỹ năng sống và vai trò của của 

hoạt động phát hành sách gỹ năng sống ở Việt Nam hiện nay. Đồng 

thời, khảo sát và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động phát hành sách ỹ năng sốngcủa trên địa bàn Hà Nội hiện nay

112 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách thiếu nhi ở Hà Nội 

hiện nay

Nguyễn 

Thị Thuyết
Trần Dũng Hải

Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển cho thị 

trường sách thiếu nhi tại Hà Nội hiện nay.

113 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Tình hình kinh doanh sách thiếu nhi 

của Công ty cô phần văn hóa Đông A 

trong năm 2014- 2015

Nguyễn 

Thị Ánh 

Thơ

Trần Phương Ngọc

Giới thiệu chung về sách thiếu nhi. Đồng thời phân tích thực trạng 

kinh doanh trong hai năm 2014 - 2015 và nêu ý nghĩa cùng một số 

giải pháp đẩy mạnh ở Công ty Cổ phần văn hóa Đông A

114 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Văn hóa đọc của sinh viên trường 

Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay

Phạm Hà 

Nhi
Nguyễn Thúy Linh

Giới thiệu khái quát về văn hóa đọc. Đồng thời, phân tích thực trạng 

và đưa ra một số giải pháp nhằm giữ gìn và phát triển văn hóa đọc 

cho sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội.

115 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động quản trị bán hàng tại Công 

ty cổ phần Sách Alpha giai đoạn 

2014- 2015

Đỗ Thị Tâm Trần Dũng Hải

Giới thiệu cơ bản về quản trị bán hàng và vai trò của nó đói với Công 

ty cổ phần Sách Alpha giai đoạn 2014- 2015. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đưa ra giải pháp thúc đẩy hoạt động này tại Công ty cổ 

phần Sách Alpha trong những năm tới.

116 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty cổ phần Sách 

Alpha

Vũ Hương 

Giang
Đỗ Thị Quyên

Giới thiệu khái quát một số lý luận về văn hóa ứng xử. Đồng thời 

phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm gìn giữ và phát 

triển văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ 

phần Sách Alpha .

117 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tiêu thụ sách tham khảo 

của Công ty cổ phần Sách giáo dục 

Hà Nội trong 2 năm 2015- 2016

Phạm Thị 

Lương
Đỗ Thị Quyên

Giới thiệu những nhận thức cơ bản về tiêu thụ sách tham khảo và ý 

nghĩa của hoạt động này. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra 

một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt

 động tiêu thụ sách tham khảo của Công ty cổ phần Sách giáo dục Hà 

Nội trong 2 năm 2015- 2016.

118 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tiêu thụ sách thiếu nhi của 

Công ty cổ phần văn hóa Đông A 

trong hai năm 2015- 2016

Nguyễn 

Thị Hồng 

Son

Đỗ Thị Quyên

Giới thiệu chung về sách thiếu nhi. Đồng thời phân tích thực trạng 

kinh doanh trong hai năm 2015 - 2016 và nêu ý nghĩa cùng một số 

giải pháp đẩy mạnh ở Công ty Cổ phần văn hóa Đông A
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Ngành/chuy
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người thực hiện
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tạo

119 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Thị trường sách thiếu nhi ở Hà Nội 

hiện nay

Phạm Vũ 

Diệu 

Hương

Phạm Văn Phê

Giới thiệu về sách thiếu nhi và thị trường sách

 thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội hiên nay. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường sách thiếu nhi 

tại Hà Nội.

120 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Mô hình liên kết 3 khâu xuất bản - in 

– phát hành tại Nhà xuất bản Tài 

nguyên – môi trường và Bản đồ Việt 

Nam

Vương Thị 

Mai Hương
Trần Dũng Hải

Giới thiệu khái quát về mô hình liên kết ba khâu In- Xuất bản- Phát 

hành. Đồng thời, phân tích thực trạng vận dụng mô hình liên kết ba 

khâu tại Nhà xuất bản Tài nguyên – môi trường và Bản đồ Việt Nam 

và trình bày một số ý kiến, đề xuất để phát triển mô hình này.

121 Đại học

Kinh doanh 

xuất bản 

phẩm

Hoạt động tiêu thụ sách thiếu nhi của 

nhà xuất bản Kim Đồng 2017 - 2018

Dương Thị 

Nga
Lê Thị Phương Nga

Giới thiệu nhận thức chung về hoạt động tiêu thụ sách thiếu nhi trong 

cơ chế thị trường. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày một số 

ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sách thiếu 

nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 2017 - 2018.

122 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Ẩm thực của người Tày ở xã Quốc 

Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn

Ngọc Thị 

Ánh
Dương Văn Sáu

Khái quát về văn hóa vật chất của người Tày. Tìm hiểu về đồ ăn, 

uống truyền thống của người Tày: về nguyên liệu, cách chế biến, sử 

dụng, các món ăn tiêu biểu và sử dụng,...

123 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Ẩm thực ngày Tết Nguyên đán của 

người Mường ở xã Phú Mãn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Hoàng Thị 

Thủy

Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Nghiên cứu ẩm thực trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống của 

người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Cơ 

sở, giải pháp bảo tốn và phát huy các giá trị văn hoá tộc người trong 

ẩm thực Mường ở xã Phú Mãn.

124 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Biến đổi nhà ở truyền thống của 

người Dao, xã Nga Hoàng, huyện 

Yên Lập, tỉnh Phú thọ

Trịnh Thị 

Ngọc
Chử Thị Thu Hà

Tìm hiểu về ngôi nhà truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở xã 

Nga Hoàng từ công việc chuẩn bị trước khi làm nhà, kết cấu kỹ thuật 

và mặt bằng sinh hoạt cho đến các nghi lễ, tập quán cư trú trong nhà. 

Tìm hiển biến đổi và phân tích một số nguyên nhân, khuyến nghị về 

giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống của người Dao ở Nga Hoàng 

125 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Biến đổi sinh kế của người Cao Lan 

ở xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang từ đổi mới 1986 

đến nay

Nguyễn 

Thị Lệ
Vi Văn An

Tìm hiểu những biến đổi của tập quán mưu sinh truyền thống của 

người Cao Lan trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện 

nay; 

Đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tập quán mưu sinh truyền 

thống cũng như nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh sản xuất để phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho người Cao Lan.

KHOA VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

126 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Biến đổi tập quán canh tác ruộng bậc 

thang của người H’Mông ở bản Cát 

Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Trần Thị 

Tuyết
Trần Văn Bình

Hệ thống về sự biến đổi trong canh tác ruộng bậc thang của đồng bào 

Hmông ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai. 

 Đề suất một số ý kiến nhằm phát triển đi đôi với giữ gìn văn hóa 

truyền thống của mình, thực hiện đúng những chủ trương, chính sách 

của Đảng trong việc gìn giữ và đầu tư phát triển ruộng bậc thang

127 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Biến đổi trang phục truyền thống của 

người Thái ở xã Sơn Hà, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lương Thị 

Chựng
Hoàng Văn Hùng

Trang phục truyền thống và những biến đổi hiện nay trong trang phục 

truyền thống dân tộc Thái ở Sơn Hà. Thông qua đó, giới thiệu các giá 

trị của trang phục Thái trong đời sống văn hóa tâm linh, văn hóa xã 

hội.

Bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hóa truyền thống qua trang phục của người Thái ở Sơn Hà, 

vốn đang bị mai một dần trong quá trình phát triển, dưới những tác 

động của kinh tế thị trường.

128 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Đồ ăn uống truyền thống của người 

Mường ở xã Mai Hạ, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình xưa và nay

Phan Duy 

Toàn
Trần Văn Bình

Tìm hiểu những vấn đề tự nhiên, xã hội, đồ ăn truyền thống của 

người Mường Mai Hạ. Đưa ra biến đổi của đồ ăn truyền thống.

129 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Dao tiền ở xã 

Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 

Bình

Nguyễn 

Đức Trị
Vũ Thị Uyên

Tìm hiểu điều kiện sinh sống và đặc trưng văn hóa của cộng đồng 

người Dao Tiền ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Xác 

định những giá trị văn hóa đích thực trong hôn nhân của người Dao 

Tiền ở Hiền Lương; tìm kiếm khuyến nghị và giải pháp nhằm bảo 

tồn, phát huy những giá trị trong hôn nhân truyền thống của người 

Dao Tiền.

130 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Lễ cấp sắc của người Dao đỏ ở xã 

Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái

Bàn Tòn Lớ
Nguyễn Thị Việt 

Hương

Khái quát về người Dao ở xã Viễn Sơn trong đó làm rõ nguồn gốc, 

đời sống ,địa bàn cư trú, môi trường tự nhiên xã hội nơi đồng bào cư 

trú và thực hành các phong tục truyền thống trong đó có lễ cấp sắc. 

Chỉ ra những biến đổi trong lễ cấp sắc hiện nay, phân tích nguyên 

nhân biến đổi đó, và bước đầu đưa ra một số kiến nghị và và giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong tục cấp sắc 

đời sống của người Dao ở xã Viễn Sơn giai đoạn hiện nay.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

131 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Lễ hội đền Sồi của người Mường ở 

xã Yên Mao, huyện ThanhThủy, tỉnh 

Phú Thọ

Chu Thị 

Yến

Nguyễn Anh 

Cường

Tìm hiểu về “Lễ hội Đền Sồi của người Mường ở xã Yến Mao, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa 

truyền thống trong lễ hội Đền Sồi của người Mường. Qua đó thấy 

được những biến đổi của lễ hội người Mường trong giai đoạn hiện 

nay, bước đầu tìm ra những giải pháp bảo tồn và phát huy nét đẹp 

trong lễ hội của người Mường

132 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Mô hình câu lạc bộ trng việc bảo tồn 

di sản văn hóa các dân tộc thiểu số 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An( nghiên cứu 

của trường hợp Câu lạc bộ Chữ Thái 

cổ và câu lạc bộ Văn hóa dân gian 

dân tộc Thổ

Phạm Thị 

Phương
Tạ Văn Thông

Thực trạng hoạt động của mô hình các Câu lạc bộ Chữ Thái cổ của 

dân tộc Thái, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp. 

Từ thực tế này hướng tới việc giới thiệu một mô hình câu lạc bộ hữu 

ích và khả thi, như một khuôn mẫu để qua đó giữ gìn và phát triển 

nền văn hóa các dân tộc Thái, Thổ

133 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nghề đan võng gai truyền thống của 

đồng bào Thổ ở huyện Quỳ Hợp, 

Nghệ An

Tạ Thị 

Minh
Hoàng Văn Hùng

Tìm hiểu nghề đan võng gai truyền thống của đồng bào Thổ ở huyện 

Quỳ Hợp và những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra  

những giải pháp cụ thể cho việc bảo tồn và phát triển nghề đan võng 

gai truyền thống của đồng bào Thổ nói riêng và văn hóa Thổ nói 

chung

134 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nghề dệt vải lanh truyền thống của 

người H’mông Hoa ở xã Tà Mung, 

huyện Than Uyên, tỉnh lai Châu

Giàng Thị 

Hương 

Giang

Nguyễn Anh 

Cường

Tìm hiểu, nghiên cứu về nghề dệt vải lanh của dân tộc H’mông Hoa ở 

xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đưa ra các giá trị của 

nghề dệt và một số vấn đề đặt ra phát triển nghề dệt , phát huy giá trị 

vawnhoas của nghề dệt.

135 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nhà sàn truyền thống của người 

Mường ở xã Thanh Kiệt, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ

Lê Thị Thu 

Nga
Đinh Thị Vân Chi

Tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về nhà sàn truyền thống và sự biến 

đổi nhà sàn của người Mường ở xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh 

Phú Thọ và bước đầu tìm kiếm giải pháp bảo tồn, phát huy những giá 

trị văn hóa đích thực của ngôi nhà người Mường.

136 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nữ phục Dao Đỏ ở xã Phùng Máng, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Phàn Páo 

Sun
Chử Thị Thu Hà

Nghiên cứu những biến đổi trong việc sử dụng trang phục hiện nay 

của phụ nữ Dao Đỏ xã Sủng Máng, phân tích một số nguyên nhân 

dẫn đến biến đổi. Đưa ra một số thách thức đối với bộ trang phục 

truyền thống của phụ nữ Dao Đỏ xã Sủng Máng, từ đó đưa ra một số 

biện pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị của bộ nữ phục 

người Dao Đỏ nơi đây.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

137 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Phong tuch cưới xin của người 

Mường ở xóm Sào Đông, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Thứ Hổ

Nguyễ Thị Việt 

Hương

Khái quát về người Mường ở xóm Sào Đông. Nghiên cứu, tìm hiểu 

các bước cưới xin trong truyền thống; Chỉ ra những biến đổi hiện nay 

trong đám cưới người Mường; Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự biến 

đổi trong tập tục cưới xin người Mường; Đánh giá những tác động 

dẫn đến sự thay đổi trong tập tục cưới xin.

138 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Phương thức mưu sinh của người 

Mường ở xã Đông Xuân, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Giang Thị 

Bình
Triệu Thị Nhất

Khái quát về người Mường xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội. Những phương thức mưu sinh truyền thống của người 

Mường và biến đổi hiện nay.

139 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Rằng Thường của người Mường ở xã 

Ngọc Lân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Bùi Thị 

Luyến

Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Khái quát được đặc điểm, nội dung và hình thức sinh hoạt của các thể 

loại Rằng Thường thông qua nghiên cứu từng loại Rằng Thường. 

Đồng thời từ đó nêu bật được vai trò của Rằng Thường trong đời 

sống của người Mường. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bảo 

tồn và phát huy vốn Rằng Thường trong đời sống văn hóa của người 

Mường tại xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

140 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Sinh kế của người Thái trắng vùng 

lòng hồ thủy điện Sơn La ở nơi tái 

định cư (qua khảo sát ở thôn Pa So, 

thị trấn Phong thổ, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu)

Lê Thị 

Hồng 

Nhung

Đỗ Thị Kiều Nga

Khái quát, lý giải nguyên nhân của sự biến đổi sinh kế và những vấn 

đề đặt ra với đời sống kinh tế, văn hóa của cộng đồng này tại nơi tái 

định cư như: sinh kế và sự phát triển bền vững; vai trò của nguồn lực 

tự nhiên và xã hội đối với hoạt động sinh kế; sự biến đổi sinh kế đã 

tác động như thế nào đến những biến đổi văn hóa của người Thái 

trắng tại nơi tái định cư… 

141 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tang ma của người Mường ở xã 

Đông Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 

Thọ: truyền thống và biến đổi

Hà Thị Thu 

Phương
Hoàng Nam

Tìm hiểu tập quán tang ma của người Mường ở xã Đồng Sơn, huyện 

Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong truyền thống và biến đổi của tập quán ấy 

hiện nay. Thông qua đó, đề tài sẽ chú ý làm rõ những đặc điểm chung 

và sắc thái địa phương của tang ma Mường ở Đồng Sơn với các vùng 

miền khác.  đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần bảo 

tồn và phát huy các giá trị trong nghi lễ tang ma nói riêng, bảo tồn 

văn hóa truyền thống của người Mường ở Đồng Sơn nói chung .
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

142 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tập quán cưới xin của người Tày ở 

xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng

Hứa Thị 

Huyền
Triệu Thị Nhất

Tìm hiểu về tập quán cưới xin truyền thống và sự biến đổi trong tập 

quán cưới xin của người Tày ở xã Lăng Hiếu; 

Từ dó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm bảo tồn phát huy 

các giá trị văn hóa trong đám cưới người Tày.

143 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Then Bắc cầu xin hoa của người Tày 

ở xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Vi Thị 

Thủy
Đỗ Thị Kiều Nga

Tìm hiểu và làm rõ các giá trị của Then bắc cầu xin hoa trong đời 

sống văn hóa của người Tày, từ đó đưa ra cái nhìn tương đối đầy đủ 

về nguồn gốc, mục đích, các đặc điểm, vai trò của loại hình Then 

này, khóa luận mong muốn sẽ góp thêm một phần tư liệu về chân 

dung văn hóa của dân tộc Tày. đề xuất các giải pháp để bảo tồn phát 

huy giá trị văn hóa Tày nói chung, Then Tày nói riêng

144 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Then Giải hạn của người Nùng ở xã 

Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn

Hoàng Thị 

Quý

Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Bước đầu tìm hiểu về các loại hình Then và Then giải hạn của người 

Nùng. Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị Then nói chung, 

Then giải hạn nói riêng và vai trò của thầy Then trong bảo tồn văn 

hóa truyền thống tộc người Nùng ở Vân Nham hiện nay.

145 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Trang phục của phụ nữ Mường ở xã 

Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa

Cao Thị Ly Đỗ Thị Kiều Nga

Thông qua việc nghiên cứu về trang phục của phụ nữ Mường xã Cẩm 

Thành, đề tài mong muốn có thể giới thiệu một trong những sản phẩm 

văn hóa vật chất đặc sắc mang giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc 

sắc của dân tộc Mường.  đưa ra một số giải pháp bước đầu với mong 

muốn góp phần bảo tồn và phát huy vẻ đẹp trang phục truyền thống 

của người phụ nữ dân tộc Mường nói chung, ở xã Cẩm Thành nói 

riêng.

146 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Trang phục truyền thống của người 

Dao quần chẹt xã Thanh Kiệt, huyện 

Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phan Thị 

Thu Hường
Chử Thị Thu Hà

Tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Dao Quần Chẹt xã 

Thạch Kiệt để thấy được những giá trị và bản sắc văn hoá riêng của 

cộng đồng người Dao nơi đây thông qua bộ trang phục. Thấy được sự 

biến đổi của bộ trang phục truyền thống cũng như nhu cầu sử dụng 

bộ trang phục truyền thống của người Dao xã Thạch Kiệt trong bối 

cảnh hiện nay.  khuyến nghị để góp phần giữ gìn và phát huy bộ trang 

phục truyền thống trong đời sống văn hoá của cộng đồng người Dao 

Quần Chẹt ở xã Thạch Kiệt.

147 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Hoàng Văn Hùng

Khái quát về người Thái ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Tìm hiểu về 

tục lệ buộc vía của đồng bào Thái ở huyện Quỳ Hợp, cũng như sự 

biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tế đó, đề ra một số 

Tục lệ buộc Vía của người Thái ở 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Hoàng Thị 

Thương
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

148 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tục lệ cưới xin truyền thống của 

người Thái ở xã Lục Dạ, huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ An xưa và nay

Nguyễn 

Thị Hiên
Trần Văn Bình

Tìm hiểu tập quán cưới xin của dân tộc Thái ở Lục Dạ xưa và nay. 

Đưa ra một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị tập quán cưới xin 

truyền thống của người Thái ở Lục Dạ (Con Cuông, Nghệ An).

149 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Vai trò của nghề rèn truyền thống với 

việc phát triển kinh tế- văn hóa- xã 

hội của người Nùng An ở xã Phúc 

Sen, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao 

Bằng

Nông Thị 

Nga

Nguyễn Anh 

Cường

\nghiên cứu về vai trò của nghề rèn truyền thống của người Nùng An 

ở xã Phúc Sen. Đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát huy vai trò nghề 

rèn truyền thống  góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

150 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Vai trò của thầy cúng trong tang ma 

của người Thái ở bản Mệt, xã Sặp 

Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

Trần Văn Bình

Tìm hiểu tập quán tang ma cũng như vai trò của thầy cúng trong đời 

sống sinh hoạt văn hóa của người Thái đen ở bản Mệt, xã Sặp Vạt, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để thấy được những giá trị tinh thần 

chứa trong đó. Từ đó đề xuất một số giải pháp giữ gìn, phát huy vai 

trò của thầy cúng trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người 

Thái đen ở bản Mệt.

151 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Xây dựng làng văn hóa mới ở huyện 

Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Nông Thị 

Luân
Nông Anh Nga

Khảo sát các làng văn hóa ở Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, tiến hành 

phân loại và rút ra những đặc trưng của văn hóa làng và làng văn hóa 

ở Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Đề xuất những phương hướng và giải 

pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng làng văn hóa 

ở Thông Nông hiện nay.

152 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nạn tảo hôn của người thái ở xã Nậm 

lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên

Cà Văn 

Hoàng
Vũ Thị Uyên

Tìm hiểu thực trạng và những tác động của nạn tảo hôn của người 

Thái ở xã Nậm lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Từ đó, tìm 

nguyên nhân và nêu ra giải pháp để góp phần nhận thức đúng đắn 

hơn nữa của đồng bào người Thái về hôn nhân, gia đình theo đúng 

quy định của Đảng và Nhà nước

153 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tập quán cưới xin của người Pù Nà ở 

San Thàng, thị xã lai Châu và ảnh 

hưởng của nó tới công cuộc xây dựng 

đời sống văn hóa mới hiện nay

Nguyễn 

Thị Thúy
Đinh Thị Vân Chi

Nghiên cứu, tìm hiểu về tập quán của người Pu Nà cũng như những 

tác động tích cực, tiêu cực và những thay đổi của nó hiện nay trong 

công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới, qua đó đề xuất những 

biện pháp phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực 

trong tập quán cưới xin của người Pu Nà đối với công cuộc xây dựng 

đời sống văn hóa mới ở San Thàng thị xã Lai Châu.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

153 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Ẩm thực của người Dao Thanh Y ở 

xã nam Sơn, huyện Ba Chễ, tỉnh 

Quảng Ninh

Hoàng Thị 

Hồng
Chử Thị Thu Hfa

Tìm hiểu về ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh Y ở xã Nam 

Sơn. Sự biến đổi ẩm thực. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong 

ẩm thực của người Dao Thanh Y xã Nam Sơn.

154 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Biến đổi trong văn hóa vật chất của 

người Mường ở xã Tân Lang, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La trong xu thế 

hiện nay

Hà Văn 

Chương

Nguyễn Anh 

Cường

Nghiên cứu biến đổi về đời sống vật chất của người Mường ở xã Tân 

Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trong thời gian gần đây; Một số 

giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật chất của người 

Mường tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

155 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Đồ sính lễ trong cưới xin của người 

Thái, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa xưa và nay

Trịnh Thị 

Thương
Hoàng Văn Hùng

Qua việc nghiên cứu đề tài đi sâu tìm hiểu về đồ sính lễ trông hôn 

nhân của người Thái Thường Xuân. Bước đầu đưa ra những kiến nghị 

và giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp trong mối quan 

hệ đó và giá trị của văn học dân gian Thái ở Tây Bắc.

