
Stt Danh mục tên đề tài

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái.

2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái

3  Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần môi trường Tây Đô

4 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Khách sạn MYWAY

5 Thương hiệu Viện đại học Mở Hà nội 

6 Quản trị thương hiệu công ty thương mại dịch vụ Tràng thi

7 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Đức Hương - Hà
Nội

8 Chiến lược phát triển công ty liên doanh VINASTORE đến năm 2018

9 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Hải Ninh 

10 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng chi nhánh Thăng Long Hà Nội

11 Nâng cao động lực làm việc của cán bộ công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật cao, ứng dụng lý
thuyết hai nhân tố của Herzberg

12 Quản trị hoạt động đào tạo và phát triển năng lực nhân viên của công ty TNHH Đầu tư
thương mại Đại cát

13 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Hải Phòng

14 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung
ương

    VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
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15 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
tỉnh Yên Bái

16 Phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh
Yên Bái đến năm 2020

17 Quản lý đầu tư xây dựng kho tàng dự trữ Quốc gia sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của
tổng cục dự trữ nhà nước - Bộ tài chính

18 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Thương mại cổ phần Cầu
Vồng Đỏ

19 Chính sách Marketing nhằm huy động vốn tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt nam (Vietin Bank) chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

20 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát

21 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng giai
đoạn 2010-2015 định hướng 2020

22 Giải pháp Marketing thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

23 Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành oto tại Việt Nam

24 Nâng cao năng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Yên Bái

25 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp phường ở
Quận Long Biên Thành phố Hà Nội

26  Nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ giáo viên ở trường đại học Điều dưỡng Nam Định

27 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thiết bị sản xuất Dược phẩm của công ty TNHH-thiết
bị máy móc Đại Chính Quang

28 Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Yên Bái

29 Hoàn thiện quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH Viễn thông An Bình
(ABTel)

30 Giải pháp đáp ứng nhu cầu quảng cáo trên truyền hình của các doanh nghiệp tại Yên Bái
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31 Giải pháp Marketing với việc khắc phục tính thời vụ của hoạt động du lịch biển Đồ Sơn.

32 Khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Quận Lê Chân, TP Hải Phòng giai đoạn 2010-
2020, thực trạng và giải pháp

33 Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại HDT
Việt Nam

34 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu dự án dân dụng tại Công ty Cổ phần xây dựng
số 1 Hà Nội

35 Nâng cao năng lực huy động vốn tại Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

36 Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược
phát triển nguồn nhân lực tại Cục thuế Hòa Bình

37 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt
Nam

38 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái tại quận Long Biên thành phố Hà Nội

39 Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại cục hải quan thành phố Hà Nội

40 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

41 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty quản lý bay Miền bắc

42 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi
nhánh Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng

43 Quản lý rủi ro thực hiện quy trình thủ tục Hải quan tại Cục hải quan Hải Phòng

44 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở chi cục thuế
Huyện Mê Linh TP Hà Nội

45 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV thép Trọng
Lộc

46 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo
Hải Phòng
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47 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Hải Vân

48 Hoạch định chiến lược kinh daonh của công ty cổ phần ARMEPHACO 

49  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trực thăng Miền Bắc - Bộ Quốc Phòng

50 Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

51 Mở rộng hoạt động tài chính vi mô do hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Yên Bái quản lý

52 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa
bàn thành phố Hải Phòng

53 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối dược phẩm của công ty cổ phần dược Hậu Giang tại thị
trường Hải Phòng - Quảng Ninh

54 Nâng cao hiệu quả khai thác bãi contaner của công ty cổ phần Contaner Việt Nam

55 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng dạy học của phòng giáo dục và đào tạo tại
các trường trung học cơ sở thuộc quận Long biên thành phố Hà Nội

56 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt
nam

57 Quản lý chất lượng cáp đồng thông tin tại công ty cổ phần CoKy Vina

58 Giải pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Truyền thông và đầu tư
Tân Việt

59 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nội

60 Quản lý nhân lực tại công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại MBI

61 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội

62 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên
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63 Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ đồ nội thất công ty TNHH Giải pháp
Kims Việt Nam

64 Quản trị truyền thông Marketing của công ty Sanetworks Việt Nam

65 Quản lý đào tạo cán bộ tiền công chức ngành kho bạc tại trường nghiệp vụ Kho bạc

66 Hoàn thiện hệ thống chi tiêu phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Dược
phẩm TƯ 1

67 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phường Sài Đồng, Quận Long biên- TP Hà
Nội.

