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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2011 



1. Công việc cụ thể 

• Tổng hợp đăng ký đề tài của sinh viên 

• Phân công các cán bộ, giảng viên có chuyên 

môn hướng dẫn nhóm sinh viên. 

• Giao các đề tài cho các cán bộ, giảng viên 

thẩm định về hình thức và nội dung. 



2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

• Giai đoạn 1 

• Thời gian thực hiện: từ ngày 25/10/2010 đến ngày 
30/12/2010 

• Kết quả: 

• Đăng ký: 95 đề tài/ 333 sinh viên. 

•   

 

 

 

• Tổng số giảng viên tham gia hướng dẫn: 52 ( có 2 giảng 
viên thỉnh giảng) 

• Tiến hành hỗ trợ cho 74 nhóm đề tài, 500.000đ/1 đề tài. 

 

 

Đơn vị 
Khoa 

KTĐN 

Khoa 

KT-KT 
Khoa L 

Khoa 

Kinh tế 

Khoa 

TCNH 

Khoa 

THQL 

Tổng 

cộng 

Số đề tài đăng ký 10 9 14 15 39 8 95 

Số sv đăng ký 34 35 40 37 160 27 333 



2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

• Giai đoạn 2:  

• Thời gian thực hiện: từ ngày 1/1/2011 đến ngày 

6/9/2011 

• Các nhóm sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng 

dẫn của giảng viên và nộp lại Ban tổ chức. 

• Kết quả: 43/95 đề tài hoàn thành 

• Tỷ lệ đề tài hoàn thành: 0.453% 

• Tổng số sinh viên tham gia nghiên cứu: 135, trung 

bình 3.14 sinh viên/ đề tài 

 

 

 



Giai đoạn 2 

• Thẩm định 43 đề tài của các nhóm sinh viên 

• Kết quả 

• 36 đề tài với kết quả thẩm định đạt ( trên trung bình) 

• 7 đề tài không đạt. 

Lĩnh vƣc 

XH-GD 

Lĩnh vực 

Kinh tế 

Lĩnh vực  tin 

học quản lý 

Lĩnh vực 

pháp lý 

Tổng 

cộng 

Số đề tài 

hoàn 

thành 

4 23 7 9 43 

Số đề tài 

không đạt 1 3 0 3 7 
Số đề tài 

bảo vệ tại 

hội nghị 

3 20 7 6 36 



3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 1&2 

• 3.1. Tích cực 

• Chất lượng công tác tổ chức đã được nâng cao hơn.. 

• Lĩnh vực nghiên cứu cũng được mở rộng. Lĩnh vực 
tin học quản lý được quan tâm và tham gia của 7 
nhóm nghiên cứu. 

• Các chi đoàn, các Khoa chuyên môn đã có những 
hoạt động để phổ biến chương trình và thu được 
những thành công nhất định. 

• Số lượng giảng viên tham gia hướng dẫn cũng đã 
được tăng lên 30 cán bộ hướng dẫn. Có những cán 
bộ, giảng viên trẻ nhưng đã nhiệt tình tham gia hoạt 
động này 



3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 1&2 

3.2. Hạn chế 

• Sự liên kết giữa sinh viên và cán bộ hướng dẫn 
còn thiếu chặt chẽ dẫn đến: 

– Chất lượng công trình nghiên cứu của các đề tài 
chưa được cao. 

– Có nhiều nhóm không hoàn thành được đề tài trong 
kế hoạch: 52/95 nhóm đăng ký không thể hoàn 
thành đề tài theo như tiến độ đã đăng ký. 

• Phổ biến thông tin còn nhiều hạn chế: những 
thông tin đã đã đưa lên Website, các chi đoàn. 
Tuy nhiên có nhiều nhóm vẫn không nắm rõ 
được thông tin về chương trình NCKH. 



4. Triển khai giai đoạn 3: Tiến hành 

nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên 

• Thời gian: 6/9/2011 đến 6/10/2011 

• Nội dung: 

• Chỉnh sửa đề tài của nhóm theo ý kiến 
đóng góp của các phản biện. 

• Các đề tài sẽ bảo vệ trước hội đồng thuộc 
các lĩnh vực đăng ký 



5. Chƣơng trình hội nghị NCKH sinh viên 

5.1. Công việc chuẩn bị của các nhóm  

• Hoàn thành đề tài theo góp ý của phản biện. 