156 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hát quan lang trong đám cưới của 

người Tày ở xã Tân Lang, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng 

Hồng 

Nhung

Phạm Văn Dương

Tìm hiểu khái quát về người Tày; tập quán cưới xin truyền thống ở xã 

Tân Lang; Hát Quan lang của người Tày ở xã Tân Lang xưa, nay; 

Những biến đổi và giải pháp bảo tồn giá trị của hát Quan lang.

157 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Dao đỏ ở xã 

Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng

Hoàng 

Thanh Bình
Vũ Thị Uyên

Khái quát chung về xã Phan Thanh và người Dao đỏ đỏ ở xã Phan 

Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hôn nhân của người Dao 

đỏ và sự biến đổ icủa hôn nhân

158 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Tày ở xã Tân 

An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Linh Thị 

Thêm

Nguyễn Thị Việt 

Hưương

Khái quát về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm xã hội người Tày ở xã Tân 

An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hôn nhân truyền thống 

của người Tày và những biến đổi hôn nhân người Tày

160 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Nhà ở của người Tày, xã Mường Lai, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái- 

Truyền thống và biến đổi

Hoàng Thị 

Hằng
Vi Văn An

Trình bày hệ thống nhứng đặc điểm về nhà ở truyền thống của người 

Tày. Sự biến đổi hiện nay và nguyên nhân của sự biến đổi. Đề xuất 

giải pháp bảo tồn những giá trị cổ truyền, giữ gìn bản sắc tộc người.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

161 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tác động của chương trình nông thôn 

mới tới văn hóa tộc người Dao Thanh 

Y ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh

Đặng Thị 

Nguyệt
Trần Hứu Sớn

Tìm hiểu tổng quan về Chương trình nông thôn mới, khái niệm, các 

tiêu chuẩn, nguyên tắc, tổ chức thực hiện, nguồn lực để xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Chỉ ra những tác động nhất 

định của Chương trình nông thôn mới đến đời sống của người Dao 

Thanh Y và một số kiến nghị, giải pháp cho việc xây dựng nông thôn 

mới hiệu quả tại địa bàn, giảm thiểu những tác động của chương trình 

đến văn hóa người Dao Thanh Y.

162 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tang ma của người Dao đỏ ở xã Yên 

Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang

Bàn Thị 

Linh
Đỗ Thị Kiều Nga

Nghiên cứu biến đổi và nguyên nhân biến đổi tang ma của người Dao 

đỏ trong bối cảnh hiện nay, đề tài sẽ bước đầu đưa ra một số khuyến 

nghị, giải pháp cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá 

truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Thành nói riêng, người Dao ở 

Việt Nam nói chung.

163 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tang ma của người Tày ở xã Châu 

Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Nông Thị 

Linh

Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Khái quát về người Tày ở xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. Nghiên cứu về tập quán trong tang ma của người Tày trong 

truyền thống và hiện nay. Đưa ra các giá trị vawnhoas và các quan hệ 

xã hội được thể hiện trong tang ma truyền thống của người Tày.

164 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tập quán cưới xin của người Mường 

ở xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La

Đinh Thị 

Hành
Vũ Thị Uyên

Khái quát về điều kiện tự nhiên và xã hội, mô tả một đám cưới truyền 

thống của người Mường, chỉ ra sự biến đổi trong đám cưới, nguyên 

nhân dẫn đến sự biến đổi và đánh giá những tác động của sự biến đổi 

trong tập quán cưới xin ở người Mường xã Bắc Phong. Đưa ra một số 

khuyến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những nét đẹp 

trong hôn nhân của người Mường ở xã Bắc Phong.

165 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Then của người Tày ở xã Lục Hồn, 

huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Đặng Thị 

Huyền
Chử Thị Thu Hà

Tìm hiểu những đặc điểm và giá trị của các hình thức Then của người 

Tày ở xã Lục Hồn và đề xuất một số giải pháp bảo tồn, kế thừa và 

phát huy những giá trị của Then và gắn phát triển Then với du lịch 

văn hóa địa phương trong tương lai.

166 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tìm hiểu tang ma của người Thái 

Đen ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, 

tỉnh Yên Bái

Lò Thị 

Huyền
Hoàng Văn Hùng

Tìm hiểu phong tục tang ma của người Thái đen ở xã Nghĩa Lợi, Thị 

xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái trong thời gian gần đây, thực trạng trong 

tang ma hiện nay. Từ đó để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống trong tang ma và đưa ra những kiến nghị giải pháp để 

phù hợp với phong tục của dân tộc cũng như thực tế của địa phương.
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Họ và tên
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Trình 

độ đào 

tạo

167 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Vai trò của phụ nữ Mường ở Quý 

Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình với nghề 

làm y phục truyền thống

Bùi Thị 

Thanh Thủy
Trần Văn Bình

Tìm hiểu vai trò của phụ nữ Mường ở Quý Hòa đối với việc sáng tạo 

và sử dụng y phục truyền thồng. Tìm kiếm  một số giải pháp bước 

đầu, với mong muốn góp phần bảo tồn y phục truyền thống Mường ở 

xã Quý Hòa.

168 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hát quan làng trong đám cưới của 

người Tày ở xã An Phú, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái

Lò Thị Làn Triệu Thị Nhất

Tìm hiểu về người Tày ở xã An Phú, nghiên cứu hát Quan làng trong 

đám cưới truyền thống của người Tày ở xã An Phú để thấy được vai 

trò của nó trong đám cưới cũng như giá trị về mặt nội dung và nghệ 

thuật của hát Quan làng trong đời sống của đồng bào, khuyến nghị 

khôi phục và bảo tồn hát Quan làng.

169 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Giáy ở xã Tả 

Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phan Thị 

Truinh
Chử Thị Thu Hà

Nghiên cứu hôn nhân truyền thống của người Giáy ở xã Tả Phời. Đưa 

ra biến đổi và phân tích nguyên nhân biến đổi. Xác định nhữn giá trị 

văn hóa trong hôn nhân

170 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Thái (nhóm Tày 

Thanh) ở xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An

Hà Thị 

Diệu Linh

Nguyễn Thị Việt 

Hương

Nghiên cứu về Hôn nhân của người Thái (nhóm Tày Thanh) ở xã Tri 

Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An những biến đổi trong hôn nhân 

của nhóm tộc người này nói riêng, của người Thái ở địa phương trên 

nói chung. Từ việc lý giải nguyên nhân biến đổi, khóa luận cũng đề 

xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tích cực, hạn chế 

yếu tố không còn phù hợp trong tập quán hôn nhân \người Thái  ở xã 

Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

171 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Lẩu Then của người Tày ở huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Bùi Đức 

Nam
Đỗ Thị Kiều Nga

Tìm hiểu, làm rõ các giá trị của Lẩu Then trong đời sống văn hóa của 

người Tày ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu về thực trạng Lẩu Then, vấn đề bảo tồn và phát huy Lẩu 

Then của người Tày ở huyện Bình Gia hiện nay, đề tài sẽ đề xuất giải 

pháp bảo tồn phát huy Lẩu Then nói riêng, văn hóa của người Tày nói 

chung.

172 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Lễ hội đình làng Mỏ, xã Quang Lang, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Vương Mai 

Luận

Nguyễn Thị Thanh 

Vân

Khái quát về làng Mỏ và đình Làng Mỏ xã Quang Lang, huyện Chi 

Lăng, Lạng Sơn; Lễ hội truyền thống và hiện nay đình Làng Mỏ xã 

Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

173 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Sớ khâu mớ (cúng cơm mới) của 

người Thái ở xã Môn Sơn, Con 

Cuông, Nghệ An

Vi Văn 

Trường
Trần Văn Bình

Tìm hiểu các đặc điểm của lễ sớ khâu mớ (cúng cơm mới) để thấy nét 

đặc sắc văn hóa của người Thái trong các nghi thức, nghi lễ. Biến đổi 

của nghi lễ sơ khấu mớ hiện nay so với truyền thống. Đưa ra giải 

pháp giữ gìn và phát huy giá trị của sớ khấu mớ của người Thái ở xã 

Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An

174 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tình trạng hôn nhân qua biên giới 

của người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Sờ Có Suy Vũ Thị Uyên

Tìm hiểu tập quán kết hôn và thực trạng hôn nhân qua biên giới của 

dân tộc Hà Nhì. Nguyên nhân của hiện tượng kết hôn qua biên giới. 

Đưa ra khuyến nghị và giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu 

cực trong việc kết hôn qua biên giwois của người Hà Nhì.

175 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Trang phục của người Thái, xã Lục 

Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

Đường Thị 

Yến
Hoàng Văn Hùng

Giới thiệu trang phục truyền thống của người Thái xã Lục Dạ. Đưa ra 

những biến đổi về trang phục hiện nay. Đưa ra giải pháp nhằm bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống thông qua trang 

phục người Thái.

176 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Văn hóa vật chất truyền thống của 

người Thái ở xã Giao Thiện, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa trong 

xu thế biến đổi hiện nay

Hoàng Lệ 

Quyên

Nguyễn Anh 

Cường

Tập trung nghiên cứu về văn hóa vật chất truyền thống của người 

Thái và những biến đổi của văn hóa trong xu thế hội nhập. Đưa ra 

giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

vật chất của người Thái ở xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa.

Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Hôn nhân của người Giáy ở xã Nậm 

ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Vàng Thị 

Liên
Hoàng Văn Hùng

Nghiên cứu hôn nhân truyền thống của người Giáy ở xã Nậm Ban, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và những biến đổi trong hôn nhân. 

Tìm hiểu nguyên nhân biến đổi để từ đó đưa ra giải pháp bảo tồn, 

phát huy những giá trị trong hôn nhân truyền thống của người Giáy ở 

Nậm Ban hiện nay. 

177 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tập quán tế lễ Lưu lạc nguyện của 

người Dao Quá Sơn ở xã Tân Lập, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Phàn Kim 

Thành
Trần Văn Bình

Tìm hiểu về các giá trị văn hóa, lịch sử người Dao Quá Sơn thông 

qua nghi lễ cúng Lưu lạc nguyện của người Dao Quá Sơn ở Tân Lập. 

Các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của việc bảo tồn của lễ cúng 

Bàn Vương của người Dao Quá Sơn ở Tân Lập

178 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tục cúng ma bản của người Hmông 

ở bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La trong xu thế 

biến đổi văn hóa hiện nay

Sộng Bả 

Sênh

Nguyễn Anh 

Cường

Nghiên cứu về tục cúng ma bản của người H’mông ở bản Ta Lát, xã 

Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh sơn La trong xã hội truyền thống và 

những biến đổi hiện nay để thấy được những giá trị văn hóa của nó 

trong đời sống văn hóa của người H’mông
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

179 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Vai trò của câu lạc bộ cồng chiêng 

trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa cồng chiêng của dân 

tộc Thổ ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ 

An

Phùng Thị 

Hiền
Chử Thị Thu Hà

Khái quát về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội và dân tộc Thổ ở thị 

xã Thái Hòa. Tìm hiểu sự hình thành, quy mô và tổ chức sinh hoạt 

của các câu lạc bộ cồng chiêng của dân tộc Thổ trên địa bàn thị xã 

Thái Hòa. Vai tropf của các câu lạc bộ cồng chiêng trong công tác 

bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Thổ hiện nay

180 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Tục cúng đuổi ma (NTXUG TAUJ) 

của người H’mông ở thôn Hồng Lâu, 

xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái

Giàng A Bê Trần Văn Bình

Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tụ cư, nguồn sinh kế chủ yếu của 

người H’ mông ở Hồng lâu. Nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc các bài 

cúng, các nghi thức, giá trị văn hóa của tục cúng đuổi ma của họ 

Giàng ở Hồng Lâu trong đời sống xã hội người H; mông

181 Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Cộng đồng sinh viên H’mông ở Hà 

Nội và hoạt động bảo tồn, quảng bá 

văn hóa H’mông

Hạng A Súa Chử Thị Thu Hà

Tìm hiểu, giới thiệu về cộng đồng sinh viên H‘mông ở Hà Nội và 

những hoạt động bảo tồn, quảng bá văn hóa H’ mông. Bước đầu đánh 

giá hiệu quả những hoạt động bảo tồn quảng bá văn hóa H’mông. Đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn, 

quảng bá văn hóa H‘ mông trong thời gian tới 

182 Đại học
Văn hóa 

học

Ảnh hưởng của Game Online đối với 

giới trẻ Hà Nội (qua khảo sát tại quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Dương Thị 

Hương
Đặng Hoài Thu

Nghiên cứu tác động của game online đối với giới trẻ Hà Nội nhằm 

đưa ra những giải pháp phát huy những hoạt động tích cực của game 

online.

183 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi trang phục truyền thống 

người H’Mông Hoa ở Mường 

Khương, Lào Cai

Phạm Thị 

Ngọc Lệ

Phạm Thị Thu 

Hương 

Giới thiệu và làm sáng tỏ bức tranh trang phục truyền thống của 

người H’mông tai Mường Khương, chỉ ra sự biến đổi của nó trong 

thời gian gần đây. Qua đó góp phần tìm ra giải pháp phù hợp vào việc 

bảo tồn những giá trị văn hóa của trang phục truyền thống của người 

H’mông Hoa trong bối cảnh hiện nay.

184 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi của nghi lễ hầu đồng hiện 

nay dưới tác động của nền kinh tế thị 

trường (qua khảo sát trên địa bàn Hà 

Nội)

Phan Danh 

Hùng Anh

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Tìm hiểu thực trạng biến đổi của nghi lễ hầu đồng dưới tác động của 

nền kinh tế thị trường qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội; đưa ra những 

đánh giá về sự biến đổi ấy; khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy giá 

trị của tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và nghi lễ hầu đồng nói riêng.

185 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa dân tộc Thái tại 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Hoàng 

Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Tìm hiểu về văn hóa và xu hướng biến đổi văn hóa của dân tộc Thái 

ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La dưới tác động của di dân, tái định 

cư của thủy điện Sơn La. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân của sự biến 

đổi văn hóa từ đó đưa ra những khuyến nghị và giải pháp để giữ gìn 

văn hóa của cư dân tộc Thái.

KHOA VĂN HÓA HỌC
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Ngành/chuy
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Họ và tên 
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tạo

186 Đại học
Văn hóa 

học

Biểu tượng Mẫu Âu Cơ trong tâm 

thức cư dân Phú Thọ

Phạm Thị 

Kiều Trinh
Lê Thị Kim Loan

Mục đích nghiên cứu: Bài viết tập trung nghiên cứu để làm nổi bật 

“Biểu tượng Mẫu Âu Cơ trong tâm thức cư dân Phú Thọ nói riêng và 

người Việt nói chung” từ đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn”, biết ơn tổ tiên, giáo dục truyền thống văn hóa cho lớp lớp 

con cháu muôn đời.

187 Đại học
Văn hóa 

học

Địa danh Bắc Ninh dưới góc nhìn 

văn hóa

Nguyễn 

Văn Hải

Nguyễn Thành 

Nam

Nghiên cứu Bắc Ninh dưới góc nhìn văn hóa có nghĩa là làm sáng tỏ 

tên gọi của vùng đất, phương thức địa danh với những đặc điểm văn 

hóa. Thông qua việc miêu tả và phân tích địa danh, luận văn làm sáng 

tỏ những tên gọi xưa, các địa danh gắn với kiến trúc khảo cổ được tìm 

thấy, các địa danh gắn với lễ hội hoặc các sản vật địa phương.

188 Đại học
Văn hóa 

học

Giáo dục giới tính cho trẻ vị thành 

niên qua sách giáo khoa dành cho 

học sinh trung học

Hà Thị 

Trang
Hoàng Kim Thanh

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về giáo dục giới tính cho trẻ vị thành 

niên; - Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên trong 

trường trung học; - Đưa ra các giải pháp để giáo dục giới tính cho trẻ 

vị thành niên một cách hiệu quả.

189 Đại học
Văn hóa 

học

Giao lưu văn hóa tại chợ “Tây” trên 

phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng 

An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Hương
Đặng Hoài Thu

Đề tài nghiên cứu và phân tích về những hoạt động giao lưu văn hóa 

ở chợ “ Tây” trên phố Tô Ngọc Vân ( Phường Quảng An, Quận Tây 

Hồ, Thành phố Hà Nội) hiện nay nhằm đánh giá và dự báo xu hướng 

phát triển của loại hình chợ “ Tây”.

190 Đại học
Văn hóa 

học

Hát ru trong xã hội đương đại (vùng 

châu thổ sông Hồng)

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thu

Phùng Quốc Hiếu

Tìm hiểu sự hình thành và vận động của Hát ru; Chỉ ra được những 

nguyên nhân dẫn tới những sự vận động, biến đổi của Hát ru trong xã 

hội hiện nay.

191 Đại học
Văn hóa 

học

Hoa Sen trong văn hóa Việt Nam từ 

truyền thống đến hiện đại

Lê Thị 

Nhung
Nguyễn Tiến Dũng

Luận văn nghiên cứu giá trị văn hóa, sự vận động gia tăng các giá trị 

văn hóa của hoa sen trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Không chỉ 

dừng lại ở việc nghiên cứu sen trong đời sống văn hóa dân tộc, luận 

văn còn nghiên cứu vai trò của sen trong công tác quảng bá văn hóa, 

khái quát hành trình hội nhập thế giới của hoa sen với tư cách là đại 

sứ văn hóa Việt.

192 Đại học
Văn hóa 

học

Lễ hội văn hóa vùng phố Hiến trong 

đời sống của người dân thành phố 

Hưng Yên

Vũ Ngọc 

Anh

Phạm Thị Thu 

Hương

Trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến đề 

tài bước đầu đánh giá các tác động của nó tới đời sống của người dân 

vùng Phố Hiến và đưa ra một số ý kiến của cá nhân giúp cho việc 

hoạch định và quản lý lễ hội văn hoá vùng Phố Hiến.
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193 Đại học
Văn hóa 

học

Nghề làm đàn ở Đào Xá, xã Đông 

Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội

Nguyễn 

Thị Hoa

Phạm Thị Thu 

Hương

Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng nghề làm đàn của làng Đào Xá, đề 

tài đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của nghề và một số giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát triển nghề trong giai đoạn hiện nay, với tư 

cách là một thành tố của di sản văn hóa phi vật thể.

194 Đại học
Văn hóa 

học

Quảng bá văn hóa Việt Nam qua một 

số kênh truyền hình trên YOUTUBE

Nguyễn 

Thu Thảo
Lê Thị Cúc

Đề tài tìm hiểu về vấn đề quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số 

kênh truyền hình trên YouTube: SvietnamTVseries và 

Svietnamchannel; vanhoaviettv để thấy được ưu điểm và hạn chế của 

hình thức quảng bá văn hoá này. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị đối 

với việc quảng bá văn hoá Việt Nam qua các phương tiện truyền 

thông mới hiện nay, trong đó có mạng xã hội YouTube và các kênh 

truyền hình trên mạng này. 

195 Đại học
Văn hóa 

học

Sự biến đổi nghề chiếu cói huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Nguyễn 

Thị Dung
Nguyễn Tiến Dũng

  Đề tài nghiên cứu về thực trạng của nghề làm chiếu cói; Hoạt động 

tiêu thụ và sản xuất của nghề làm chiếu cói; Biến đổi của nghề chiếu 

có tác động tới đời sống con người và xu hướng chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế.

196 Đại học
Văn hóa 

học

Sự biến đổi văn hóa gia đình dưới tác 

động của dự án công nghiệp Bắc Phú 

Cát (qua khảo sát thực tế tại xã Phú 

Cát, Quốc Oai, Hà Nội)

Hoàng 

Nguyệt Anh

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Thực trạng biến đổi văn hóa gia đình tại xã Phú Cát dưới tác động 

của dự án công nghiệp Bắc Phú Cát và một số giải pháp nâng cao văn 

hóa gia đình.

197 Đại học
Văn hóa 

học

Sự tác động của VLOG tới giới trẻ 

Việt Nam hiện nay (thông qua khảo 

sát tại một số trường THPT trên địa 

bàn Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Quỳnh

Phạm Thị Thu 

Hương

Chỉ ra những mặt tích cực và tiêu cực của Vlog tìm ra những nguyên 

nhân của những ưu thế và hạn chế đó; Tìm ra hướng phát triển và đưa 

ra một số giải pháp để lành mạnh hóa, hiệu quả hóa việc sử dụng 

Vlog và việc tiếp nhận thông tin của người dùng đối với Vlog. Đồng 

thời, hạn chế sự tác động tiêu cực của Vlog tới văn hóa của giới trẻ 

nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

198 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

đến đời sống văn hóa tinh tần của 

người dân xã Thụy Văn, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngô Thị 

Kim Ngân
Nguyễn Sỹ Toản

Những tác động của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới và những giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho người dân xã Thuy Vân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình
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199 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của phim Hàn Quốc trong 

hoạt động quảng bá văn hóa Hàn 

Quốc ra thế giới

Phạm Thị 

Lan Hương
Đặng Hoài Thu

Nghiên cứu và đánh giá tác động của điện ảnh Hàn Quốc trong hoạt 

động quảng bá văn hóa, nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 

phim ảnh và vai trò của phim trong hoạt động quảng bá văn hóa Hàn 

Quốc. Đồng thời chỉ ra bài học cho điện ảnh Việt Nam. 

200 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của quảng cáo truyền hình 

đối với việc giáo dục tình cảm gia 

đình (qua khảo sát các hội gia đình 

trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương

Hoàng Kim Thanh

Khảo sát thực trạng quảng cáo trên truyền hình Việt Nam liên quan 

đến quan hệ tình cảm gia đình; - Tìm ra những giải pháp nhằm nâng 

cao hơn nữa vai trò của quảng cáo truyền hình đối với cuộc sống và 

nhất là trong việc giáo dục tình cảm gia đình; Hướng tới xây dựng 

“văn hóa quảng cáo”.