68 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty kỹ nghệ Phúc Anh

69 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án cấp tín dụng tại Tổng Công ty tài chính cổ
phần Dầu khí Việt Nam 

70 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải
quan thành phố Hải phòng

71 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và chuyển giao
công nghệ

72 Nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)

73 Quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

74 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng sư phạm Lào cai

75 Giải pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi
nhánh Hà Nội

76 Quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu - Thực trạng và giải
pháp

77 Quản lý hệ thống chợ trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà nội

78 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường Sơn Dương
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79 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường trên địa bàn Quận Long Biên -
Thành phố Hà Nội

80 Nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

81 Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Phòng

82 Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2020

83 Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái

84 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động của cảng vụ hàng hải tại cảng biển Hải
Phòng

85 Nâng cao chất lượng các biên tập viên tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

86 Giải pháp tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà
Nội 

87 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trường Trung cấp nghề số 17 - Bộ Quốc Phòng

88 Nâng cao công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty VTC dịch vụ truyền hình số

89 Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại
công ty tư vấn đại học xây dựng

90 Nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng

91 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Yên Bái

92 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và
Công nghiệp PETEC Thanh Hóa

93 Giải pháp giảm chi phí  kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị chăm sóc sức khỏe số 1 

94 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc (
PMU-NIW)
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95 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt - Chi nhánh
Thăng Long

96 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã và thị trấn Huyện Văn Yên -
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015

97 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các Ban Quản lý dự án giảm
nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái (2010 - 2015)

98 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty TNHH Một thành viên khai thác công
trình thủy lợi Đa Độ - Hải Phòng

99 Marketing mix cho sản phẩm truyền hình cáp của Viettel trên địa bàn Tỉnh Yên Bái

100 Một số giải pháp phát triển thị trường của công ty cổ phần ô tô xe máy Hà Nội 

101 Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát
triển Việt Nam- chi nhánh Yên Bái

102 Quản trị nhân lực tại Tổng công ty Thép Việt Nam

103 Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Viện khoa học đo đạc và bản đồ

104  Nâng cao năng lực cạnh tranh của chương trình cử nhân trực tuyến Topica

105 Phát triển thương mại Điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

106 Phát triển thị trường xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc tại Tổng công ty May 10

107 Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty cổ phần Sông Hồng giai đoạn 2013-2017

108 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần đầu tư Tân An Dương

109 Phương hướng và giải pháp phát triển đào tạo nghề của tỉnh Yên bái đến năm 2020

110 Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các chi nhánh Ngân Hàng Công
thương trên dịa bàn hà Nội
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111 Nâng cao chất lượng quản lý nguồn lực đất đai trên địa bàn quận Dương Kinh - TP Hải
Phòng

112 Các giải pháp Marketing hỗn hợp cho công ty cổ phần du lịch cao su Hàm rồng giai đoạn
(2013-2020)

113  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 Thành phố Hải
Phòng

114 Nâng cao năng lực Giảng viên - Trường Cao Đẳng Cộng đồng Hà Nội

115 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại khách sạn Bộ Tài chính -Sầm Sơn -
Thanh Hóa

116 Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

117 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ kiểm soát hải quan ở cục điều tra chống buôn
lậu

118 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi
nhánh Yên Bái

119 Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Kiến Thụy Thành phố Hải
Phòng

120 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng Tỉnh Yên
Bái. 

121 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên, ngân sách Nhà nước
đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái

122 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh Yên Bái.

123 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty TNHH MTV In Quân đội 1

124 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhân lực tại chi nhánh Hà Nội thuộc
công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam

125 Quản trị hình thành (thu hút) nguồn nhân lực có chất lượng của công ty kinh doanh Than Hà
Nội

126 Nâng cao chất chất lượng và mở rộng tín dụng đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình
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127  Nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh

128 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội”

129 Phát triển nhân lực ở công ty Cổ phần Công nghiệp Việt

130 Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vinalines logistics VN giai đoạn
2013-2020

131 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP cung ứng y tế Nha Phong

132 Nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

133 Giải pháp về tạo động lực cho người lao động tại công ty CP Nông sản thực phẩm Hòa Bình

134 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường của quận Hai bà Trưng

135 Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận
Long Biên

136 Phát triển nguồn nhân lực tại Viện Đại học Mở Hà Nội, giai đoạn 2013-2020

137 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội giai đoạn 2013 -
2017

138 Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

139 Hoàn thiện quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu tại Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng

140 Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Thành Trang

141 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội 

142 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư và XNK
VTP.L.U.S
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143 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực trạng
và giải pháp

144 Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH kho vận DanKo

145 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ
Đồng Tâm

146 Giải pháp hoàn thiện phát triển chuỗi siêu thị Hapro tại  địa bàn Hà Nội

147 Hoàn thiện bộ máy tổ chức ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội

148 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thanh tra tỉnh Yên Bái

149 Nâng cao chất lượng công chức cấp phường thuộc quận Long Biên thành phố Hà Nội

150 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái

151 Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải phòng giai đoạn
2013-2018.