201 Đại học
Văn hóa 

học

Tập quán ăn uống của người Pà Thẻn- 

 qua khảo sát tại huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Lâm Thị 

Trang 

Nguyên

Đặng Hoài Thu

Những tập quán ăn uống và những hoạt động liên quan đến ăn uống 

của người Pà Thẻn, Chỉ ra những biến đổi trong tập quán ăn uống của 

dân tộc Pà thẻn và giải pháp bảo tồn phát huy những giá trị trong tập 

quán ăn uống của người Pà Thẻn.

202 Đại học
Văn hóa 

học

Truyền hình thực tế trên VTV3 Đài 

Truyền hình Việt Nam với đời sống 

văn hóa giới trẻ

Lê Tuyết 

Nhung

Nguyễn Thành 

Nam

Hệ thống hóa những quan niệm khác nhau về THTT trên thế giới, 

nhằm định danh thể loại này một cách rõ ràng; Phân tích, chỉ ra các 

đặc điểm, sự tác động của THTT trên kênh VTV3, Đài Truyền hình 

Việt Nam tới giới trẻ; Một số giải pháp phát huy hiệu quả các chương 

trình truyền hình thực tế trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam

203 Đại học
Văn hóa 

học

Tục gửi vong lên chùa của người 

Việt ở đồng bằng Bắc Bộ

Trần Thị 

Tiếp
Lê Thị Kim Loan

Đề tài nhằm giải mã “tục gửi vong lên chùa” như giải mã một hiện 

tượng văn hóa dân gian của người Việt đồng bằng Bắc Bộ.

204 Đại học
Văn hóa 

học

Vai trò của gia đình trong việc giáo 

dục trẻ vị thành niên ở xã Nam 

Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định

Phạm Thị 

Tươi
Lê Thị Cúc

Làm rõ vai trò của gia đình đối với việc giáo dục kiến thức, nhân 

cách, sức khỏe cho trẻ vị thành niên, trên cơ sở đó đưa ra những giải 

pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình đối với việc giáo dục toàn 

diện cho trẻ ở xã Nam Thắng – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định 

hiện nay.

205 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa làng Bình Đà truyền thống 

và biến đổi

Nguyễn 

Thị Thanh
Lê Thị Thu Hà

Đề tài nghiên cứu: “Văn hoá làng Bình Đà truyền thống và biến 

đổi” với mục đích tìm hiểu những giá trị và sự biến đổi các giá trị văn 

hóa truyền thống ở làng Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 

nhằm đưa ra những giải pháp bảo tồn những giá trị tốt đẹp.

206 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa làng Cựu, xã Vân Từ, huyện 

Phú Xuyên, Hà Nội

Bùi Thị 

Trang
Lê Thị Thu Hà

Tìm hiểu các thành tố cấu thành văn hóa làng Cựu và thực trạng bảo 

tồn những giá trị văn hóa của làng Cựu, xã Vân từ, huyện Phú xuyên.
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207 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa sinh thái của người Dao 

Quần Chẹt tại Vườn Quốc gia Ba Vì, 

xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội

Dương 

Mạnh 

Thắng

Nguyễn Thành 

Nam

Thông qua việc điều tra, nghiên cứu các giá trị văn hóa sinh thái của 

người Dao Quần Chẹt tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì – 

huyện Ba Vì – Hà Nội đề tài nhằm khẳng định những nét đẹp và giá 

trị văn hóa sinh thái truyền thống của tộc người Dao Quần Chẹt. Từ 

đó góp phần giúp các cán bộ địa phương có những giải pháp thiết 

thực, hợp lý nhằm bảo lưu các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống 

đang dần mai một

208 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử tại khu chung cư 

Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Bùi 

Phương 

Thảo

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Thực trạng văn hóa ứng xử tại chung cư Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nôi 

và đánh giấ những mặt tích cực, hạn chế để đưa ra những giải pháp 

nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong chung cư.

209 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử trong gia đình người 

Công giáo (khảo sát tại Giáo xứ đền 

thánh Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu, 

Nam Định

Mai Văn 

Tuấn
Lê Thị Cúc

Tìm hiểu thực trạng và đặc điểm văn hóa ứng xử trong gia đình người 

Công giáo, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

tốt đẹp trong nếp sống gia đình người Việt nói chung, của gia đình 

Công Giáo nói riêng để xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.

210 Đại học
Văn hóa 

học

Việc phụng thờ Tứ Pháp ở Văn Lâm, 

Hưng Yên trong bối cảnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lê Thị 

Thủy
Lê Thị Kim Loan

Qua kết quả khảo cứu, đề tài nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa của việc 

phụng thờ Tứ Pháp trong đời sống văn hóa của cư dân Hưng Yên 

xưa, nay và quá trình vận động của tín ngưỡng này trong bối cảnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam.

211 Đại học
Văn hóa 

học

Xuất khẩu lao động và biến đổi văn 

hóa tại Đông Tân, Đông Hưng, Thái 

Bình

Nguyễn 

Thu Hiền
Hoàng Kim Thanh

Thực trạng vân đề xuất khẩu lao động và những tác động làm biến 

đổi văn hóa tại xã Đông Tân và đưa ra một số giải pháp hạn chế 

những tác động tiêu cực, nâng cao văn hóa.

212 Đại học
Văn hóa 

học

Ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình 

trong đời sống sinh viên nữ trường 

Đại học văn hóa

Dương 

Thanh 

Hằng

Lê Thị Khánh Ly

Tác động của tiểu thuyết ngôn tình tới đời sống sinh viên nữ Trường 

Đại học Văn hóa và những định hướng, giải pháp nâng cao đời sống 

văn hóa cho sinh viên nữ trước tác động đó.

213 Đại học
Văn hóa 

học

Báo mạng điện tử trong quảng bá 

thông tin du lịch Hà Nội

Đặng 

Quang Tú

Nguyễn Thành 

Nam

Vai trò, tác động của báo mạng điện tử đối với quảng bá thông tin du 

lịch Hà Nội và một số giải pháp nâng cao hiệu quà của báo mạng điện 

tử.

214 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi tập quán mưu sinh và văn 

hóa đảm bảo đời sống của người Đan 

Lai huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

sau tái định cư 

Nguyễn 

Bảo Ngân 

Nguyễn Thành 

Nam

Tìm hiểu những tập tục, những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn 

hóa và xã hội trước và sau khi thực hiện quá trình di dân tái định cư 

của người Đan Lai ở hai bản Tân Sơn và Cửa Rào. Từ đó, làm rõ sự 

biến đổi về tập quán của đồng bào sau tái định cư. Thứ ba là chỉ ra 

những bất cập cần khắc phục và đề xuất một số giải pháp giúp cho 

đời sống người Đan Lai ngày càng được ổn định và cải thiện 
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215 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa dòng họ Trần, thôn 

Trung Hưng, Bắc Giang

Trần Thị 

Hoàng Anh

Nguyễn Thành 

Nam

Trên cơ sở nghiên cứu những lý thuyết liên quan đến vấn đề, khóa 

luận tập trung vào việc nghiên cứu những biến đổi văn hóa vật thể và 

phi vật thể của dòng họ Trần thôn Trung Hưng. Từ đó chỉ rõ nguyên 

nhân của sự biến đổi, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa dòng họ Trần thôn Trung Hưng.

216 Đại học
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của công nhân khu 

công nghiệp phố Nối A huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên

Phạm Thị 

Tú Anh
Lê Thị Thu Hà

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về đời sống văn hóa, bài khóa luận 

tìm hiểu, khảo sát và đánh giá về thực trạng đời sống văn hóa của 

công nhân khu công ghiệp Phố Nối A.Đề xuất những giải pháp góp 

phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn 

hóa của công nhân khu công nghiệp Phố Nối A trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

217 Đại học
Văn hóa 

học

Đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh 

trong nghiên cứu VH Việt Nam đầu 

TK XX

Vũ Quỳnh 

Anh
Lê Thị Khánh Ly

Thông qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá các tác phẩm đăng báo 

của Nguyễn Văn Vĩnh vào những năm đầu thế kỉ XX, Khoá luận 

mong muốn làm nổi bật những đóng góp của học giả, nhà nghiên cứu 

Nguyễn Văn Vĩnh đối với văn hoá Việt Nam đầu thế kỉ XX.

218 Đại học
Văn hóa 

học

Giao lưu văn hóa trong gia đình 

chồng Hàn, vợ Việt

Đỗ Trần 

Kim Hồng 

Ngọc

Đặng Hoài Thu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tiếp nhận, giao lưu văn hóa trong gia 

đình vợ Việt – chồng Hàn và đưa ra một số giải pháp giúp các cô dâu 

Việt có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới.

219 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động truyền thông giáo dục sức 

khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên tại 

xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên

Nguyễn 

Thị Sen
Hoàng Kim Thanh

Đề tài dựa trên việc tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát các hoạt động 

truyền thống giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên tại xã 

Ngọc Thanh để thấy được thực trạng hoạt động truyền thống giáo dục 

sức khỏe sinh sản tại xã. Cùng với đó người nghiên cứu muốn đưa ra 

những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyên truyền giáo dục sức 

khỏe sinh sản đồng thời xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm 

tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sinh 

sản cho thanh thiếu niên tại xã.
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220 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động truyền thông tại tập đoàn 

công nghệ BKAV

Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang

Đặng Hoài Thu

Khóa luận tìm hiểu và phân tích các hoạt động truyền thông trong và 

ngoài doanh nghiệp tại Tập đoàn công nghệ Bkav, nhằm mục đích 

giới thiệu và quảng bá thương hiệu Bkav, các sản phẩm của Bkav tới 

đông đảo nhân viên trong Công ty, các đối tác kinh doanh, khách 

hàng và xã hội. Từ đó, đưa ra những giải pháp phát huy vai trò hiệu 

quả của các hoạt động truyền thông tích cực, giảm thiểu những khủng 

hoảng truyền thông trong quá trình truyền thông tại doanh nghiệp này.

221 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động xây dựng thương hiệu 

gốm Bát Tràng

Bùi Ngọc 

Tân
Đặng Hoài Thu

Làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu gốm Bát 

Tràng; Từ những điểm mạnh và hạn chế của việc xây dựng thương 

hiệu gốm Bát Tràng từ 2004 đến nay, rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong việc phát triển thương hiệu trong tương lai; Đưa ra giải 

pháp phát triển thương hiệu gốm Bát Tràng theo hướng xây dựng mẫu 

mã sản phẩm độc đáo, gắn liền với văn hóa Việt Nam

222 Đại học
Văn hóa 

học

Mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu và 

văn hóa ứng xử trong gia đình người 

Việt

Trần Kim 

Chi

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và ứng xử trong đời sống hàng ngày, từ 

đó đánh giá mối quan hệ và đưa ra một số giải pháp dung hòa mối 

quan hệ mẹ chồng - nàng dâu

223 Đại học
Văn hóa 

học

Phong tục tang ma của người công 

giáo: Nghiên cứu trường hợp giáo xứ 

Trung Đồng, Ninh Bình

Trần Thị 

Loan

Phạm Thị Thu 

Hương

Mục đích: Tìm hiểu các nghi thức, phong tục tang ma của người 

Công giáo ở giáo xứ Trung Đồng nói riêng, những đặc điểm riêng 

trong phong tục tang ma của người Công giáo nói chung và những 

biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay. 

224 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động các nguyên tắc về môi 

trường trong giáo lý công giáo đến 

vấn đề môi trường tự nhiên tại giáo 

xứ Thạch Bích

Vũ Thu 

Trang
Nguyễn Tiến Dũng

Phân tích và đưa ra những vấn đề đang được đặt ra về môi trường 

thông qua cái nhìn về Công giáo từ đó đi sâu nghiên cứu về sự ảnh 

hưởng của các giáo lý công giáo, giáo luật, các nguyên tắc của công 

giáo đến nhận thức của các giáo dân tại giáo xứ Thạch Bích, tìm hiểu 

những tác động của khu công nghiệp Bắc Thanh Oai có ảnh hưởng 

tích cực và tiêu cực gì đến môi trường sống của giáo dân.

225 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của chương trình truyền 

hình thực tế Vietnam's got talent đến 

thanh thiếu niên ở quận Ba Đình 

thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thùy 

Nhi

Đặng Hoài Thu

Mục đích của khóa luận là nghiên cứu tác động của chương trình 

truyền hình thực tế Vietnam’s Got Tanlent đến thanh thiếu niên trong 

nội thành Hà Nội, qua đó tìm ra những giải pháp để khắc phục những 

tác động tiêu cực và phát huy những tác động tích cực đến đối tượng 

này.
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226 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của game nhập vai oline 

đến đời sống của sinh viên hiện nay: 

Qua khảo sát tại trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội

Đặng Minh 

Hoàng
Lê Thị Cúc

Qua tìm hiểu ảnh hưởng của việc chơi Game nhập vai online đề tài đề 

xuất một số giải pháp quản lý để Game nhập vai online thực sự có 

ảnh hưởng tích cực cho người sử dụng, đặc biệt là sinh viên hiện nay.

227 Đại học
Văn hóa 

học

Tác động của truyện tranh Nhật Bản 

tới trẻ em: Qua khảo sát một số 

trường học ở Hà Nội

Nguyễn 

Thị Hân
Lê Thị Cúc

Thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của truyện trnah Nhật Bản tới trẻ 

em ở Hà Nội hiện nay, đưa ra nhận định và giải pháp đối với những 

tác động từ truyện tranh.

228 Đại học
Văn hóa 

học

Tập quán và tín ngưỡng dân gian của 

người Si La ở Lai Châu: Qua khảo 

sát tại bản Seo Hai, xã Kan Hổ, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Phan Thị 

Ngân

Phạm Thị Thu 

Hương

Đề tài tập trung khảo sát các phong tục tập quán và tín ngưỡng dân 

gian của người Si La ở bản Seo Hai, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu, tìm hiểu những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện 

nay, từ đó đưa ra một số ý kiến bảo tồn, giữ gìn, khôi phục lại những 

phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian có lợi cho đời sống tinh 

thần của đồng bào mà không trái với chủ trương của Đảng, Pháp luật 

của Nhà nước. 

229 Đại học
Văn hóa 

học

Tìm hiểu chiến lược phát triển văn 

hóa Hàn Quốc thông qua trường hợp 

làn sóng Hallyu 

Nguyễn Võ 

Hải Triều
Lê Thị Kim Loan

Đề tài nghiên cứu làn sóng văn hóa Hàn Quốc HallyU để từ đó phân 

tích, tìm hiểu phương thức, chiến lược văn hóa mà Hàn Quốc đã áp 

dụng để quảng bá hình ảnh đất nước mình trên khắp thế giới thông 

qua những sản phẩm văn hóa mang tính giải trí có tính đại chúng cao

230 Đại học
Văn hóa 

học

Tín ngưỡng trong đời sống văn hóa 

cư dân ven biển vùng Xuân Hội, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nguyễn Tú 

Anh
Lê Thị Kim Loan

Vai trò của tín ngưỡng trong đời sống văn hóa cư dân Xuân Hội và 

một số định hướng nhằm bảo tồn, giữ gìn tín ngưỡng của vùng Xuân 

Hội.

231 Đại học
Văn hóa 

học

Truyền thông đại chúng trong việc 

bảo tồn quảng bá di tích và lễ hội đền 

Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội

Ngô Thị 

Hồng Vân
Lê Thị Kim Loan

Mục đích cuối cùng của đề tài là đánh giá được hiệu quả của truyền 

thông đại chúng trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa nói 

chung và di tích, lễ hội Hai Bà Trưng – Mê Linh – Hà Nội nói riêng. 

Mặt khác sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như một 

công cụ hữu hiệu nhất trong việc kêu gọi mọi người tham gia bảo tồn 

gìn giữ những giá trị quý báu của dân tộc gồm hai dạng di sản vật thể 

và di sản phi vật thể.

232 Đại học
Văn hóa 

học

Truyền thông với quảng bá du lịch 

văn hóa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Đặng Thị 

Giang

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Đề tài muốn tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch và đánh giá hiệu 

quả của hoạt động truyền thông quảng bá du lịch văn hóa tại CNĐ 

ĐV. 

233 Đại học
Văn hóa 

học

Vai trò của truyền thông trong việc 

bảo tồn và phát huy làn điệu dân ca, 

ví, dặm Nghệ Tĩnh 

Nguyễn 

Thị Hằng
Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu về cách thức, vai trò của truyền thông trong việc bảo tồn 

và phát huy làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Một số giải pháp 

nhằm bảo tồn và phát huy làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.
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234 Đại học
Văn hóa 

học

Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình 

công giáo: Khảo sát tại giáo xứ Cẩm 

Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nguyễn 

Thị Ngân
Hoàng Kim Thanh

Đề tài tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về thực 

trạng bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình của người Công giáo 

tại giáo xứ Cẩm Sơn;Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những 

giá trị tích cực của giáo lý trong cộng đồng người Công giáo Việt 

Nam hiện nay.

235 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại 

học Bách Khoa Hà Nội hiện nay

Nguyễn 

Thị Hường
Phùng Quốc Hiếu

Nghiên cứu những biểu hiện và những nguyên nhân tác động đến văn 

hóa ứng xử của sinh viên ĐHBK Hà Nội hiện nay. Đưa ra đánh giá và 

một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên ĐHBK 

Hà Nội hiện nay.

236 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa ứng xử trong gia đình trẻ 

hiện nay: Khảo sát tại phường thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

Lê Thị Cúc

Trên cơ sở tìm hiểu về các mối quan hệ ứng xử trong gia đình trẻ hiện 

nay ở các phương diện khác nhau, đề tài đưa ra những nhận định và 

khuyến nghị đối với văn hóa ứng xử trong các gia đình trẻ hiện nay ở 

phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 

237 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi đời sống văn hóa ở xã Ninh 

Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Lã Thị Hiền Đặng Hoài Thu

Trên cơ sở lý luận về đời sống văn hóa đồng thời vận dụng những 

kiến thức đã học để tìm hiểu đời sống văn hóa và những biến đổi của 

đời sống văn hóa cư dân xã Ninh Hải huyện Hoa Lư. Từ khi khu quần 

thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản Văn hóa và Thiên 

nhiên thế giới tác động như thế nào đến đời sống văn hóa xã Ninh 

Hải.

238 Đại học
Văn hóa 

học

Chuyên mục văn hóa trên báo mạng 

điện tử Hải Phòng

Hoàng Thị 

Thúy An

Nguyễn Thành 

Nam

Hệ thống những chuyên mục văn hóa trên báo mạng điện tử Hải 

Phòng; Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế, từ đó đưa ra một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của báo mạng điện tử.

239 Đại học
Văn hóa 

học

Di tích đền Sòng Sơn trong đời sống 

văn hóa của cư dân thị xa Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa

Bùi Thanh 

Thùy Trang
Lê Thị Cúc

Giá trị của di tích đền Sòng đối với đời sống văn hóa của cư dân thị 

xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo 

tồn giá trị của di tích đền Sòng.

240 Đại học
Văn hóa 

học

Giá trị văn hóa truyền thống trong 

quảng cáo của Unilever Việt Nam: 

Khảo sát các TVC trên Youtube hiện 

nay

Hà Thị 

Lưu Luyến
Lê Thị Cúc

Qua khảo sát nội dung các TVC quảng cáo của các nhãn hàng thuộc 

Unilever Việt Nam. Đề tài đánh giá những giá trị văn hóa truyền 

thống mà quảng cáo của các nhãn hàng này mang lại.

241 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động truyền thông đại chúng 

trong quảng bá lễ hội truyền thống cố 

đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lê Hải 

Nguyên

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Trên cơ sở phân tích các hình thức hoạt động truyền thông để nâng 

cao hiệu quả quảng trong bá lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình.
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242 Đại học
Văn hóa 

học

Khóa tu mùa hè với việc giáo dục 

đạo đức giới trẻ qua khảo sát tại chùa 

Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thu 

Nguyệt

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Ý nghĩa của khóa tu mùa hè tại chuafd Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội 

đối với việc giáo dục đạo đức của giới trẻ và định hướng nâng cao 

hiệu quả khóa tu mùa hè. 

243 Đại học
Văn hóa 

học

Lễ hội đề Bảo Lộc trong đời sống 

văn hóa người dân, xã Mỹ Phúc, 

huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

Đỗ Quang 

Phong
Lê Thị Kim Loan

Phác dựng lại những nét căn bản nhất về lễ hội đền Bảo Lộc và 

những ảnh hưởng của lễ hội này đối với đời sống cư dân địa phương 

trong xã hội đương đại. Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn 

hóa truyền thống của lễ hội 

244 Đại học
Văn hóa 

học

Nguyễn Công Trứ trong đời sống văn 

hóa cư dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình

Phạm 

Tuyết Trinh

Nguyễn Thành 

Nam

Vai trò của Nguyễn Công Trứ trong đời sống văn hóa cư dân Tiền 

Hải, Thái Bình, từ đó phát huy những giá trị tốt đẹp nhằm nâng cao 

đời sống văn hóa cho cư dân.

245 Đại học
Văn hóa 

học

Quá trình xây dựng, bảo vệ và phát 

triển giá trị thương hiệu Bác Tôm

Hoàng Kim 

Ngân
Lê Thị Kim Loan

Trên cơ sở lý luận kết hợp với khảo sát thực tiễn tại chuỗi cửa hàng 

thực phẩm sạch Bác Tôm, khóa luận muốn đi sâu nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và bảo vệ giá trị thương hiệu Bác Tôm. Từ đó, đưa ra 

một số giải pháp, định hướng cho hoạt động gìn giữ và phát triển có 

hiệu quả giá trị thương hiệu Bác Tôm.

246 Đại học
Văn hóa 

học

Thực trạng hoạt động của Trung tâm 

giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội

Trịnh Xuân 

Nam

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Tập trung tìm hiểu và chỉ ra các hoạt động của Trung tâm giao lưu 

văn hoá Nhật Bản đã thực hiện tại Hà Nội trong khoảng 4,5 năm gần 

đây. Đánh giá và đưa ra một số giải pháp để xây dựng một Trung tâm 

giao lưu văn hoá Việt Nam cũng như bài học kinh nghiệm trong việc 

phát triển ngoại giao văn hoá của Việt Nam. 

247 Đại học
Văn hóa 

học

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong các 

gia đình trẻ ở Hà Nội hiện nay: Qua 

nghiên cứu trường hợp tại khu chung 

cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Hoàng Thị 

Thu Thảo

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

trong các gia đình trẻ hiện nay để tìm ra những nguyên nhân, xu 

hướng biến đổi của tín ngưỡng này, đồng thời đưa ra định hướng 

đúng đắn nhằm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của một tín ngưỡng 

truyền thống.

248 Đại học
Văn hóa 

học

Tổ hợp Hanoi Creative City dưới góc 

nhìn công nghiệp văn hóa

Trần Thị 

Phương 

Thúy

Đặng Hoài Thu

Làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết về công nghiệp văn hóa, không gian 

sáng tạo trên cơ sở đó khảo sát thực tế biểu hiện công nghiệp văn hóa 

ở một không gian sáng tạo cụ thể nhằm so sánh đối chiếu , từ đó đưa 

ra các giải pháp và xu hướng cho việc phát triển công nghiệp văn hóa 

ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thông qua các không 

gian sáng tạo.
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249 Đại học
Văn hóa 

học

Vai trò của truyền thông trong hoạt 

động bảo vệ môi trường qua nghiên 

cứu trường hợp dự án “Thành phố 

Hải Phòng tăng cường năng lực 

phòng chống biến đổi khí hậu và rủi 

ro thiên tai”

Vũ Phương 

Thảo
Đặng Hoài Thu

Chỉ ra những vai trò của truyền thông đối với hoạt động bảo vệ môi 

trường thông qua nghiên cứu tại thành phố Hải Phòng và đề xuất 

phương hướng nhằm nâng cao vai trò truyền thông trong vấn đề bảo 

vệ môi trường hiện nay.

250 Đại học
Văn hóa 

học

Vấn đề bạo lực gia đình trên báo 

mạng điện tử qua góc nhìn chuyên 

gia: qua khảo sát báo mạng điện tử 

Giadinh.net.vn

Bùi Diễm 

Quỳnh
Nguyễn Tiến Dũng

Hướng đến một góc nhìn về vấn đề bạo lực gia đình trên báo mạng 

điện tử và hiệu quả của báo mạng điện tử trong việc truyền tải thông 

tin liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình. Đề xuất nâng cao nhận thức 

của người làm báo mạng về vấn đề bạo lực gia đình và đánh giá tầm 

quan trọng của sự phối hợp giữa nhà báo với các chuyên gia về vấn 

đề bạo lực gia đình. 

251 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội Viettel

Đào Mai 

Xuân
Đặng Hoài Thu

Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Viễn thông quân đội 

Viettel và những giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại đây.

252 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa gia đình mẹ đơn thân qua 

khảo sát tại xã Nghĩa Hưng, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn 

Thảo 

Nguyên

Lê Thị Khánh Ly

Tìm ra những nguyên nhân, thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với 

văn hóa gia đình mẹ đơn thân trên địa bàn xã Nghĩa Hưng. Tìm hiểu 

những tác động của hiện tượng này đối với đời sống kinh tế - xã hội 

của cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu. Từ đó đề xuất những giải 

pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra một cách hợp lý.

253 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa truyền thống qua một số 

phim ảnh Việt Nam thời kỳ hội nhập

Bùi Thu 

Thủy
Lê Thị Khánh Ly

Trên cơ sở phân tích những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thể 

hiện trong 3 bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh Việt Nam những 

năm đầu của thế kỷ XXI để làm rõ vai trò và sự ảnh hưởng của nền 

điện ảnh Việt Nam trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

thời kỳ hội nhập. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển điện 

ảnh Việt Nam trong tương lai, tạo vị thế vững chắc trong khu vực và 

nâng tầm ảnh hưởng trên thế giới.

254 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động truyền thông về bình đẳng 

giới của Trung tâm Phụ nữ và Phát 

triển

Nguyễn 

Thị Trang
Lê Thị Khánh Ly

Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu một cách khoa học về 

các hoạt động truyền về bình đẳng giới tại Trung tâm Phụ nữ và Phát 

triển – Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Từ đó nhận ra những ưu điểm 

và hạn chế, đồng thời có các khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa 

hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở trung tâm.

34



Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

255 Đại học
Văn hóa 

học

Đạo đức nghề nghiệp của phóng viên 

báo mạng điện tử Việt Nam- Nghiên 

cứu trường hợp đội ngũ phóng viên 

Báo điện tử Người đưa tin

Quách Thị 

Minh

Nguyễn Thành 

Nam

Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng đạo đức nghề nghiệp của 

phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin. Từ đó, tác giả khóa luận đưa 

ra các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của phóng viên 

báo mạng điện tử Người đưa tin. 

256 Đại học
Văn hóa 

học

Hoạt động văn hóa cộng đồng tại thủ 

đô Hà Nội- Từ góc nhìn công nghiệp 

văn hóa

Vũ Thị 

Hoài 

Hương

Đặng Hoài Thu

Nghiên cứu về một số hoạt động văn hóa cộng đồng tại thủ đô Hà 

Nội từ góc nhìn CNVH, từ đó đưa ra đánh giá, chỉ ra những nhân tố 

tác động, các vấn đề còn tồn tại, khó khăn và định hướng một số biện 

pháp phát triển.

257 Đại học
Văn hóa 

học

Nghi lễ cầu an và cầu siêu ở Hà Nội 

hiện nay- Khảo sát tại chùa Phúc 

Khánh và Học viện Phật giáo Việt 

Nam

Lương Mai 

Lâm
Lê Thị Cúc

Qua việc tìm hiểu cơ sở giáo lí, nghi thức tiến hành hai nghi lễ Dược 

Sư - Cầu an và Cầu siêu – Trai đàn Chẩn tế trong giáo lý Phật giáo và 

khảo sát thực trạng tổ chức hai nghi lễ này tại hai trung tâm Phật giáo 

lớn của Hà Nội, Khóa luận rút ra một số nhận xét về ảnh hưởng và 

nêu ra một số kiến nghị đối với việc tổ chức hiện nay ở Hà Nội

258 Đại học
Văn hóa 

học

Quảng bá văn hóa Việt Nam trong 

phim truyền thình hợp tác- Nghiên 

cứu trường hợp bộ phim “Tuổi thanh 

xuân” 

Bùi Minh 

Ngọc

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Đề tài nghiên cứu, đánh giá các nội dung văn hóa được quảng bá 

trong phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc – “Tuổi 

thanh xuân ”, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quảng bá văn hóa Việt Nam trong các bộ phim truyền hình hợp 

tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

259 Đại học
Văn hóa 

học

Quần thể di tích lễ hội núi Phượng 

Hoàng trong đời sống người dân Văn 

An, Chí Linh, Hải Dương

Trần Thị 

Thúy Chiều
Lê Thị Kim Loan

Khảo sát quần thể di tích và lễ hội ở núi Phượng Hoàng tại xã Văn 

An, thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương thấy được giá trị của những di 

sản này đối với cộng đồng dân cư nơi đây, những tác động qua lại của 

di tích và lễ hội đối với đời sống cư dân nói chung và đời sống văn 

hóa nói riêng.

260 Đại học
Văn hóa 

học

Vai trò của lễ hội trong sự phát triển 

du lịch tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Trịnh Thị 

Thảo
Đặng Hoài Thu

Làm rõ vai trò to lớn của lễ hội, so sánh sự giống nhau, khác nhau, và 

vai trò tương hỗ giữa lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại trong cả 

đời sống văn hóa và kinh tế du lịch. Đánh giá được thực trạng phát 

huy vai trò của lễ hội tại địa bàn thành phố Sầm Sơn, từ đó chỉ ra 

những mặt mạnh, những mặt hạn chế của công tác tổ chức, quản lý lễ 

hội của chính quyền địa phương. Từ những nghiên cứu đó, rút ra 

được bài học kinh nghiệm và đề xuất một số ý tưởng để ngành du lịch 

Sầm Sơn phát triển hơn nữa.
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261 Đại học
Văn hóa 

học

Cây chuối trong đời sống văn hóa 

của người Việt

Trần Chiều 

Phụng

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và giải thích ý nghĩa 

của cây chuối dưới góc độ đời sống văn hóa của người Việt xưa từ đó 

đưa ra những biến đổi của cây chuối trong đời sống văn hóa hiện nay 

và những vấn đề đặt ra

262 Đại học
Văn hóa 

học

Biến đổi lễ hội đền Và ở thôn Vân 

Gia - phường Trung Hưng - Thị xã 

Sơn Tây - Hà Nội” 

Phan Thị 

Kim Oanh
Đặng Hoài Thu

Qua tìm hiểu thực trạng biến đổi một số thành tố trong lễ hội truyền 

thống đền Và, đề tài đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần vào 

việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đền Và 

trong bối cảnh hiện nay.

264 Đại học

Hướng dẫn 

du lịch 

quốc tế 

Nghề làm cốm truyền thống 

với sự phát triển du lịch Hà Nội

Lê Anh 

Phương
Ma Quỳnh Hương

Từ việc trình bày tổng quan về văn hóa ẩm thực Hà Nội, nghề làm 

cốm truyền thống ở Hà Nội và một số sản phẩm từ cốm, khóa luận 

đưa ra các giải pháp khai thác làng nghề cốm và các sản phẩm cốm 

vào hoạt động du lịch tại Hà Nội.

265 Đại học

Hướng dẫn 

du lịch 

quốc tế 

Phát triển du lịch tại làng nghề làm 

bánh tẻ Phú Nhi, thị xã Sơn Tây

Lê Thị 

Thanh Nga
Dương Văn Sáu

Khóa luận đưa ra những cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc phát triển 

du lịch tại làng nghề làm bánh tẻ Phú Nhi, Phường Phú Thịnh, Thị xã 

Sơn Tây. Từ sự nhìn nhận và đánh giá đúng tiềm năng du lịch của 

làng nghề này, khóa luận đưa ra các định hướng và giải pháp phát 

triển du lịch.

266 Đại học Bảo tàng
Công tác giáo dục của bảo tàng tỉnh 

Nam Định- thực trạng và giải pháp

Phạm Kim 

Yến
Phạm Thu Hằng

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng tỉnh Nam Định với công tác giáo 

dục.

 Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục tại đây.

267 Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của bảo tàng tỉnh Bắc Giang, thực 

trạng và giải pháp

Trần Thị 

Hậu
Phạm Thu Hằng

Giới thiệu về Bảo tàng tỉnh Bắc Giang và vấn đề thu hút khách tham 

quan. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động thu hút khách tham quan tại đây.

268 Đại học Bảo tàng
Những giá trị đặc sắc của khu danh 

thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị 

Kim Yên
Trương Quốc Bình

Giới thiệu tổng quan về khu danh lam, thắng cảnh Tràng An tỉnh 

Ninh Bình, Đồng thời, phân tích các giá trị đặc sắc về thiên nhiên, 

văn hóa 

và định hướng giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị của khu danh thắng 

này.

DI SẢN VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT ĐẠI CHÚNG

263 Đại học

- Tập trung khảo sát đào tạo chuyên ngành Đạo diễn Sự kiện ở Việt 

Nam, như Đại học Sân khấu Điện Ảnh, Đại học Văn hóa Hà Nội Văn 

Hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đưa ra 
NGÔN NGỮ VĂN HÓA QUỐC TẾ

DDSK

 Thực trạng đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện ở Việt Nam hiện 

nay.

 Nguyễn 

Trần Bảo 

Ngọc

Nghiêm Thị Thanh 

Nhã
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269 Đại học Bảo tàng

Phác thảo nội dung trưng bày chuyên 

đề: “Cố tổng bí thư Lê Hồng Phong- 

Cuộc đời và sự nghiệp” tại bảo tàng 

Nghệ An

Phan Thị 

Tuyết
Chu Đức Tính

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Cố Tổng bí thư Lê Hồng 

Phong  và vấn đề trưng bày chuyên đề về Người tại Bảo Tàng Nghệ 

An.

 Đồng thời, phác thảo nội dung trưng bày và trình bày một số công 

việc

 cấp thiết chuẩn bị cho trưng bày chuyên đề về “Cố Tổng bí thư Lê 

Hồng Phong - cuộc đời và sự nghiệp” tại đây.

270 Đại học Bảo tàng

Phát huy giá trị và bảo quản cac sưu 

tập cổ vật tư nhân tại Trung tâm 

UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật 

tại Việt Nam

Hoàng Thị 

Khuyên
Nguyễn Sỹ Toản

Giới thiệu khái quát về Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ 

vật Việt Nam và các sưu tập cổ vật tư nhân. Đồng thời, phân tích thực 

trạng

 và đề xuất giải pháp phát huy giá trị, bảo quản các di vật cổ vật tư 

nhân tại đây.

271 Đại học Bảo tàng

Sưu tập báo cắt dán” Ba xây, Ba 

chống” có bút tích của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại kho cơ sở của Bảo tàng 

Hồ Chí minh

Đàm Thị 

Luyến
Phạm Thu Hương

Giới thiệu về Bảo tàng Hồ Chí Minh và hoạt động xây dựng sưu tập 

hiện vật bảo tàng. 

Đồng thời, phân tích nội dung giá trị và đề xuất giải pháp nhằm  nâng 

cao hiệu quả công tác bảo quản phát huy giá trị sưu tập báo cắt dán 

"Ba xây ba chống" tại đây.

272 Đại học Bảo tàng

Sưu tập thước tính do cán bộ, chiến 

sỹ pháo binh sáng tạo, cải tiến, sử 

dụng trong huấn luyện và chiến đấu 

lưu giữ tại Bảo tàng Pháo binh

Lê Văn 

Thượng
Trần Đức Nguyên

Giới thiệu khái quát về Binh chủng Pháo binh và Bảo tàng Pháo binh. 

Đồng thời, phân tích nội dung giá trị của sưu tập Sưu tập thước tính

 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác phát huy giá trị của 

bộ sưu tập này.

273 Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của bảo tàng tỉnh Bắc Giang, thực 

trạng và giải pháp

Trần Thị 

Hậu
Phạm Thu Hằng

Giới thiệu về Bảo tàng tỉnh Bắc Giang và vấn đề thu hút khách tham 

quan. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động thu hút khách tham quan tại đây.

274 Đại học Bảo tàng
Những giá trị đặc sắc của khu danh 

thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị 

Kim Yên
Trương Quốc Bènh

Giới thiệu tổng quan về khu danh lam, thắng cảnh Tràng An tỉnh 

Ninh Bình.  Đồng thời, phân tích các giá trị đặc sắc về thiên nhiên, 

văn hóa và định hướng giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị của khu 

danh thắng này.

275 Đại học Bảo tàng

Phác thảo nội dung trưng bày chuyên 

đề: “Cố tổng bí thư Lê Hồng Phong- 

Cuộc đời và sự nghiệp” tại bảo tàng 

Nghệ An

Phan Thị 

Tuyết
Chu Đức Tính

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Cố Tổng bí thư Lê Hồng 

Phong  và vấn đề trưng bày chuyên đề về Người tại Bảo Tàng Nghệ 

An.Đồng thời, phác thảo nội dung trưng bày và trình bày một số công 

việc cấp thiết chuẩn bị cho trưng bày chuyên đề về “Cố Tổng bí thư 

Lê Hồng Phong - cuộc đời và sự nghiệp” tại đây.
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276 Đại học Bảo tàng

Phát huy giá trị và bảo quản cac sưu 

tập cổ vật tư nhân tại Trung tâm 

UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật 

tại Việt Nam

Hoàng Thị 

Khuyên
Nguyễn Sỹ Toản

Giới thiệu khái quát về Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ 

vật Việt Nam  và các sưu tập cổ vật tư nhân. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất  giải pháp phát huy giá trị, bảo quản các di vật 

cổ vật tư nhân tại đây.

277 Đại học Bảo tàng

Sưu tập báo cắt dán” Ba xây, Ba 

chống” có bút tích của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại kho cơ sở của Bảo tàng 

Hồ Chí minh

Đàm Thị 

Luyến
Phạm Thu Hương

Giới thiệu về Bảo tàng Hồ Chí Minh và hoạt động xây dựng sưu tập 

hiện vật bảo tàng. Đồng thời, phân tích nội dung giá trị và đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  công tác bảo quản phát huy giá trị 

sưu tập báo cắt dán "Ba xây ba chống" tại đây.

278 Đại học Bảo tàng

Sưu tập thước tính do cán bộ, chiến 

sỹ pháo binh sáng tạo, cải tiến, sử 

dụng trong huấn luyện và chiến đấu 

lưu giữ tại Bảo tàng Pháo binh

Lê Văn 

Thượng
Trần Đức Nguyên

Giới thiệu khái quát về Binh chủng Pháo binh và Bảo tàng Pháo binh. 

Đồng thời, phân tích nội dung giá trị của sưu tập Sưu tập thước tính 

và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác phát huy giá trị của 

bộ sưu tập.

279 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Quán Tình, 

phường Giang Biên, quận Long Biên, 

Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thịnh

Nguyễn Tri Phương

Giới thiệu về đình Quán Tình, phường Giang Biên, quận Long Biên, 

Hà Nội trong quá trình lịch sử.

 Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc , nghệ thuật, lễ hội và đề cập 

đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di tích này.

280 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích làng Tri Chỉ ( xóm 

Tri Trung, huyện Phỳ Xuyên, T.P Hà 

Nội )

Bạch Thị 

Dung
Nguyễn Sỹ Toản

Giới thiệu về làng Tri Chỉ và di tích Đình làng Trị Chỉ (xã Tri Trung, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). 

Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội và đề cập đến 

vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích này.

281 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích miếu Mạch Lũng 

(thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

Nguyễn 

Ngọc Tiến
Bùi Văn Tiến

Trình bày lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của di tích miếu 

Mạch Lũng  (thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội).

 Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội 

và đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy tác dụng của di tích miếu 

Mạch Lũng.

282 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật 

di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 

3, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định)

Lê Thị Lan 

Anh
Nguyễn Văn Tiến

Giới thiệu không gian văn hóa xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định.

 Đồng thời, phân tích đặc điểm giá trị kiến trúc, nghệ thuật và đề xuất 

giải pháp bảo tồn giá trị di tích đình chùa Lương - Cầu Ngói tại địa 

phương này.
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283 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống 

dòng họ Trịnh (Làng Thái Bình, xã 

Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP.Hà 

Nội)

Trịnh 

Thanh 

Trâm

Nguyễn Thị Huệ

Trình bày một số vấn đề dòng họ và khái quát chung dòng họ Trịnh 

(Làng Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Đồng 

thời, phân tích đặc điểm văn hóa truyền thống và đưa ra các giải pháp 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dòng họ Trịnh tại đây.

284 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu sưu tập hiện vật Bác Hồ với 

Công an Nhân dân

Nguyễn 

Thị Vân
Trần Đức Nguyên

Giới thiệu khái quát về bảo tàng công an nhân dân và nội dung sưu 

tập hiện vật "Bác Hồ với Công an Nhân dân". 

Đồng thời, phân tích đặc điểm và đề xuất giải pháp bảo quản, khai 

thác, phát huy giá trị của sưu tập này.

285 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu lễ hội đình Hùng Lô (Xã 

Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ)

Đỗ Phương 

Thảo
Nguyễn Sỹ Toản

Giới thiệu tổng quan về không gian văn hóa làng Hùng Lô (Xã Hùng 

Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Đồng thời, phân tích diễn trình lễ hội và đề xuất giải pháp bảo tồnlễ 

hội đình Hùng Lô tại đây.

286 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu lễ hội đình làng Lương Quy 

(xã Xuân Nọn, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội)

Đỗ Văn 

Tráng

Trịnh Thị Minh 

Đức

Giới thiệu làng Lương Quy và đình làng Lương Quy(xã Xuân Nọn, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

 Đồng thời, phân tích diễn trình lễ hội và đề xuất giải pháp bảo tồn 

giá trị lễ hội đình làng Lương Quy tại địa phương này.

287 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập ảnh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với thiếu nhi lưu giữ tại 

bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngọ 

Phương 

Loan

Nguyễn Quốc Hùng

Giới thiệu bảo tàng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng sưu tập hiện 

vật bảo tàng.

 Đồng thời, phân tích nội dung, giá trị và đề xuất giải pháp bảo tồn, 

phát huy sưu tập ảnh này.

288 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích chùa Ngọc Than, xã 

Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội

Trần Thị 

Quỳnh Anh

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Giới thiệu khái quát chùa Ngọc Than trong diễn trình lịch sử. 

Đồng thời, phân tích nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và đưa ra một số 

giải pháp  nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích của chùa trong giai 

đoạn hiện nay.

289 Đại học Bảo tàng

Sưu tập hiện vật tự tạo của phụ nữ 

Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước giai đoạn (1945 - 

 1975) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Giang Thu 

Dung

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Huệ

Giới thiệu khái quát sưu tập hiện vật tự tạo của phụ nữ Việt Nam 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước  (giai đoạn 1954 -1975) 

tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, phân tích giá trị  và đưa ra 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo quản, phát 

huy giá trị bộ sưu tập hiện vật tự tạo của phụ nữ Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại đây.
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290 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập đồ đồng thuộc văn 

hóa Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng 

Nhân học

Vũ Thị 

Ngân

TS. Nguyễn Thị 

Minh Lý

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Nhân học và quá trình nghiên cứu 

Văn hóa Đông Sơn.

 Đồng thời, phân loại hiện vật, giá trị sưu tập và đưa ra một số giải 

pháp nhằm bảo tồn,

 phát huy giá trị bộ sưu tập đồ đồng Đông Sơn trưng bày tại đây.