152 Giải pháp kiểm soát tốt hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội

153 Giải pháp tăng cường huy động vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Licogi 12

154 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

155 Quản trị chất lượng dịch vụ y tế ở một số bệnh viện tại khu vực Hà Nội

156 Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

157 Quản lý nguồn nhân lực lái máy bay tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

158 Quản trị nhân lực tại Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không 
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159 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại thành phố
Hải Phòng

160 Phát triển nguôn nhân lực giảng viên tại trường Đại học Lao Động Xã hội

161 Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
địa phương

162 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

163 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Môi trường đô thị Hà nội

164 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

165 Hoàn thiện Marketing MIX tại khách sạn Công đoàn Việt Nam

166 Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát

167 Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành Công thương giai đoạn
2013-2020

168 Hoàn thiện quản lý ngân sách xã Thủy Sơn - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

169 Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa" tại Quận Hồng Bàng thành phố Hải
Phòng.

170 Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần TOMECO An Khang.

171 Phát triển mô hình liên kết  đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng

172 Nâng cao chất lượng dịch vụ khai thuê Hải Quan hàng xuất, nhập khẩu tại Công ty cổ phần
thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Dương

173 Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại UBND Phường Đức Giang - Quận
Long Biên - Thành phố Hà Nội

174 Giải pháp nhằm hạn chế các vụ tranh chấp lao động ở cụm công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm
Hà Nội
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175 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ -Cảng Hải
Phòng giai đoạn 2012-2017

176 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietin Bank

177 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ở Việt Nam

178 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hát Múa rối Việt nam giai đoạn 2013-2018

179 Những giải pháp nhằm tăng thu ngân sách của huyện Tiên lãng, Thành phố Hải Phòng năm
2013-2016

180 Quản lý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn quận Long
Biên, thành phố Hà Nội

181 Quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn quận Long Biên – Hà Nội 

182 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty điện thoại Hà Nội 

183 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xe máy trong nước của công
ty Honda Việt Nam

184 Xây dựng chiến lược kinh doanh máy tính xách tay của công ty Cổ phần công nghệ thông
tin Nam Á giai đoạn 2014-2019

185 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH dược phẩm Rồng Vàng

186 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của chi nhánh Viettel Yên Bái - Tập
đoàn viễn thông Quân đội

187 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải
Phòng

188 Một số biện pháp hoàn thiện chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Viễn
thông Hà Nội

189 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa Bình Minh

190 Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô huy động vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát
triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nam
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191 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường trên địa bàn quận Long Biên -
Thành phố Hà Nội

192 Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại Tổng cục Hải quan Việt Nam

193 Kiểm soát chi Ng©n sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kiến Thuỵ -  Hải Phòng

194 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải phòng

195 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng.

196 Điều tra và khai thác tài nguyên du lịch quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

197 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Vinaconex 21giai đoạn 2013-2017

198 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải hành khách
bằng ô tô liên tỉnh tại thành phố Hải Phòng

199 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần HAREC đầu tư và thương mại giai
đoạn 2013-2018

200 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

201 Nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội tại phường bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội

202 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Panasonic tại Việt Nam

203 Một số giải pháp hoàn thiện công tác Giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật
chất xe cơ giới tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB - VINACOMIN (SVIC)

204 Văn hóa kinh doanh của Tổng công ty May 10 (Trên địa bàn Quận Long Biên - Hà Nội)

205 Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam

206 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên
Bái
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207 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Yên Bái

208 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt nam trong giai đoạn 2012-2015

209 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Haimy

210 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc

211 Hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp Huyện trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành
phố HN

212 Nâng cao hiệu quả sử vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

213 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Siêu Thanh - Hà Nội

214 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần cơ giới - xây dựng

215 Chiến lược mở rộng đầu tư Quốc tế của Tập đoàn Viễn thông Viettel

216 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm đào tạo vận động viên thể dục thể thao
thành phố Hải Phòng

217 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trực
thuộc Thành ủy Hải Phòng