291 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu lễ hội cướp Phết (Xã Bàn 

Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc)

Nguyễn 

Mai 

Phương

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Giới thiệu khái quát về không gian văn hóa xã Bàn Giản và sự hình 

thành lễ hội Cướp Phết. 

Đồng thời, phân tích lễ hội xưa và nay và đề ra một số giải pháp 

nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội này trong đời sống hiện nay.

292 Đại học Bảo tàng
Công tác giáo dục của Bảo tàng Nhân 

học - Thực trạng và giải pháp

Công Huy 

Quang

Th.S Phạm Thu 

Hằng

Khái quát về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và vai trò của công tác 

tuyên truyền - giáo dục. Phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác - tuyên truyền giáo dục  của bảo tàng Lịch 

sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2009).

293 Đại học Bảo tàng
Sưu tập Pháo cao xạ tại bảo tàng 

Phòng không – Không quân

Phùng Văn 

Sinh

Th.S Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Phòng không- Không quân. 

Đồng thời, phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo quản, phát 

huy giá trị của Sưu tập Pháo cao xạ tại bảo tàng.

294 Đại học Bảo tàng
Lễ hội đền Quả Sơn (Xã Bồi Sơn, 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)
Vũ Thị Tâm

Th.S Nguyễn Anh 

Thư

Giới thiệu khái quát xã Bồi Sơn và đền Quả Sơn. 

Đồng thời, phân tích lễ hội và định hướng bảo tồn, phát huy lễ hội 

đền Quả Sơn trong giai đoạn hiện nay.

295 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu lễ hội đình làng Đồng Kỵ 

(phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh)

Đỗ Thị 

Minh Thư

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Giới thiệu khái quát về làng Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Đồng thời, phân tích lễ hội và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, 

giữ gìn và phát huy những giá trị của lễ hội tại đây.

296 Đại học Bảo tàng

Bảo tàng đồng quê với việc bảo tồn, 

phát huy giá trị các hiện vật phản ảnh 

đặc trưng văn hóa của vùng nông 

thôn đồng bằng Bắc Bộ

Trần Thị 

Thảo

TS. Nguyễn Thị 

Minh Lý

Giới thiệu khái quát bảo tàng Đồng Quê - một bảo tàng ngoài công 

lập ở Việt Nam.

 Đồng thời, phân tích bảo tồn, phát huy giá trị các hiện vật phản ánh 

đặc trưng văn hóa  của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và đưa ra 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đây.

297 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập rối nước dân gian 

trưng bày tại bảo tàng Dân tộc học 

Việt Nam

Phạm Thị 

Truyền

Th.S Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và công tác xây 

dựng sưu tập hiện vật bảo tàng.

 Đồng thời, phân tích sưu tập Rối nước dân gian và đưa ra một số giải 

pháp nhằm  nâng cao chất lượng công tác bảo quản và phát huy giát 

trị của sưu tập Rối nước dân gian tại đây.
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298 Đại học Bảo tàng

Công tác bảo quản hiện vật chất liệu 

giấy tại kho cơ sở bảo tàng Hồ Chí 

Minh

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân

Th.S Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Hồ Chí Minh và công tác bảo quản 

tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp  nhằm 

nâng cao chất lượng công tác bảo quản hiện vật chất liệu giấy tại đây.

299 Đại học Bảo tàng

Thị trường khách tham khảo dành 

cho học sinh Trung học phổ thông 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay

Phùng 

Thúy Vi

Th.S Phạm Thu 

Hằng

Giới thiệu khái quát về sách tham khảo và thị trường sách tham khảo.

 Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm 

phát triển thị trường 

sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn 

thủ đô Hà Nội hiện nay.

300 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật 

đình làng Ngăm Lương (Xã Lãng 

Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 

Ninh)

Nguyễn 

Việt Cường

Th.S Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu khái quát diễn trình lịch sử, giá trị kiến trúc nghệ thuật và 

lễ hội đình làng Ngăm Lương.

 Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo 

tồn, tu sửa, phát huy giá trị di tích tại đây.

301 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích chùa Đĩnh Lan (thôn 

Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

Nguyễn 

Thị Dịu

Th.S Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu khái quát chùa Đĩnh Lan trong diễn trình lịch sử. 

Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc nghệ thuật và đưa ra một số giải 

pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị chùa.

302 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Lạc Nhuế (xã 

Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh)

Khổng Thị 

Duyên

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu khái quát Đình Lạc Nhuế trong diễn trình lịch sử. 

Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc nghệ thuật, lễ hội đình làng 

và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại 

đây.

304 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Lương (Thôn 

Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh)

Nguyễn 

Hưng

Th.S Trần Đức 

Nguyên

Giới thiệu khái quát đình Lương trong diễn trình lịch sử. Đồng thời, 

phân tích giá trị kiến trúc - nghệ thuật, 

lễ hội và đưa ra hiện trạng di tích, các vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát 

huy giá trị di tích đình Lương.

305 Đại học Bảo tàng
Hoạt động thu hút khách tham quan 

của bảo tàng Chiến thắng B52

Trần Đức 

Nghĩa

Th.S Trần Đức 

Nguyên

Giới thiệu khái quát Bảo tàng Chiến thắng B52 và vấn đề thu hút 

khách tham quan. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số 

biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút khách tham 

quan của Bảo tàng Chiến thắng B52.

306 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Chí Linh (Xã 

Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương)

Nguyễn 

Văn Quyết

Th.S Trần Đức 

Nguyên

Giới thiệu khái quát đình Chí Linh trong diễn trình lịch sử.

 Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc, lễ hội và đưa ra một số giải 

pháp nhăm bảo tồn, phát huy giá trị di tích của đình.

303 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đền thờ và lăng mộ 

Nguyễn Chích (Xã Đông Ninh, 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Nguyễn 

Thị Hương

PGS.TS. Trịnh Thị 

Minh Đức

Giới thiệu khái quát về vùng đất Đông Ninh, tiểu sử sự nghiệp và lịch 

sử đền thờ, lăng mộ danh tướng Nguyễn Chích. Đồng thời phân tích 

kiến trúc và đưa ra một số giải phát nhằm bảo tồn và phát huy giá trị 
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307 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích chùa Châu Lâm 

(Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội)

Đỗ Thu 

Thảo

PGS.TS.Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu khái quát chùa Châu Lâm trong diễn trình lịch sử. Đồng 

thời, phân tích giá trị kiến trúc điêu khắc

 và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo vệ, phát huy giá trị của chùa.

308 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu đình làng Thượng (xã Cảnh 

Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Nguyễn 

Tiến Tuấn

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu khái quát đình làng Thượng trong diễn trình lịch sử.

 Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và đưa ra một 

số giải pháp  nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích đình làng.

309 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập gương đồng cổ 

Trung Quốc trưng bày tại bảo tàng 

Cổ vật Hoàng Long- TP Thanh Hóa

Võ Anh 

Thư

TS Phạm Thị Thu 

Hương

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về sưu tập và tổng quan về 

Bảo tàng cổ vật Hoàng Long.  Đồng thời, phân loại, xác định giá trị 

và đưa ra một số giải pháp nhằm bảo quản,  phát huy giá trị của sưu 

tập gương đồng cổ Trung Quốc trưng bày tại đây.

310 Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của Bảo tàng ngoài công lập trên địa 

bàn Hà Nội

Nguyễn 

Thị Anh

Ths. Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Hà Nội. Đồng thời, phân tích thực 

trạng

 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách tham quan của 

bảo tàng này.

311 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu hoạt động marketing tại 

Bảo tàng Phụ nữ VN

Phạm Phan 

Anh

Ths. Trần Đức 

Nguyên

Khái quát về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các hoạt động nghiệp vụ 

của Bảo tàng.

 Đánh giá công tác sưu tầm hiện vật và đưa ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả 

của công tác này tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ năm 1995 đến nay.

312 Đại học Bảo tàng

Nghiên cứu giải pháp phát huy giá trị 

di sản Hán nôm tại di tích đền Phù 

Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 

Tp Hà Nội)

Phạm Thị 

Ánh

Ths. Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận về quản lý di tích và quản lý hoạt 

động văn hóa ở di tích đền Phù Đổng. 

Đồng thời, phân tích thực trạng công tác quản lý và trình bày giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa - giáo dục tại 

đây.

313 Đại học Bảo tàng
Hoạt động thu hút khách tham quan 

của Bảo tàng tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 

Văn Hiển

Ths. Phạm Thu 

Hằng

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Ninh Bình. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách tham 

quan của bảo tàng này.

314 Đại học Bảo tàng

Sưu tập ống nhòm của bộ đội pháo 

binh trong kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước (1954-1975) tại Bảo tàng 

Pháo Binh

Đào Diệu 

Linh

Ths. Phạm Thu 

Hằng

Tìm hiểu quá trình hình thành Sưu tập Ống nhòm, phân loại các hiện 

vật trong sưu tập, khẳng định, phân tích nội dung và các giá trị của 

Sưu tập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng,  bước đầu đề xuất giải 

pháp bảo quản, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác,  phát huy giá trị 

Sưu tập Ống nhòm trong hoạt động của Bảo tàng Pháo binh.
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315 Đại học Bảo tàng

Nghiên cứu giải pháp phát huy giá trị 

di sản Hán nôm tại di tích Văn Miếu 

Quốc Tử Giám Tp Hà Nội

Nguyễn 

Khánh Linh

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận về quản lý di tích và quản lý hoạt 

động văn hóa ở di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đồng thời, phân 

tích thực trạng công tác quản lý và trình bày giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý các hoạt động văn hóa - giáo dục tại đây.

316 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình làng Văn Xá 

(xã Lý Đức, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam)

Bùi Đình 

Nam

Ths. Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu khái quát đình làng Văn Xá trong diễn trình lịch sử.

 Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc - nghệ thuật, lễ hội và đưa ra 

hiện trạng di tích, các vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích .

318 Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của Bảo tàng Hồ Chí Minh (Từ năm 

2010 đến nay)

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Nương

Ths. Trần Đức 

Nguyên

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đồng thời, phân tích 

thực trạng  và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách 

tham quan của bảo tàng này.

319 Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của Bảo tàng tỉnh Hải Dương- thực 

trạng và giải pháp

Đỗ Văn 

Phong

Ths. Hoàng Thanh 

Mai

Đề tài tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Bảo tàng tỉnh 

Hải Dương, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của bảo tàng. Khẳng 

định tầm quan trọng của việc thu hút khách tham quan trong hoạt 

động của Bảo tàng tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu thực trạng hoạt động 

thu hút khách tham quan của Bảo tàng tỉnh Hải Dương. Đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động  thu hút khách tham 

quan của Bảo tàng tỉnh Hải Dương.

320 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu về khu di tích địa đạo Nam 

Hồng (xã Nam Hồng, huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội)

Hoàng Thu 

Hồng Sơn

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu bảo tàng Hải Phòng với công tác giáo dục. Thực trạng 

công tác giáo dục của bảo tàng. Nêu các giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác này.

321 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu di tích đình làng Lam Điền 

(huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Song

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

 Tìm hiểu quá trình tồn tại của đình Lam Điền từ khi xây dựng đến 

nay và xác định những giá trị của di tích,  gồm giá trị văn hóa vât thể 

và giá trị văn hóa phi vật thể. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng của di 

tích,

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo về và phát huy giá trị di tích 

đình làng Lam Điền.

322 Đại học Bảo tàng

Nghiên cứu các giải pháp phát huy 

giá trị di sản Hán nôm tại di tích đền 

Ngọc Sơn (Phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội)

Lê Thị 

Thảo

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận về quản lý di tích và quản lý hoạt 

động văn hóa ở di tích Đền Ngọc Sơn.

 Đồng thời, phân tích thực trạng công tác quản lý và trình bày giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động tại đây.

317 Đại học

Giới thiệu khái quát đình làng Yên Phúc trong diễn trình lịch sử. 

Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc - nghệ thuật, lễ hội và đưa ra 

hiện trạng di tích, các vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích .

Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình làng Yên Phúc 

(phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp 

Hà Nội)

Ngô Minh 

Ngọc

Ths. Nguyễn Anh 

Thư
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323 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu về di tích đình Hương Vỹ 

(thôn Làng, xã Hương Vỹ, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang)

Nguyễn 

Văn Thăng

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu khái quát đình Hương Vỹ trong diễn trình lịch sử. Đồng 

thời, phân tích giá trị kiến trúc - nghệ thuật, lễ hội và đưa ra hiện 

trạng di tích, các vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích đình.

324 Đại học Bảo tàng

Công tác bảo quản hiện vật trưng bày 

ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân 

sự Việt Nam.

Trần Ngọc 

Diệp

Ths. Lý Thị Ngọc 

Dung

Khái quát về Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và nội dung phần 

trưng bày ngoài trời tại bảo tàng này. Nêu quá trình và kết quả bảo 

quản hiện vật trong phần trưng bày ngoài trời và giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác này.

325 Đại học Bảo tàng

Công tác tuyên truyền giáo dục của 

khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Phủ Chủ Tịch từ năm 2010 đến nay.

Phạm Thị 

Duyên

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Khái quát về khu di tích CHủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Nêu 

thực trạng công tác tuyên truyền giáo dục của khu di tích từ năm 

2010 đến nay. Nhận xét về công tác tuyên truyền giáo dục và đưa ra 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Khu di tích.

326 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Đình Chu ( xã 

Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc).

Phạm Minh 

Hằng

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu đình Chu trong diễn trình lịch sử . Nêu giá trị kiến trúc-

nghệ thuật và lễ hội đình Chu. Nêu thực trạng về di tích và đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích.

327 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Thuấn Nhuế 

Nội ( thôn Thuấn Nội, xã Tam 

Thuấn, huyện Phúc Thọ, tp Hà Nội).

Đặng Ngọc 

Huy

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu đình Thuấn Nhuế Nội trong diễn trình lịch sử . Nêu giá trị 

kiến trúc-nghệ thuật và lễ hội đình Thuần Nhuế Nội. Nêu thực trạng 

về di tích và đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

trong giai đoạn hiện nay

328 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích chùa Chài (Bạch 

Sam tự) – xã Võng La, huyện Đông 

Anh, tp Hà Nội.

Cao Thị 

Mỹ Linh

Ths. Lưu Ngọc 

Thành

Tổng quan về làng Võng La và di tích chùa Chài. Nêu đặc điểm kiến 

trúc nghệ thuật chùa Chài đồng thời đưa ra các giải pháp bảo về và 

phát huy giá trị chùa Chài trong giai đoạn hiện nay

329 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu nội dung, giải pháp trưng 

bày tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Phạm Vũ 

Như Mai

Ths. Hoàng Thanh 

Mai

Nêu một số khái niệm cơ bản về trưng bày bảo tàng. Nêu nội dung và 

giải pháp trưng bày của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và đưa ra một 

số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nội dung trưng bày tại bảo 

tàng này.

330 Đại học Bảo tàng

Bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

tích lịch sử văn hóa nhà Trần tại 

Đông Triều – Quảng Ninh.

Trần Thị 

Hồng 

Nhung

TS. Nguyễn Anh 

Thư

Trình bày cơ sở bảo tồn phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa 

nhà Trần tại Đông Triều, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di tích trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích.
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331 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập hiện vật gốm được 

lưu giữ tại Bảo tàng Nhân học – 

Trường đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn

Dương Thu 

Thảo

TS. Trần Đức 

Nguyên

Khái quát về bảo tàng Nhân học và nội dung trưng bày tại bảo tàng, 

Giới thiệu sưu tập gốm tiền -sơ sử . Nêu thực trạng và một số đề xuất 

nhằm phát huy giá trị sưu tập gốm thời tiền sơ sử tại bảo tàng

332 Đại học Bảo tàng

Giá trị kiến trúc nghệ thuật đình 

Mạch Tràng, thôn Mạch Tràng, xã 

Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội

Nguyễn 

Thị Thảo

Ths. Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu Đình Mạch Tràng trong diễn trình lịch sử, nêu giá trị kiến 

trúc nghệ thuật và một số vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

đình Mạch TRàng

333 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích Đền Tranh (xã Đồng 

Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hưng 

Yên)

Vũ Đông 

Thành

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu đền Tranh trong diễn trình lịch sử, nêu giá trị kiến trúc 

nghệ thuật và lễ hội đền Tranh, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích

334 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập trang phục dân tộc 

Phù Lá tại Bảo tàng Văn hóa các Dân 

tộc Việt Nam

Đặng Mỹ 

Hạnh

TS. Trần Đức 

Nguyên

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nêu 

nội dung trang phục Phù Lá và một số giải pháp nhằm bảo quản và 

phát huy giá trị sưu tập trang phục dân tộc Phù Lá

336 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu nội dung trưng bày của Bảo 

tàng Nhiếp Ảnh Lai Xá

Lê Thị 

Oanh

Ths. Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát về bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam và những 

nội dung cơ bản về trưng bày bảo tàng. 

Từ nội dung và giải pháp trưng bày của bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá từ 

đó đưa ra một số kiến nghị 

góp phần nâng cao chất lượng nội dung và giải pháp trưng bày tại bảo 

tàng này.

337 Đại học Bảo tàng
Nghệ thuật trang trí trên gốm men Lý 

– Trần qua một số sưu tập hiện vật

Nguyễn 

Huyền 

Trang

TS. Nguyễn Anh 

Thư

Khái quát về ba bộ sưu tập gốm men thời Lý Trần, nêu đặc trưng 

nghệ thuật trang trí và đưa ra các giải pháp

 bảo tồn và phát huy giá trị của các bộ sưu tập này.

338 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu sưu tập máy thông tin liên 

lạc trong chiến tranh giai đoạn (1945-

1975) lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử 

Quân sự Việt Nam

Cao Xuân 

Tân

TS. Nguyễn Sỹ 

Toản

Bảo tàng Lịch sử Quân sự với công tác xây dựng sưu tập hiện vật Bảo 

tàng. Đồng thời, phân tích nội dung và giá trị của sưu tập vũ khí thô 

sơ, tự tạo do Việt Nam sản xuất trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

cứu nước (1954-1975) và đưa ra một số giải pháp  nhằm bảo quản và 

phát huy giá trị của sưu tập.

339 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích đình Lôi Động, Xã 

Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, 

Thành phố Hải Phòng.

Đỗ Thị 

Anh Thư

Ths. Nguyễn Tri 

Phương

Giới thiệu tổng quan về di tích đình Lôi Động trong diễn trình lịch sử. 

Đồng thời, phân tích giá trị kiến trúc - nghệ thuật - lễ hội và đề cập 

đến vấn đề bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích này.

Ths. Phạm Thu 

Hằng

Giới thiệu khái quát về bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, đánh giá thực trạng 

hoạt động thu hút khách tham quan của bảo tàng trên cơ sở đó đưa ra 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút khách 

Đại học Bảo tàng

Hoạt động thu hút khách tham quan 

của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa – thực 

trạng và giải pháp

Mai Thị 

Ngọc Mai
335
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340 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu Di tích đình Phương Quan 

(Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội)

Phạm 

Xuân 

Quỳnh

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tiến

Giới thiệu đình PHương Quan trong diễn trình lịch sử. Nêu giá trị 

kiến trúc nghệ thuật và lễ hội đình Phương Quan,

 đồng thời, trình bày một số giải pháp bảo tồn di tích này.

341 Đại học Bảo tàng
Tìm hiểu về phần trưng bày thời Tiền 

sử ở Bảo tàng Hải Phòng

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh

TS. Trần Đức 

Nguyên

Nêu khái quát về bảo tàng Hải Phòng và phần trưng bày "Hải Phòng 

thời kỳ Tiền -sơ sử".

 Nêu nội dung và giải pháp trưng bày và một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả phần trưng bày này.

342 Đại học Bảo tàng

Tìm hiểu di tích Đình Thạch Cầu Bây 

(Phường Thạch Bàn, Quận Long 

Biên, TP.Hà Nội)

Hà Tiến 

Hiệp

PGS.TS Nguyễn 

Sỹ Tỏan

Nêu tổng quan về phường Thạch Bàn và đình Thạch Cầu Bây, giá trị 

kiến trúc-nghệ thuật và lễ hội của đình Thạch Cầu Bây. Nêu thực 

trạng và đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

343 Đại học Bảo tàng Công tác bảo quản hiện vật chất liệu 

hợp kim đồng tại kho cơ sở của bảo 

tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Nguyễn 

Khánh Ly

Ths Hoàng Thanh 

Mai

Giới thiệu khái quát về Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và công 

tác bảo quản tại kho cơ sở Bảo tàng.

 Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng công tác bảo quản hiện vật chất liệu hợp kim 

đồng tại đây.

344 Đại học Bảo tàng

Công tác giáo dục của Bảo tàng Thái 

Bình 

(từ năm 2009 đến nay)

Vũ Thị 

Thùy

Ths Phạm Thu 

Hằng

Khái quát về Bảo tàng Thái Bình. Nêu thực trạng công tác giáo dục 

của Bảo tàng từ năm 2009 đến nay.

 Nhận xét về công tác giáo dục và đưa ra một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác giáo dục của Bảo tàng.

345 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống 

đến việc thực hiện luật bình đẳng 

giới trong gia đình hiện nay (qua 

khảo sát một số gia đình thành phố 

Hải Dương)

Hoàng 

Trâm Anh

TS. Hoàng Văn 

Thảo

Nghiên cứu, khảo sát mức độ ảnh hưởng của Văn hóa truyền thống 

đến việc thực hiện luật Bình đẳng giớ trong gia đình tại các gia đình 

thuộc địa bàn thành phố Hải Dương. Đề tài bước đầu đưa ra những 

nhận định nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện luật này trong mối 

tương quan với văn hóa truyền thống

346 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Vai trò của người phụ nữ đối với 

công việc gia đình trong giai đoạn 

hiện nay (qua khảo sát tại tỉnh Bắc 

Ninh)

Nguyễn 

Thị Minh 

Tâm

TS. Hoàng Văn 

Thảo

Nghiên cứu làm rõ vị trí vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ 

trong công việc gia đình hiện nay. Khảng định via trò của người phụ 

nữ trong công việc gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển 

của gia đình đến toàn xã hội. Khảo sát thực trạng vai trò của người 

phụ nữ trong công việc gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Tìm ra một 

số giải pháp hữu ích nhằm giúp cho người phụ nữ ở Bắc Ninh cân đối 

được công việc gia đình và công việc xã hội.

KHOA GIA ĐÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
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347 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Tìm hiểu vấn đề chung sống trước 

hôn nhân của sinh viên hiện nay trên 

địa bàn Hà Nội (qua nghiên cứu 

trường hợp tại ĐH Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn HN)

Trương 

Diệp Quỳnh
TS.Bùi Thanh Thủy

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng chung sống trước hôn nhân qua 

trường hợp sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp 

phần giảm hiện tượng chung sống trước hôn nhân trong giới trẻ nói 

chung và sinh viên nói riêng. 

348 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Thái độ của cha mẹ khi biết con cái 

thuộc cộng đồng LGBT (nghiên cứu 

trường hợp tại Quận Hoàn Kiếm, HN)

Nguyễn 

Khánh 

Ngọc

PGS.TS Đinh Thị 

Vân Chi

Nghiên cứu, làm rõ thực trạng của việc công khai giới tính thật của 

con cái tới cha mẹ mình và tìm hiểu thái độ, phản ứng của các bậc 

phụ huynh khi đối diện với điều đó. Trên cơ sở phân tích nhận thức 

của các bậc cha mẹ để thấy tầm quan trọng của giáo dục giới tính 

ngày nay. Từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cả 

cộng đồng, xã hội về GLBT.

349 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Truyền thông trong công tác phòng 

chống bạo lực gia đình giai đoạn 

2013-2015 (qua khảo sát trường hợp 

tỉnh Lào Cai)

Lê Thị 

Uyên Linh

ThS. Ngô Ánh 

Hồng

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động truyền thong trong công 

tác phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai ở tỉnh Lào Cai 

trong giai đoạn từ 2013-2015, đề tài bước đầu tổng hợp đánh giá và 

đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông 

trong phòng chống Bạo lực gia đình tại tỉnh Lào Cai cũng như các địa 

phương khác trên cả nước. 

350 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Ứng xử trong gia đình bà mẹ đơn 

thân trên địa bàn thành phố Hà Nội 

hiện nay qua khảo sát, nghiên cứu 

phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa và 

Cống Vị, Ba Đình

Mai Thúy 

Quỳnh

TS.Trần Thị Thu 

Nhung

Nghiên cứu, khảo sát đánh giá về ứng xử của gia đình bà mẹ đơn thân 

trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề tài góp phần làm rõ những vấn đề 

lý luận chung về ứng xử trong gia dình va đánh giá thực trạng ứng xử 

trong gia đình bà mẹ đơn thân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện 

nay. Từ đó đưa ra những vấn đề ban đầu nhằm nâng cao ý thức và 

định hướng ứng xử cho gia đình đơn.

351 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Thái độ của sinh viên về vấn đề hôn 

nhân đông tính (Nghiên cứu trên địa 

bàn Hà Nội)

Lê Thị 

Phương 

Anh

PGS.TS. Đinh Thị 

Vân Chi

Nghiên cứu, làm rõ thái độ của cộng đồng nói chung và của sinh viên 

nói riêng đối với cộng đồng người đồng tính và vấn đề hôn nhân của 

người đồng tính. Trên cơ sở đó phân tích và đưa biện pháp nhằm 

nâng cao nhận thức của cả cộng đồng, xã hội về người đồng tính và 

hôn nhân đồng tính.

352 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ mồ côi, 

trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn 

tại làng trẻ SOS – Hà Nội hiện nay

Dương Vũ 

Khánh Linh
TS. Ngô Ánh Hồng

Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và 

bảo vệ trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ 

SOS Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải 

pháp để hoàn thiện tổ chức, hoạt dộng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ 

côi, trẻ bi bỏ roi và có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ SOS Hà Nội.
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tạo

353 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ trong 

gia đình Việt Nam hiện nay (khảo sát 

những phụ huynh có con theo học tại 

trường Happy house)

Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh

TS. Hoàng Văn 

Thảo

Tìm hiểu các phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ tại gai đình và đề xuất 

các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục cho 

trẻ tự kỷ tại gia đình, giúp trẻ tự kỷ phát triển tốt và sớm hòa nhập vào 

cộng đồng. 

354 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Xu hướng biến đổi văn hóa ứng xử 

trong gia đình hiện nay trên địa bàn 

xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Chu Thị 

Phấn

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cương

Nghiên cứu thực trạng biến đổi Văn hóa ứng xử trên địa bàn xã Tự 

Lạn, qua đó để phương hướng về đề xuất kiến nghị giữ gìn nét đẹp 

văn hóa ứng xử trong gia đình trên địa bàn xã Tự Lạn trong thời kỳ 

CNH, HĐH đất nước. 

355 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin 

đến đời sống tình cảm gia đình (qua 

khảo sát tại quận Đống Đa – thành 

phố Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Mai

PGS.TS. Bùi 

Thanh Thủy

Nghiên cứu những ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với đời 

sống tình cảm cảu các thành viên trong gia đình, trên cơ sở đó đưa ra 

những giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực cũng như 

khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực do công nghệ thông tin tới các 

mối quan hệ và tình cảm của các thành viên trong gia đình hiện nay.

356 Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về Gia đình

Vai trò của nhân viên công tác xã hội 

trong phòng chống bạo lưc gia đình 

(khảo sát tại “Ngôi nhà bình yên”)

Nguyễn 

Diệu Linh

TS. Trần Thị Thu 

Nhung

Giới thiệu về mô đình, phương thức hoạt động của "Ngôi nhà bình 

yên" của trung tâm Phụ nữ và phát triển. Nghiên cứu, tìm hiểu hoạt 

động của nhân viên Công tác xã hội tại "Ngôi nhà bình yên" để từ đó 

đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hôc trợ cho nạn nhân 

bị bạo lực gia đình. 

357 Đại học Báo chí

Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử 

Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên 

Vietnamnet, Vietnamplus, Tuổi trẻ 

online từ tháng 1- tháng 4/2015)

Nguyễn 

Thị Bình

TS.Nguyễn Thị 

Trường Giang 

(Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền)

Khóa luận đưa ra một số vấn đề lý luận về ảnh báo chí trên báo mạng 

điện tử, cùng với đó là thực trạng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử 

Việt Nam hiện nay. Đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.

358 Đại học Báo chí

Phát hiện, giới thiệu, đăng tải tác giả 

tác phẩm văn nghệ trên báo in ở Việt 

Nam hiện nay (Khảo sát báo Văn 

nghệ, Lao động cuối tuần, Nhân dân 

cuối tuần, Tiền phong năm 2014)

Trần Thị 

Cúc

TS. Hà Huy 

Phượng (HV Báo 

chí và Tuyên 

truyền)

Trong khóa luận, Tác giả nói về những phát hiện, giới thiệu, đăng tải 

Tác giả tác phẩm văn nghệ trên báo in và những vấn đề lý luận cơ 

bản. Bên cạnh đó là thực trạng , giới thiệu, đăng tải Tác giả tác phẩm 

văn nghệ trên các tờ báo khảo sát.

359 Đại học Báo chí
Bảo vệ quyền trẻ em trên báo mạng 

điện tử

Nguyễn 

Hải Hồng

TS. Nguyễn Ngọc 

Oanh (HV Báo chí 

và Tuyên truyền)

Một số khái niệm về Quyền trẻ em trên báo mạng điện tử thực trạng 

và những giải pháp nâng cao bảo vệ Quyền trẻ em trên báo mạng điện 

tử

KHOA VIẾT VĂN BÁO CHÍ
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Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

360 Đại học Báo chí

Viết phần mở đầu cho tin truyền hình 

(Khảo sát chương trình Chuyển động 

24h và chương trình Thời sự lúc 19h 

của Đài truyền hình Việt Nam từ 

tháng 9/2014 - tháng 3/2015)

Trần Thúy 

Hồng

TS. Đinh Thị Xuân 

Hòa (HV Báo chí 

và Tuyên truyền)

Một số lý luận chung về viết phần mở đầu cho tin truyền hình và thực 

trạng phần viết mở đầu cho tin truyền hình hiện nay. Cùng với đó là 

một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng viết phần mở đầu cho 

tin truyền hình.

361 Đại học Báo chí

Tuyên truyền về vấn đề Tam Nông 

trên báo Nông thôn ngày nay (Khảo 

sát báo Nông thôn ngày nay từ 

1/2014 - 12/2014)

Vũ Thị Huế

TS Lê Thị Nhã 

(HV Báo chí và 

Tuyên truyền)

Nêu ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề tam nông, thực 

trạng tuyên truyền về tam nông trên báo Nông Thôn ngày nay. Đồng 

thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền tam 

nông trên báo Nông Thôn ngày nay.

362 Đại học Báo chí
Khảo sát thông tin thời sự văn nghệ 

trên báo Tuổi trẻ năm 2014

Đinh Thị 

Hương

TS. Hà Huy 

Phượng (HV Báo 

chí và Tuyên 

truyền)

Tác giả nói về Cơ sở lí luận của thông tin thời sự văn nghệ trên báo 

in, khảo sát về thông tin thời sự văn nghệ trên báo Tuổi Trẻ năm 

2014. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin 

thời sự trên báo Tuổi Trẻ.

363 Đại học Báo chí

Bàn về vấn đề bảo vệ văn hóa dân 

tộc trong các Tiểu phẩm báo chí 

Phan Khôi

Bùi Thị 

Hương 

Thảo

TS. Hoàng Văn 

Quang (ĐH Quốc 

gia Hà Nội)

trong khóa luận tác giả nói về góc nhìn phản biện văn hóa - xã hội 

qua các Tiểu phẩm báo chí những năm đầu thế kỉ XX. Đồng thời qua 

đó thể hiện sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ gìn giữ văn hóa dan tộc qua 

các tiểu phẩm Báo chí của Phan Khôi. Nêu ra những đóng góp của 

ông trong việc gìn giữ, barto vệ văn hóa dân tộc trên Báo chí.

364 Đại học Báo chí

Thông tin/ hình ảnh của một số hãng 

hàng không trên báo chí online trong 

thời gian vừa qua

Nguyễn 

Thu Trang

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền (ĐH 

Khoa học xã hội & 

Nhân văn)

Cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền thông trong tình huống khủng 

hoảng, thực trạng và một số vấn đề đặt ra khuyến nghị trong truyền 

thông về khủng hoảng của 2 hãng hàng không Malaysia Airline 

AirAsia.

365 Đại học
Sáng tác 

văn học
Truyện ngắn

Nguyễn 

Văn Báo

Nhà văn Nguyễn 

Thị Thu Huệ
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ

366 Đại học
Sáng tác 

văn học
Truyện ngắn

Nguyễn 

Thị Luyến

Nhà văn Sương 

Nguyệt Minh
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ

367 Đại học
Sáng tác 

văn học
Văn xuôi

Lê Thị 

Quỳnh Anh

Nhà văn Lê Minh 

Khuê
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ

368 Đại học
Sáng tác 

văn học
Văn xuôi

Lê Thị 

Chinh

Nhà văn Lê Minh 

Khuê
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ

369 Đại học
Sáng tác 

văn học
Văn xuôi

Trần Minh 

Phượng

Nhà văn Sương 

Nguyệt Minh
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ: 4-5 truyện ngắn nhỏ
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370 Đại học
Sáng tác 

văn học
Thơ

Đỗ Thị 

Thu Thoan

Nhà thơ Nguyễn 

Trọng Tạo
TPTN gồm nhiều tác phẩm thơ: 8-10 tác phẩm Thơ

371 Đại học
Sáng tác 

văn học
Văn xuôi

Nguyễn 

Văn Toan

Nhà văn Sương 

Nguyệt Minh
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ: 4-5 truyện ngắn nhỏ

372 Đại học
Sáng tác 

văn học
Văn xuôi

Phạm Thu 

Trang

Nhà văn Lê Minh 

Khuê
TPTN gồm nhiều tác phẩm truyện ngắn nhỏ: 4-5 truyện ngắn nhỏ

373 Đại học
Sáng tác 

văn học
Thơ

Vàng A 

Giang

Nhà thơ Nguyễn 

Việt Chiến
TPTN gồm nhiều tác phẩm thơ: 8-10 tác phẩm Thơ

374 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Trang trại giáo dục Erahouse – điểm 

du lịch hấp dẫn dành cho học sinh 

tiểu học

Trần Thị 

Sang

Ths. Nguyễn Minh 

Thúy

Giới thiệu về trang trại giáo dục và những mô hình tiêu biểu. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường sức hấp 

dẫn cho trang trại giáo dục Erahouse đối với học sinh tiểu học

375 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Phát triển loại hình du lịch bằng máy 

bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng

Bùi Bích 

Phương

Ths. Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang

Tổng quan về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng. Đồng thời, 

phân tích tiềm năng, thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay và 

đưa ra một số giải pháp phát triển loại hình du lịch này tại Đà Nẵng

376
Văn hóa du 

lịch
Du lịch biển

Đỗ Thanh 

Tùng

TS. Dương Văn 

Sáu - Ths. Nguyễn 

Thị Kim Thìn
Tổng quan về du lịch biển và du lịch biển Thái Bình. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch biển Thái Bình

377 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Bảo tàng Bắc Ninh trong phát triển 

du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn 

Trung Hiếu

TS. Dương Văn 

Sáu 

Giới thiệu khái quát về Bắc Ninh và Bảo tàng Bắc Ninh. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và trình bày giải pháp tăng tính hấp dẫn của Bảo 

tàng Bắc Ninh trong các chương trình du lịch văn hóa Bắc Ninh

378 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống 

phục vụ khách du lịch ở khu phố cổ 

Hà Nội

Đoàn Thị 

Thơm
Ths. Hồ Thu Hà

Giới thiệu về khu phố Cổ Hà nội và các di sản nghệ thuật truyền 

thống biểu diễn tại khu phố Cổ. Đồng thời, phân tích thực trạng và 

trình bày giải pháp xây dựng hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống phục vụ khách du lịch tại đây

379
Văn hóa du 

lịch

Xây dựng chương trình định hướng 

nghề du lịch cho học sinh THPT ở 

Hà Nội

Ngô Thị 

Ánh

Ths. Phan Bích 

Thảo

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình 

du lịch hướng nghiệp. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp xây dựng chương trình định hướng nghề du lịch cho học sinh 

THPT ở Hà Nội

380 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Giải pháp phát triển du lịch cụm di 

tích núi Nưa – Triệu Sơn, Thanh Hóa
Lê Thị Hoa

PGS.TS. Trần 

Nhoãn

Giới thiệu về huyện Triệu Sơn và cụm di tích Núi Nưa xã Tân Ninh, 

huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đồng thời, phân tích giá trị văn hóa và 

định hướng giải pháp phát triển du lịch du lịch cụm di tích này.

KHOA VĂN HÓA DU LỊCH
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tạo

381 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Đền Mẫu Âu Cơ trong việc phát triển 

du lịch văn hoá tỉnh Phú Thọ

Nguyễn 

Thị Nhâm 

Đức

Dương Văn Sáu

Giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu và việc thờ Mẫu ở Đền Mẫu Âu Cơ 

Hạ Hòa, Phú Thọ. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải 

pháp phát huy giá trị của Đền Mãu Âu Cơ trong phát triển du lịch văn 

hóa tỉnh Phú Thọ

382
Văn hóa du 

lịch

Dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh 

thái Tràng An, Ninh Bình

Hoàng 

Minh Thiện
Nguyễn Văn Cương Giới thiệu khái quát về du lịch sinh thái. Trình bày các loại hình dịch 

vụ du lịch tại du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình

383 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm 

ở Việt Nam

Nguyễn 

Thế Tuân

Ths. Ma Quỳnh 

Hương

Giới thiệu khái quát về loại hình du lịch mạo hiểm. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và trình bày giải pháp khai thác hiệu quả loại hình du 

lịch mạo hiểm ở Việt Nam

384 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Truyền thông về hai quần đảo 

Trường Sa và Hoàng Sa của Việt 

Nam bằng con đường du lịch

Trần Thị 

Nhượng

TS. Bùi Thanh 

Thủy

Trình bày cơ sở lý luận về du lịch, hoạt động truyền thông và biển 

đảo Việt Nam. Đồng thời, phân tích thực tế và đưa ra giải pháp tăng 

cường hiệu quả trong hoạt động truyền thông về hai quần đảo Trường 

Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bằng con đường du lịch

385
Văn hóa du 

lịch

Khai thác lễ hội Xương Giang trong 

hoạt động du lịch tỉnh Bắc Giang

Nông Thúy 

Thơm
Ths. Lê Việt Hà

Giới thiệu khái quát về Bắc Giang và lễ hội Xương Giang, Bắc 

Giang. Đồng thời, phân tích thực trạng hoạt động và định hướng giải 

pháp phát triển lễ hội Xương Giang trong hoạt động du lịch tỉnh Bắc 

Giang

386 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Du lịch bờ Nam sông Đuống nhìn từ 

góc độ sản phẩm du lịch

Nguyễn 

Hữu Hiếu

Ths. Đỗ Trần 

Phương

Trình bày cơ sở lý luận về du lịch và sản phẩm du lịch. Đồng thời, 

phân tích đặc điểm tài nguyên du lịch và đưa ra giải pháp xây dựng 

sản phẩm du lịch Bờ Nam sông Đuống ra thị trường

387 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh 

thái Tràng An

Hoàng Văn 

Thiện

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cương

Tổng quan về dịch vụ du lịch và dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh 

thái Tràng An. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày phương 

hướng giải pháp phát triển loại hình du lịch này tại đây.

388
Văn hóa du 

lịch

Xây dựng chương trình du lịch khám 

phá biển đảo Việt Nam qua những 

chuyến đánh bắt xa bờ

Hoàng 

Diệu Linh

TS. Bùi Thanh 

Thủy

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chương trình du lịch và biển đảo 

Việt Nam. Đồng thời, đồng thời phân tích cách thức thiết chế và đưa 

ra giải pháp hiện thực hóa chương trình du lịch khám phá biển đảo 

Việt Nam qua những chuyến đánh bắt xa bờ

389
Văn hóa du 

lịch

Du lịch thiện nguyện tại Việt Nam – 

Thực trạng và giải pháp phát triển

Nguyễn 

Thị Nguyệt

TS. Nguyễn Thị 

Việt Hương

Giới thiệu khái quát về du lịch thiện nguyện. Đồng thời, phân tích 

tiềm năng, thực trạng và định hướng giải pháp phát triển du lịch thiện 

nguyện tại Việt Nam.
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390 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Khai thác giá trị nghệ thuật hát trống 

quân Dạ Trạch với phát triển du lịch 

huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Đỗ Thị 

Phượng
Ths. Lê Tuyết Mai

Giới thiệu khái quát về tiềm năng du lịch huyện Khoái Châu tỉnh 

Hưng Yên. Đồng thời, phân tích thực trạng và vấn đề khai thác giá trị 

nghệ thuật hát trống quân Dạ Trạch với phát triển du lịch của địa 

phương

391 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu 

của Thủ đô Viêng Chăn với việc phát 

triển du lịch văn hóa

Lamphoune 

 Thongdala

PGS.TS. Định Thị 

Vân Chi

Trình bày một số vấn đề lý luận chung về du lịch văn hóa. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và định hướng phát triển du lịch văn hóa tại 

Viêng Chăn

392
Văn hóa du 

lịch

Hát Xẩm trong sự phát triển du lịch 

tỉnh Ninh Bình

Bùi Tuyết 

Phương
Ths. Hồ Thu Hà

Giới thiệu hái quát về Ninh Bình - cái nôi của nghệ thuật hát Xẩm. 

Đồng thời, phân tích đặc điểm, vị thế và định hướng phương thức 

khai thác nghệ thuật hát Xẩm trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Bình

393 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ du 

lịch của khách Hàn Quốc tại Hạ Long

Nguyễn 

Thị Lê Chi

Ths. Nguyễn Minh 

Thúy

Giới thiệu về khách du lịch Hàn Quốc và nhu cầu sử dụng dịch vụ du 

lịch tại Hạ Long; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các 

dịch vụ du lịch dành cho khách du lịch Hàn Quốc tại Vịnh Hạ Long

394 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Khu đô thị cao cấp - một điểm đến 

du lịch tiện ích và hấp dẫn tại Thủ đô 

Hà Nội

Nguyễn 

Kim Anh

TS. Bùi Thanh 

Thủy

Nghiên cứu những giá trị của các khu đô thị cao cấp xét dưới góc độ 

du lịch; Đưa ra các giải pháp biến các khu đô thị đó trở thành các 

điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là du khách tại 

Thủ đô Hà Nội

395
Văn hóa du 

lịch

Xây dựng chương trình du lịch "Con 

đường cà phê" trên địa bàn tỉnh Đăk 

Lăk

Phạm Thị 

Thu Hương

Ths. Phan Bích 

Thảo

Tổng quan về chương trình du lịch; Thực trạng để xây dựng và phát 

triển chương trình du lịch "Con đường cà phê" trên địa bàn tỉnh Đăk 

Lăk.; Một số giải pháp phát triển chương trình du lịch" Con đường cà 

phê" trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

396 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Nghiên cứu phát triển loại hình du 

lịch sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam

Nguyễn 

Thị Yến
Ths. Lê Việt Hà

Những vấn đề cơ bản về loại hình du lịch sở hữu kỳ nghỉ; TIềm năng 

và thực trạng phát triển loại hình du lịch sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam; 

Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch sở hữu kỳ nghỉ ở Việt 

Nam

397 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Phát triển du lịch tại phường Múa rối 

nước làng Nguyễn - Đông Hưng - 

Thái Bình

Ngô Thị 

Quyên

Ths. Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang

Nghiên cứu làng múa rối nước làng Nguyễn để xây dựng thành sản 

phẩm du lịch đặc trưng cho du lịch Thái Bình; Thực trạng và giải 

pháp xây dựng phường múa rối nước làng Nguyễn trở thành một sản 

phẩm du lịch hấp dẫn, có chất lượng cao

398
Văn hóa du 

lịch
Các dịch vụ du lịch tại phố cổ Hà Nội

Nguyễn 

Thu Hương

Ths. Đỗ Trần 

Phương

Cơ sở lý luận về dịch vụ du lịch; Thực trạng các dịch vụ du lịch tại 

phố cổ Hà Nội; Một số giải pháp phát triển dịch vụ du lịch tại phố cổ 

Hà Nội

399 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Xây dựng sản phẩm du lịch mới tại 

Hạ Long

Đoàn Thị 

Hoa 

Phượng

Ths. Ma Quỳnh 

Hương

Những lý luận cơ bản về sản phẩm du lịch; Thực trạng xây dựng và 

khai thác sản phẩm du lịch ở Hạ Long; Đề xuất giải pháp xây dựng 

du lịch mới tại Hạ Long
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400 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Xây dựng chương trình du lịch kết 

hợp du đấu cho các câu lạc bộ thể 

thao phong trào trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang

Ths. Lê Tuyết Mai

Cơ sở lý luận về xây dựng chương trình du lịch và du lịch kết hợp du 

đấu thể thao phong trào; Phương thức xây dựng chương trình du lịch; 

Giải pháp đưa chương trình du lịch kết hợp du đấu cho các câu lạc bộ 

thể thao phong trào trên địa bàn Hà Nội vào thực tế

401
Văn hóa du 

lịch

Khai thác giá trị văn hóa dân tộc Tày 

để phát triển du lịch Hồ Ba Bể - tỉnh 

Bắc Kạn

Bào Thị 

Kiều

Ths. Nguyễn Văn 

Thắng

Tìm hiểu các giá trị đặc sắc trong văn hóa của người Tày sống ở vùng 

hồ Ba Bể như trang phục, lễ hội, ẩm thực,...; Thực trạng khai thác các 

giá trị văn hóa đó trong du lịch hồ Ba Bể, đưa ra một số giải pháp 

khai thác giá trị văn hóa dân tộc Tày để phát triển du lịch hồ Ba Bể.

402 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Nghề làm Cốm truyền thống với sự 

phát triển du lịch Hà Nội

Lê Anh 

Phương

Ths. Ma Quỳnh 

Hương

Những nét tổng quan về ẩm thực Hà Nội. Tìm hiểu về nghề làm cốm 

truyền thống ở Hà Nội và một số sản phẩm từ cốm.Từ đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm khai thác làng nghề cốm và các sản phẩm từ cốm 

vào hoạt động du lịch tại Hà Nội

403 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Phát triển du lịch tại làng nghề làm 

bánh tẻ Phú Nhi, thị xã Sơn Tây

Lê Thị 

Thanh Nga

TS. Dương Văn 

Sáu

Đưa ra những thông tin cơ bản về làng nghề làm bánh tẻ Phú Nhi: Vị 

trí địa lý, lịch sử hình thành, điều kiện kinh tế – văn hóa – xã hội, lịch 

sử hình thành và phát triển nghề làm bánh tẻ ở Phú Nhi.Phân tích 

những tiềm năng phát triển và thực trạng khả năng phát triển du lịch ở 

làng làm bánh tẻ Phú Nhi. Đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm 

khai thác du lịch hiệu quả tại làng nghề làm bánh tẻ Phú Nhi.

404
Văn hóa du 

lịch

Giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty CP Đôi mắt Á 

Châu

Vương 

Quỳnh Nga
Ths. Phạm Hải Yến

Giới thiệu về Công ty CP Đôi mắt Á Châu, hoạt động kinh doanh và 

những thành quả nổi bật từ khi thành lập. Từ đó đưa ra giải pháp 

nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty này.

405
Văn hóa du 

lịch

Ánh hưởng của truyền thông tới phát 

triển du lịch 

Đỗ Thúy 

Quỳnh

Ths. Ma Quỳnh 

Hương

Giới thiệu về truyền thông và những ảnh hưởng của truyền thông đến 

phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay

406 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Đình làng Thổ Hà (Vân Hà, Việt 

Yên, Bắc Giang) trong sự phát triển 

du lịch tỉnh Bắc Giang

Trịnh Thu 

Quỳnh

Ths. Phạm Lê 

Trung

Giới thiệu về đình làng Thổ Hà: hoàn cảnh ra đời, sự phát triển qua 

các thời kỳ, tục lệ thờ cúng...; khái quát về du lịch tỉnh Bắc Giang. Từ 

đó phân tích vai trò của đình làng Thổ Hà trong sự phát triển du lịch 

tỉnh Bắc Giang hiện nay.

407 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng và bảo vệ môi trường sinh 

thái trong các làng nghề trên địa bàn 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Nguyễn 

Văn Tuấn
TS. Phan Thanh Tá

Giới thiệu đặc điểm môi trường sinh thái trong các làng nghề ở nước 

ta hiện nay. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp 

nâng cao hiệu quả xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái trong các 

làng nghề trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
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408 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực 

tại nhà hát Dân ca Nghệ An

Phùng Thị 

Lan Anh

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Giới thiệu về nhà hát dân ca Nghệ An. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn 

nhân lực tại đây.

409 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý lễ hội đền Bà Vũ 

thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam

Trần Thị 

Hiền

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày một số vấn đề về lý luận về quản lý lễ hội. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý lễ hội đền Bà thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam.

410 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật không chuyên ở huyện Mỹ Đức 

- thành phố Hà Nội trong giai đoạn 

hiện nay

Nguyễn 

Văn Trường

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Trình bày những vấn đề chung về biểu diễn nghệ thuật không chuyên. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở huyện 

Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội.

411 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

trong đời sống xã hội ở huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội

Trần Thị 

Thủy
TS. Phan Thanh Tá

Giới thiệu về tín ngưỡng thờ tổ tiên của người dân đất Việt. Đồng 

thời, phân tích đặc điểm và đề cập đến vấn đề phát huy những giá trị 

văn hóa trong tín ngưỡng thờ tổ tiên của người dân huyện Mỹ Đức 

thành phố Hà Nội.

412 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản, tổ chức lễ hội cổ 

truyền tại Giếng Tanh - Huyện Yên 

Sơn, Tỉnh Tuyên Quang trong giai 

đoạn hiện nay

Trần Thị 

Đẹp

ThS. Nguyễn Văn 

Trung

Trình bày vai trò của quản lý văn hóa đối với việc bảo tồn và phát 

huy những giá trị cổ truyền tại Việt Nam. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

tổ chức lễ hội đình Giếng Tanh trong giai đoạn hiện nay.

413 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý nguồn nhân lực tại 

khu di tích Pác Bó, Cao Bằng. Thực 

trạng và giải pháp

Nông Thị 

Phượng

ThS. Hoàng Minh 

Của

Trình bày những vấn đề chung về công tác quản lý nguồn nhân lực 

trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật và tổng quan về khu di tích Pác 

Bó, Cao Bằng. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại khu di tích này.

414 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước đối với dịch vụ văn hóa tại 

thị xã Tam Điệp- Ninh Bình

Quách Thị 

Khuyên

ThS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với dịch 

vụ văn hóa. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ văn hóa tại 

thị xã Tam Điệp - Ninh Bình.

415 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại 

huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

Đinh Thị 

Trang
Nguyễn Văn Cần

Giới thiệu khái quát về huyện Lý Nhân và vai trò xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và trình bày giải pháp cho nội dung này.
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416 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý lễ hội Chùa Hang 

tại xã An Khang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn 

Xuân Quyết

Nguyễn Khánh 

Ngọc

Nghiên cứu những vấn đề chung về lễ hội truyền thống và công tác 

quản lý lễ hội Chùa Hang tại xã An Khang, tỉnh Tuyên Quang. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho nội dung này.

417 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng hoạt động của hệ thống 

Câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa 

Thành phố Hà Nội

Bùi Thị 

Hường
ThS. Trần Thị Diên

Trình bày một số vấn đề chung về thiết chế câu lạc bộ văn hóa. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống câu lạc bộ tại trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội.

418 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

 Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với 

nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu 

trường hợp làng gốm Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Đỗ Ngọc 

Ánh

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Trình bày những lý thuyết cơ bản về quản lý con người. Đồng thời, 

phân tích thực trạng thu nhập và đưa ra giải pháp xây dựng chính 

sách đãi ngộ đối với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể nói chung 

và nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nói 

riêng.

419 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý lễ hội Chùa Hang 

tại xã An Khang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn 

Xuân Quyết

ThS. Nguyễn 

Khánh Ngọc

Nghiên cứu những vấn đề chung về lễ hội truyền thống và công tác 

quản lý lễ hội Chùa Hang tại xã An Khang, tỉnh Tuyên Quang. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho nội dung này.

420 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng hoạt động của hệ thống 

Câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa 

Thành phố Hà Nội

Bùi Thị 

Hường
ThS. Trần Thị Diên

Trình bày một số vấn đề chung về thiết chế câu lạc bộ văn hóa. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống câu lạc bộ tại trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội.

421 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với 

nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu 

trường hợp làng gốm Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Đỗ Ngọc 

Ánh

Nguyễn Thanh 

Xuân

Trình bày những lý thuyết cơ bản về quản lý con người. Đồng thời, 

phân tích thực trạng thu nhập và đưa ra giải pháp xây dựng chính 

sách đãi ngộ đối với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể nói chung 

và nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nói 

riêng.

422 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Đời sống văn hoá tinh thần của người 

Nùng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn

Vũ Hoài 

Thương
Nguyễn Văn Cần

Giới thiệu khái quát về tộc người Nùng ở huyện Hữu Lũng Lạng Sơn. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao đời 

sống văn hóa của người Nùng ở đây.

423 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý khu di tích lịch sử 

Lam Kinh - Thanh Hóa
Vũ Thị Sáu

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày lý luận chung về quản lý di tích. Đồng thời, phân tích thực 

tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích Lam 

Kinh - Thanh Hóa.
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424 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Ẩm thực vỉa hè một nét văn hóa độc 

đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đặng Thị 

Lý

TS. Trần Quốc 

Bảng

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa, văn hóa ẩm thực, đặc trưng của 

văn hóa ẩm thực vỉa hè. Đồng thời, tìm hiểu một số món ăn vỉa hè 

độc đáo xứ Nghệ tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và đưa ra giải 

pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực vỉa hè tại đây.

425 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Bảo tồn và phát huy giá trị các làn 

điệu dân ca dân tộc Tày - Nùng ở 

Lạng Sơn

Đỗ Phương 

Nga
TS. Cao Đức Hải

Giới thiệu tổng quan về dân tộc Tày - Nùng ở Lạng Sơn. Đồng thời, 

phân tích đặc điểm và trình bày giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các 

làn điệu dân ca của dân tộc Tày - Nùng tại đây.

426 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý xây dựng đời sống văn hóa 

trong công nhân lao động tại khu 

công nghiệp Hòa Xá - thành phố 

Nam Định

Vũ Thị 

Nhài

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý xây dựng đời sống văn hóa trong 

công nhân lao động ở khu công nghiệp của nước ta hiện nay. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động tại khu 

công nghiệp Hòa Xá - thành phố Nam Định.

427 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing của Nhà hát Tuổi trẻ Việt 

Nam

Lê Thị Yến
ThS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Trình bày cơ sở lý luận về marketing văn hóa nghệ thuật. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động marketing của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

428 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

 Tác động của xu thế âm nhạc 

Underground tới giới trẻ Hà Nội

Nguyễn 

Đức Anh

ThS. Trần Thục 

Quyên

Giới thiệu khái quát về âm nhạc Underground. Đồng thời, phân tích 

đặc điểm và đánh giá tác động của âm nhạc Underground tới giới trẻ 

Hà Nội.

429 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Lễ cấp sắc của người Dao ở huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Đinh Thị 

Hằng

ThS. Đinh Văn 

Hiển

Giới thiệu khái quát về người Dao ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang. Đồng thời, phân tích đặc điểm và đề cập đến vấn đề bảo tồn 

phát huy lễ cấp sắc của người Dao tại đây.

430 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý khu di tích lịch sử Nà Pậu xã 

Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn gắn với phát triển du lịch

Lục Tiến 

Cương

PGS. TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử gắn với phát 

triển du lịch và tổng quan về khu di tích lịch sử Nà Pậu (xã Lương 

Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích này 

tại địa phương.

431 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích thành cổ Sơn Tây - 

Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Danh Tuân

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan di tích thành cổ Sơn Tây, Hà 

Nội. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý di tích này.
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432 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

 Hình tượng người phụ nữ Việt Nam 

trong các tác phẩm của nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Tý

Ngô Thị 

Thu Hường

ThS. Trần Thục 

Quyên

Giới thiệu hình tượng nghệ thuật người phụ nữ trong các lĩnh vực 

nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Đồng thời, phân tích một 

số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý viết về người phụ 

nữ Việt Nam và đánh giá giá trị nghệ thuật thông qua hình tượng 

người phụ nữ trong các tác phẩm này.

433 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa của ngư 

dân làng chài Vĩnh Thúy xã Hương 

Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Ngô Thị 

Nhàn

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Trình bày cơ sở lý luận của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

ở nước ta hiện nay và tổng quan về xã Hương Vĩnh, huyện Hương 

Khê, Hà Tĩnh. Đồng thời phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa của ngư dân làng chài 

Vĩnh Thúy

 tại địa phương.

434 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta, 

thực trạng và giải pháp

Lương Thị 

Yến
ThS. Trần Thị Diên

Trình bày nhận thức chung về nghệ thuật biểu diễn, vi phạm hành 

chính và chịu trách nhiệm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp 

nhằm tăng cường hiệu quả xử lý và hạn chế vi phạm hành chính trong 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta.

435 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Phát triển du lịch văn hóa ở quần thể 

di tích Pác Bó xã Trường Hà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Lê Thị 

Thụy

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày một số vấn đề lý luận về quản lý di sản và phát triển du 

lịch văn hóa. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp 

phát triển du lich văn hóa ở Phát triển du lịch văn hóa ở quần thể di 

tích Pác Bó xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

436 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý và phát triển di tích lịch sử 

văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng 

Hới – tỉnh Quảng Bình

Lê Thị 

Phương 

Thảo

PGS. TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

 Trình bày những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa trên 

địa bàn thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này 

tại đây.

437 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Âm nhạc thính phòng CEG với khán 

giả thủ đô

Ngô Minh 

Xuân

ThS. Nguyễn 

Khánh Ngọc

Giới thiệu về âm nhạc thính phòng CEG

 và khán giả tại thủ đô Hà Nội. Đồng thời, phân tích đặc điểm và trình 

bày giải pháp nâng cao vai trò của âm nhạc thính phòng CEG với 

khán giả thủ đô.

438 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Ứng dụng Quan hệ công chúng trong 

việc quảng bá thu hút khách du lịch 

đến Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam

Lê Thị 

Như Nguyệt

ThS. Ngô Ánh 

Hồng

Trình bày cơ sở lý luận về quan hệ công chúng trong việc quảng bá 

thu hút khách du lịch đến Bảo tàng Việt Nam. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp cho nội dung này tại Bảo tàng Phụ nữ 

Việt Nam.
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439 Đại học
Quản trị 

quảng cáo

Tính thẩm mỹ trong quảng cáo trên 

mạng Internet tại Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay

Nguyễn 

Mạnh Linh
Phạm Hoàng Yến

Khái quát về quảng cáo trên mạng Internet và tính thẩm mỹ trong 

quảng cáo trên mạng Internet . Đồng thời, phân tích thực trạng và đề 

xuất giải pháp để phát triển nội dung và tính thẩm mỹ trong quảng 

cáo trên mạng Internet tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

440 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tìm hiểu về vai trò của công tác quản 

lý nhà nước đối với hoạt động tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

trong giai đoạn hiện nay

Kiều Thị 

Thiên 

Trang

ThS. Nguyễn Văn 

Trung

Trình bày vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước với hoạt động tôn giáo tại đây.

441 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Thực trạng và các giải pháp bảo tồn 

văn hoá dân tộc Cơtu ở huyện Hoà 

Vang - Đà Nẵng

Hoàng Kim 

Quang
TS. Cao Đức Hải

Giới thiệu tổng quan về huyện Hòa Vang - Đà Nẵng và dân tộc Cơtu. 

Đồng thời, phân tích và đưa ra giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa 

của dân tộc này tại địa phương.

442 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Tìm hiểu nét đẹp trong lễ hội làng 

Vạc – xã Nghĩa Hòa – thị xã Thái 

Hòa – Nghệ An

Hồ Thị 

Thanh Tâm

ThS. Trần Thục 

Quyên

Giới thiệu khái quát về làng Vạc và lễ hội làng Vạc – xã Nghĩa Hòa – 

thị xã Thái Hòa – Nghệ An. Đồng thời, phân tích đặc điểm và trình 

bày giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của lễ hội này trong 

đời sống hiện nay.

443 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Bảo tồn và phát huy làn điệu ví, dặm
Hoàng Thị 

Thủy

ThS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Giới thiệu về vùng đất Nghệ An và làn điệu ví dặm. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy làn điệu ví dặm 

tại địa phương này.

444 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tác động của Điện ảnh Hàn Quốc 

đến đời sống Văn hóa của giới trẻ 

Việt Nam hiện nay (khảo sát tại nội 

thành Hà Nội)

Nguyễn 

Thị Hoa

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Trình bày một số vấn đề lý luận về đời sống văn hóa và khái quát về 

nền điện ảnh Hàn Quốc. Đồng thời, phân tích thực trạng tác động và 

đưa ra giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực của điện ảnh Hàn 

Quốc đến đời sống văn hóa giới trẻ hiện nay.

445 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền 

Trần Thương xã Nhân Đạo, huyện Lý 

Nhân- Hà Nam

Nguyễn 

Thị Lan

ThS. Đinh Văn 

Hiển

Giới thiệu tổng quan về khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần Thương 

xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân- Hà Nam. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước tại khu di tích này.

446 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

ây dựng đời sống văn hóa xã biên 

giới Nậm Cắn- Kỳ Sơn- Nghệ An

Đoàn Thị 

Thu Trang

PGS. TS. Cao Đức 

Hải

Giới thiệu khái quát đặc điểm địa lý, kinh tế, văn hóa xã Nậm Cấn, 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình 

bày giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn 

hóa xã biên giới tại đây.

58



Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

447 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý 

nhà nước về gia đình trên địa bàn 

Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện 

nay

Hoàng Thị 

Tuyết
Phạm Hoàng Yến

Giới thiệu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về gia đình và khái quát về 

thủ đô Hà Nội. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về gia đình ở thủ đô Hà 

Nội.

448 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Khai thác giá trị hò Quảng Bình 

trong hoạt động du lịch hiện nay

Hoàng Thị 

Thủy Mai

PGS. TS. Nguyễn 

Văn Cần

Giới thiệu tổng quan về hò Quảng Bình hiện nay. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác giá trị 

hò Quảng Bình trong hoạt động du lịch.

449 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý hoạt động kinh doanh 

karaoke trên địa bàn quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Cao Cương
ThS. Trần Thị Diên

Khái quát chung về karaoke và hoạt động quản lý hoạt động kinh 

doanh karaoke. Đồng thời, phân tích thực trạng và trình bày giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên 

địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

450 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý văn hóa trên địa bàn huyện 

Thuận Thành - Bắc Ninh hiện nay

Nguyễn 

Thị Lán

PGS. TS. Nguyễn 

Văn Cần

Giới thiệu khái quát về huyện Thuận Thành - Bắc Ninh và vai trò 

quản lý đối với sự phát triển văn hóa của địa phương. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

văn hóa trên địa bàn này.

451 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Các Câu lạc bộ Quan họ Thành phố 

Bắc Ninh với việc bảo tổn và phát 

triển dân ca Quan họ trong tầng lớp 

thanh thiếu niên

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang

TS. Phạm Bích 

Huyền

Khái quát về bảo tồn và phát triển dân ca quan họ. Đồng thời, phân 

tích đặc điểm và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các Câu lạc bộ Quan họ Thành phố Bắc Ninh.

452 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền 

thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng 

sông Hồng

Nguyễn 

Thị Yên

ThS. Ngô Ánh 

Hồng

Giới thiệu tổng quan về liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà 

Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức liên hoan du lịch làng 

nghề truyền thống tại đây.

453 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nghề đúc đồng ở làng Đại Bái - Gia 

Bình - Bắc Ninh

Nguyễn 

Văn Đồng

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày những vấn đề chung về nghề đúc đồng và khái quát làng 

nghề đúc đồng Đại Bái. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất 

giải pháp phát triển nghề đúc đồng ở đây.

454 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác gia đình ở huyện Phù Yên 

tỉnh Sơn La -Những vấn đề đặt ra 

hiện nay

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Trình bày vai trò, chức năng của công tác gia đình hiện nay. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đối với công tác gia 

đình ở huyện Phù Yên tỉnh Sơn La hiện nay.

455 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác xây dựng gia đình văn hóa 

ở huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên

Nguyễn 

Thị Thảo

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Khái quát chung về huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, phân 

tích đặc điểm và trình bày giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng gia đình văn hóa ở đây.
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456 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Ca khúc cách mạng của nhạc sĩ 

Hoàng Vân

Nguyễn 

Trọng Hội

ThS. Trần Thục 

Quyên

Giới thiệu khái quát về nhạc sĩ Hoàng Vân. Đồng thời, phân tích đặc 

điểm một số ca khúc cách mạng của nhạc sĩ Hoàng Vân và đánh giá 

giá trị nghệ thuật thông qua một số cá khúc cách mạng tiêu biểu của 

ông.

457 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tìm hiểu hoạt động quản lý nguồn 

nhân lực tại Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Nguyễn 

Thị Thu

PGS. TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Khái quát chung về quản lý nguồn nhân lực tại Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn 

nhân lực tại đây.

458 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc trong nền kinh tế mở ở Việt Nam 

hiện nay

Nguyễn 

Thị Vui

ThS. Hoàng Minh 

Của

Trình bày khái niệm chung về bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh 

tế mở. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế mở ở 

Việt Nam hiện nay.

459 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Tìm hiểu các giá trị nghệ thuật trong 

những ca khúc viết về Trường Sơn 

của nhạc sỹ Đào Hữu Thi

Nguyễn 

Thu Mai

ThS. Hoàng Bích 

Hà

Giới thiệu về cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam 

giai đoạn 1954 - 1975. Đồng thời, phân tích giá trị nghệ thuật trong 

những tác phẩm âm nhạc viết về Trường Sơn của nhạc sĩ Đào Hữu 

Thi và đánh giá suy nghĩ hành động của giới trẻ ngày nay với những 

âm hưởng mang tên Trường Sơn.

460 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền - 

chùa Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, xã 

Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Đào Thị 

Lan Anh

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử- văn hóa và khái 

quát về di tích Đền –Chùa Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Đồng thời, phân 

tích thực trạng công tác quản lý và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý khu di tích lịch sử văn hóa

461 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng và phát triển thương hiệu 

nhà hát tuồng Việt Nam

Đinh Thị 

Mai Anh

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận về thương hiệu và khái quát về Nhà hát 

Tuồng Việt Nam. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu 

Nhà hát Tuồng Việt Nam

462 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

trên địa bàn xã Phương Độ, thành 

phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Anh

TS. Cao Đức Hải
Lý luận về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Thực trạng 

và một số giải pháp nhằm nâng cao xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 

sở tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

463 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý hoạt động dịch vụ tại lễ hội 

đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn 

Vân Anh

TS. Trần Quốc 

Bảng

Trình bày khái quát cơ sở lý luận về công tác quản lý dịch vụ tại lễ 

hội Đền Hùng. Đồng thời, phân tích thực tiễn công tác quản lý và đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý hoạt động dịch vụ tại lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

464 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý khu di tích Căng và đồn 

Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Trương 

Ngọc Chấn

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Trình bày khái quát về khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Đồng thời, 

phân tích thực trạng công tác quản lý, phát triển du lịch và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích Căng và Đồn Nghĩa 

Lộ, tỉnh Yên Bái.
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465 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội chùa Sùng Phúc, xã 

Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh 

Cao Bằng

Bế Thị Chi
PGS. TS. Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày tổng quan và cơ sở lý luận về công tác quản lý lễ hội chùa 

Sùng Phúc xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Đồng 

thời, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý lễ hội tại đây.

466 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý lễ hội cầu mưa ở xã 

Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên

Hoàng Thị 

Dáng

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận chung về quản lý lễ hội và khái quát về lễ hội 

cầu mưa, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, 

phân tích thực trạng công tác quản lý và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý lễ hội cầu mưa tại đây

467 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Lễ hội về nguồn ba tỉnh Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ

Nông Anh 

Diệu

ThS. Ngô Ánh 

Hồng

Trình bày cơ sở lý luận về lễ hội và khái quát ba tỉnh Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ. Đồng thời, phân tích thực trạng công tác tổ chức, đề 

xuất giải pháp số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức lễ hội về nguồn ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

468 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý di tích tại khu 

tưởng niệm vương triều nhà Mạc xã 

Ngũ Đoan - Kiến Thụy - Hải Phòng

Nguyễn 

Thị Dung

ThS. Nguyễn Văn 

Trung

Trình bày tổng quan về các di tích và công tác quản lý di tích ở Việt 

Nam. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý đối với quần thể khu di tích tưởng niệm 

vương triều nhà Mạc tại xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng trong 

giai đoạn hiện nay

469 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội chợ đình Bích La xã 

Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Giang

PGS. TS Phan Văn 

Tú

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội và tổng quan về làng Bích 

La, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, phân tích thực trạng 

và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý lễ hội chợ Đình 

Bích La

470 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội đền Bắc Lệ xã Tân 

Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn

Hoàng Thị 

Hằng
Ths. Trần Thị Diên

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội và lễ hội đền Bắc Lệ. Đồng 

thời, phân tích thực trạng quản lý và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý lễ hội đền Bắc Lệ- xã Tân Thành - huyện Hữu Lũng 

- tỉnh Lạng Sơn.

471 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý khu di tích Trần Phú tại xã 

Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phan Thị 

Hạnh

PGS. TS Nguyễn 

Văn Cần

Trình bày khái quát về quản lý di tích và xã Tùng Ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý khu di 

tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

khu di tích Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

472 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nghề chạm bạc đồng xâm xã Hồng 

Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 

Bình

Đỗ Thị 

Hiền

ThS. Hoàng Minh 

Của

Nghiên cứu nguồn gốc, lịch sử hình thành chạm bạc. Phân tích những 

giá trị của nghề chạm bạc trong đó tập trung nghiên cứu thực trạng 

hoạt động nghề chạm bạc Đồng Xâm hiện nay. Một số giải pháp phát 

triển nghề chạm bạc Đồng Xâm tại xã Hồng Thái, Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình.
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473 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Bảo tồn và phát huy hát ví phường 

Vải ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An

Từ Thị 

Hiền
TS. Cao Đức Hải

Tìm hiểu thực trạng công tác bảo tồn và phát huy hát ví phường Vải ở 

xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy hát ví phường Vải.

474 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội truyền thống Trò Ngô 

xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn

Hoàng Thị 

Hồi

ThS. Hoàng Minh 

Của

Trình bày khái quát về quản lý lễ hội truyền thống, lễ hội Trò Ngô. 

Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý lễ hội và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý của lễ hội Trò Ngô.

475 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Âm nhạc truyền thống trong đời sống 

người dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định hiện nay

Nguyễn 

Công Huấn

ThS. Trần Thục 

Quyên

Khái quát về âm nhạc truyền thống Việt Nam và huyện Hải Hậu, 

Nam Định; Thực trạng hoạt động âm nhạc truyền thống trong đời 

sống người dân huyện Hải Hậu, Nam Định hiện nay; Đề xuất giải 

pháp nhằm phát huy âm nhạc truyền thống trong đời sống người dân 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hiện nay.

476 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa của ngư 

dân làng chài Vịnh Hạ Long tại khu 

tái định cư phường Hà Phong thành 

phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn 

Thị Minh 

Huyền

PGS. TS Phan Văn 

Tú

Trình bày cơ sở lý luận của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

ở nước ta hiện nay và tổng quan về Khu tái định cư phường Hà 

Phong, thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống 

văn hóa tại đây.

477 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 

kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Đào Thanh 

Huyền

Ths. Đinh Văn 

Hiển

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kinh doanh karaoke 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện nay. Đồng thời, phân tích công 

tác quản lý và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt 

động kinh doanh dịch vụ Karaoke tại đây.

478 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý nguồn nhân lực văn hóa tại 

đảo Cát Bà

Phạm Quý 

Lộc

PGS. TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực văn hóa và quản lý 

nguồn nhân lực văn hóa tại đảo Cát Bà. Đồng thời, phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý 

nguồn nhân lực tại đảo Cát Bà

479 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng gia đình văn hóa trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới ở 

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nguyên 

Thị Mây

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Trình bày tổng quan về xây dựng gia đình văn hóa trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Đoan 

Hùng tỉnh Phú Thọ hiện nay.

480 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội rước cây bông tại xã 

Đồng Thịnh - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Hoàng Kim 

Ngọc

PGS. TS Nguyễn 

Văn Cần

Khái quát về quản lý lễ hội Rước Cây Bông xã Đồng Thịnh; Thực 

trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cho lễ hội Rước cây 

Bông xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
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481 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Bảo tồn và phát huy giá trị các làn 

điệu Khắp của dân tộc Thái ở huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Hà Thu 

Nhàn

TS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội 

của người Thái ở huyện Lang Chánh. Đồng thời, phân tích thực trạng 

công tác bảo tồn và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các 

làn điệu Khắp của người Thái ở Lang Chánh.

482 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý nguồn nhân lực tại phòng 

văn hóa và thông tin huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội thực trạng và giải 

pháp

Nguyễn 

Thị Nhân

PGS. TS Nguyễn 

Thị Lan Thanh

Trình bày khái quát chung về quản lý nguồn nhân lực và phòng Văn 

hóa-Thông tin huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đồng thời, phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn 

nhân lực Phòng Văn hóa và Thông tin tại đây

483 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Bảo tồn và phát huy giá trị của dân 

ca Hmong ở xã Mản Thẩn, huyện Si 

Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Nhung

TS. Phạm Bích 

Huyền

Cơ sở lý luận về bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống, khái 

quát về dân ca Hmông; Thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

của dân ca Hmông; Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca 

Hmông ở xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

484 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Nâng cao hiệu quả hoạt động của câu 

lạc bộ cồng chiêng của người Mường 

ở xã Tiền Xuân, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh

TS. Phạm Bích 

Huyền

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý câu lạc bộ và khái quát về văn hóa 

Cồng chiêng của người Mường ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Cồng Chiêng tại đây

485 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa người 

cao tuổi xã Châu Giang, huyện Duy 

Tiên - Hà Nam

Hoàng Thị 

Phương
TS. Phan Thanh Tá

Trình bày tổng quan về đời sống văn hóa Người cao tuổi. Đồng thời, 

phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng 

đời sống văn hóa Người cao tuổi ở xã Châu Giang huyện Duy Tiên 

tỉnh Hà Nam.

486 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tìm hiểu văn hóa kinh doanh ở công 

ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 

Nam Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Hà 

Tính

Phạm Thị 

Phượng
TS. Phan Thanh Tá

Trình bày tiền đề lý thuyết về văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay. 

Đồng thời, phân tích thực trạng văn hóa kinh doanh và đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa kinh doanh ở công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.

487 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý lễ hội đền Hậu Trần, xã Yên 

Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình

Trịnh Thị 

Phượng

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cần

Trình bày khái quát về quản lý lễ hội truyền thống và di tích - lễ hội 

đền Hậu Trần xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đồng 

thời, phân tích thực trạng hoạt động quản lý lễ hội, đề xuất phương 

hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội đền Hậu Trần.
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488 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa 

tại khu du lịch Cửa Lò, Nghệ An

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Quỳnh

ThS. Trần Thục 

Quyên

Trình bày cơ sở lý luận của công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn 

hóa và tổng quan về khu du lịch Cửa Lò, Nghệ An. Đồng thời, phân 

tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về dịch vụ văn hóa tại đây

489 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích đình Lục Nà, xã Lục 

Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh

Lài Thị Sin Ths. Trần Thị Diên

Trình bày, một số vấn đề chung về quản lý và phân tích thực trạng 

công tác quản lý di tích tại đình Lục Nà. Đồng thời, đề xuất phương 

hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản 

lý di tích đình Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh.

490 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý lễ hội đền Xuân Úc, 

xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An

Hồ Thị 

Thắng

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Trình bày tổng quan về lễ hội đền Xuân Úc và một số vấn đề chung 

về quản lý lễ hội. Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý lễ hội và đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội đền Xuân 

Úc xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

491 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

các điểm di tích lịch sử văn hóa tại 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Mai Thị 

Thư

ThS. Ngô Ánh 

Hồng

Trình bày tổng quan về công tác quản lý và thực trạng các di tích lịch 

sử văn hóa tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đồng thời, đề xuất một 

số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí các điểm di tích 

lịch sử văn hóa tại đây

492 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích đền Chu Văn An, 

phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh 

hải Dương

Vũ Thị 

Thanh Thủy

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Trình bày cơ sở lý luận chung về quản lý di tích và khái quát về đền 

thờ Chu Văn An. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích đền Chu Văn An

493 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Văn hóa ẩm thực của người Thái ở 

huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hà Thị 

Trang

TS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Trình bày khái quát về huyện Quan Sơn và dân tộc Thái ở huyện 

Quan Sơn. Đồng thời, phân tích văn hóa ẩm thực truyền thống, hiện 

nay của người Thái và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa 

ẩm thực tại đây.

494 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý di tích tại khu 

tưởng niệm Lý Tự Trọng xã Việt 

Xuyên huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Thị 

Quỳnh 

Trang

ThS. Nguyễn Văn 

Trung

Trình bày cơ sở lý luận về Quản lý di tích và Khái quát về Huyện 

Thạch Hà- Tĩnh Hà Tĩnh. Đồng thời, phân tích thực tiễn công tác 

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

lý di tích đối với Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng - Xã Việt Xuyên - 

Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

495 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Phát triển dân ca nghệ tĩnh trong 

cộng đồng người xứ Nghệ tại Hà Nội 

(nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ 

UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ)

Hà Thị 

Quỳnh 

Trang

TS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên
Một số vấn đề chung về dân ca Nghệ Tĩnh; Thực trạng hoạt động 

phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả dân ca Nghệ Tĩnh trong 

cộng đồng xứ Nghệ tại Hà Nội
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496 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Hoàn thiện Nhà văn hóa thôn trong 

xây dựng nông thôn mới ở xã Bình 

Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

Trịnh Xuân 

Trường
TS.Phan Thanh Tá

Tìm hiểu vai trò của nhà văn hóa thôn của xã trong xây dựng nông 

thôn mới; Thực trạng và nâng cao tổ chức quản lý hoạt động nhà văn 

hóa thôn mới ở xã Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

497 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý Nhà nước về văn hóa tại 

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Vũ Văn 

Tuân

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Trình bày cơ sở lý luận chung về quản lý và đặc điểm của quản lý 

nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về văn hóa tại đây

498 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

âm nhạc

Âm nhạc đường phố trong đời sống 

người dân thành phố hà Nội

Nguyễn 

Đức Tùng

ThS. Trần Thục 

Quyên

Những vấn đề chung về âm nhạc đường phố, khái quát về thành phố 

Hà Nội; Hoạt động âm nhạc đường phố và một số giải pháp nhằm 

phát triển âm nhạc đường phố trong đời sống người dân thành phố Hà 

Nội

499 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng đời sống văn hóa ở khu 

đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

Kiều Thị 

Thanh Vân

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Khái quát về khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội; Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa ở khu 

đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính; Một số giải pháp để nâng cao 

chất lượng đời sống văn hóa ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

500 Đại học
Quản trị 

quảng cáo

Quản lý Nhà nước về hoạt động 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 

thành phố Hưng Yên

Lương 

Hoàng Yến

ThS. Hoàng Minh 

Của

Tìm hiểu, đánh giá hoạt động quảng cáo ngoài trời, công tác quản lý 

hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hưng Yên; Đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạt động 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện nay

501 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng , 

tỉnh Hà Nam từ 2011 đến nay

Nguyễn 

Thị Yến
Phan Văn Tú 

Trình bày lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây 

dựng nông thôn mới. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam.

502 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Trào lưu xăm mình thực trạng cùng 

các vấn đề xã hội trong giới trẻ hiện 

nay

Lê Thị 

Phương 

Linh

ThS. Nguyễn Văn 

Trung

Nghệ thuật xăm mình và sự tiếp nhận của giới trẻ. Thực trạng và giải 

pháp nhằm giảm thiểu các vấn đề xã hội từ trào lưu giải trí "xăm 

mình"

503 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Tổ chức các hoạt động văn hóa trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới 

tại huyện Lý Nhân, tỉnh hà Nam

Trần Thị 

Hằng

TS. Nguyễn Thị 

Anh Quyên

Những vấn đề chung về tổ chức các hoạt động văn hóa trong phong 

trào xây dựng nông thôn mới và tổng quan về huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam. Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

các hoạt động văn hóa trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
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504 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác tổ chức và quản lý lễ hội 

Carnaval Hạ Long

Đoàn Thị 

Thùy 

Dương

ThS. Trần Thục 

Quyên

Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội Carnaval. Thực trạng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội Carnaval Hạ 

Long.

505 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng quản lý dịch vụ kinh 

doanh Karaoke trên địa bàn huyện 

Gia Lân, thành phố Hà Nội

Nguyễn 

Trung Đức
ThS. Trần Thị Diên

Những vấn đề chung về karaoke và quản lý hoạt động văn hóa, quản 

lý dịch vụ karaoke. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội.

506 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tranh nghệ thuật ở một số 

gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trần Xuân 

Đạt

ThS. Hoàng Minh 

Của

Tổng quan về hoạt động kinh doanh tranh nghệ thuật. Thực trạng, 

giải pháp nâng cao quản lý hoạt động kinh doanh tranh nghệ thuật ở 

Gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội

507 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý quần thể di tích đình, miếu 

Hùng Lô ở Việt Trì, Phú Thọ

Chu Thị 

Thanh Bình

ThS. Trần Thị Thu 

Nhung

Lý luận chung về quản lý di tích; khái quát về tình hình kinh tế - xã 

hội ở xã Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ; Thực trạng công tác quản lý 

quần thể di tích đình miếu Hùng Lô; Đề ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại đình miếu Hùng Lô.

508 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Công tác quản lý đền Sóc, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội (từ năm 2010 

đến nay)

Dương Thị 

Ngọc Bích

TS. Phạm Bích 

Huyền

Lý luận chung về quản lý di sản văn hóa và tống quan về di tích đền 

Sóc. Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý di 

tích đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

509 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Áp dung cơ chế tự chủ tài chính tại 

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giai đoạn 

hiện nay

Hoàng 

Tùng

TS. Phạm Bích 

Huyền

Cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị nghệ thuật 

và tổng quan về nhà hát Tuổi Trẻ. Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động tự chủ tài chính tại nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam

510 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng công tác tổ chức quản lý 

hội chợ Viềng trên địa bàn huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định

Nguyễn 

Thị Yến

PGS. TS. Cao Đức 

Hải

Khái quát về vùng đất Vụ Bản và hội chợ Viềng. Thực trạng, giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý đối với hội chợ 

Viềng tại huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

511 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng công tác xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở tại phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

Trần Thị 

Thanh Tâm

TS. Phạm Bích 

Huyền

Lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và khái quát về phường 

Trung Văn. Thực trạng và phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu 

quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
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512 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

lịch sử văn hóa đền thờ Trạng nguyên 

Nguyễn Hiền, thôn Dương A, xã 

Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

Đỗ Thị 

Thu 

Phương

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Lý luận chung về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và 

tổng quan về đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền. Đưa ra thực trạng 

và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 

đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền tại huyện Nam Trực tỉnh Nam 

Định.

513 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Nâng cao chất lượng cán bộ, công 

chức văn hóa xã Hương Lâm, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn 

Thị Nga

ThS. Nguyễn 

Thanh Xuân

Cơ sở lí thuyết về nguồn nhân lực. Thực trạng và những giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức văn hóa 

xã Hương LâM, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

514 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý di tích chùa Đào Xuyên, xã 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn 

Phú Hoàng 

Nam

PGS. TS. Nguyễn 

Văn Cần

Khái quát về quản lý di tích và Đa Tốn, huyện GIa Lâm, Hà Nội. 

Lịch sử, giá trị, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý di tích chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

515 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội

Phan Thị 

Kim Loan

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổng quan về xã 

Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thực trạng và phương hướng 

giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại xã 

Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

516 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý nguồn nhân lực tại Nhà hát 

ngạc Vũ kịch Việt Nam

Đào Thị 

Quỳnh

PGS. TS. Phạm 

Bích Huyền

Làm sáng tỏ thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Nhà hát Nhạc Vũ 

kịch Việt Nam; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực 

tại Nhà hát hiện nay

517 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Quản lý Nhà nước về văn hóa tại khu 

đô thị mới ở quận Hà Đông - Hà Nội

Phạm 

Phương 

Thúy

PGS. TS. Cao Đức 

Hải

Nghiên cứu thực trạng của công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên 

các mặt liên quan đến đời sống văn hóa tại khu đô thị mới ở quận Hà 

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

văn hóa khu đô thị mới ở quận Hà Đông

518 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Lễ hội Cầu ngư làng Diêm Phố, xã 

Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

Trương Thị 

Quỳnh

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống ở Diêm Phố; thực trạng 

công tác tổ chức lễ hội và giá trị của lễ hội Cầu Ngư ở làng Diêm Phố- 

 Thanh Hóa; bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội Cầu Ngư ở làng 

Diêm Phố hiện nay

519 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Vai trò của cộng đồng trong phát 

triển du lịch tại khu di tích Kim Liên, 

huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Lê Thị 

Thanh 

Huyền

TS. Phạm Bích 

Huyền

Phân tích, đánh giá thực trạng tham gia của cộng đồng sinh sống tại 

Khu di tích Kim Liên trong hoạt động phát triển du lịch; đề xuất giải 

pháp nhằm phát triển bền vững du lịch tổng thể tại Khu di tích Kim 

Liên

520 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Há Dô trong đời sống người dân xã 

Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội

Nguyễn 

Thanh Loan

TS. Phạm Bích 

Huyền

Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể 

của làn điệu cổ hát Dô; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của làn điệu hát 

Dô.
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521 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Thực trạng làm thêm trong lĩnh vực 

nghệ thuật của sinh viên khoa Quản 

lý văn hóa nghệ thuật - Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội

Ngô Gia 

Linh

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Một số vấn đề lý luận về làm thêm nói chung và làm thên trong lĩnh 

vực nghệ thuật của sinh viên khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật. Thực 

trạng làm thêm và một số giải pháp kiến nghị.

522 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Hoạt động quan hệ công chúng của 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Đinh Tú 

Anh

PGS. TS. Phạm 

Bích Huyền

Lý luận về quan hệ công chúng và khái quát về Trường ĐH Văn hóa, 

TT&DL Thanh Hóa. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động quan hệ công chúng tại đây. 

523 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý NT

Lễ hội Minh Thề làng Hòa Liễu, xã 

Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

Đoàn Thị 

Hải Yến

PGS. TS. Phan 

Văn Tú

Một số vấn đề lý luận về lễ hội cổ truyền và lễ hội Minh Thề nói 

riêng. Thực trạng lễ hội và một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát 

huy các giá trị di sản của lễ hội này.
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