• Nộp lại cho Ban tổ chức: 

– Với các đề tài không đạt: nộp lại 02 cuốn đề tài ( trình 

bày theo mẫu) và 01 đĩa CD chứa nội dung đề tài, tóm 

tắt đề tài. 

– Đề tài đạt: nộp lại 02 cuốn đề tài ( trình bày theo mẫu ) 

và 03 cuốn cho thành viên hội đồng ( không được phép 

ghi tên nhóm và giảng viên hướng dẫn), 01 đĩa CD 

chứa nội dung đề tài, file tóm tắt và thuyết trình đề tài. 



5. Chƣơng trình hội nghị NCKH sinh viên 

• 5.2. Chƣơng trình của buổi nghiệm thu 

• Các nhóm sẽ tham gia tại hội đồng thuộc về lĩnh vực của 

mình: 

– Bốc thăm thứ tự bảo vệ đề tài của mình. 

– Trình bày tóm tắt đề tài của mình: 

• Nêu những ý chính 

• Những vấn đề đúc kết từ đề tài của mình. 

• Trình bày trong khoảng thời gian tối đa là 10 phút. 

 



5.3. Hội đồng nghiệm thu và tiêu chí chấm điểm: 

Hội đồng nghiệm thu đề tài : 01 chủ tịch, 01 thư ký, 01 ủy viên.  

Tiêu chí chấm điểm của các đề tài: 

 Stt Tiêu chí Thang 
điểm 

Điểm 
đánh giá 

1 Mục tiêu nghiên cứu 5 

2 Phương pháp nghiên cứu 15 

3 Ý nghĩa lý luận, thực tiễn 10 

4 Nội dung 40 

5 Hình thức 10 

6 Khả năng trình bày và trả lời câu hỏi 15 

TOÅNG COÄNG 100 

5. Chƣơng trình hội nghị NCKH sinh viên  



6. Giai đoạn 4: Tổng kết chƣơng trình NCKH sinh 

viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật năm 2010-2011 

• Đánh giá về chương trình NCKH của sinh viên 

trong năm học 2010 – 2011: 

– Đánh giá kết quả thực hiện của chương trình: tích 

cực, hạn chế. 

– Tổng hợp ý kiến đánh giá của các nhóm sinh viên 

tham dự. 

– Đề ra phương hướng cho các năm tiếp theo. 

 



6. Giai đoạn 4: Tổng kết chƣơng trình NCKH sinh 

viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật năm 2010-2011 

• Khen thưởng các nhóm sinh viên có thành tích 
cao trong chương trình. 

• Cơ cấu giải thưởng ở mỗi lĩnh v 
– 01 giải nhất: bằng khen và tiền thưởng trị giá 2 

triệu đồng. 

– 01 giải nhì: bằng khen và tiền thưởng trị giá 1,5 
triệu đồng. 

– 01 giải ba: bằng khen và tiền thưởng trị giá 1 triệu 
đồng. 

– 01 giải khuyến khích: bằng khen và tiền thưởng trị 
giá 500 ngàn đồng 

 



Danh sách đề tài được bảo vệ  

• 1. Lĩnh vực xã hội – giáo dục: 3 đề tài 

 
Stt Tên đề tài 

1 
Sức khỏe thể chất sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành đầu vào 

của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 

3 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân 

khu vực quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh 



2. Lĩnh vực kinh tế: 20 đề tài 

Stt Tên đề tài 

1 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Đầu tư mở rộng các rạp chiếu phim chất lượng ở các quận, huyện 

TP.HCM 

3 
CSR đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

giấy Việt Nam 

4 Thực trạng và giải pháp đề xuất cho hoạt động bán hàng rong tại TPHCM 

5 Đánh giá hiệu quả chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên 

6 
Xây dựng mô hình " tín dụng sinh viên" tại Trường Đại học Kinh tế - 

Luật 

7 Đường chỉ báo ichimoku kinko hyo và ứng dụng 

8 
Sử dụng công cụ Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

dịch vụ du lịch tại Thành phố Vũng Tàu 



2. Lĩnh vực kinh tế: 20 đề tài 

Stt 
Tên đề tài 

9 
Vấn đề nguồn lao động chất lượng cao là người Bình Định hiện đang làm việc tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 
Tác động của pháp luật đến phát triển kinh tế - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 

11 Tác động điều chỉnh thương mại của công ước Berne lên thị trường sách dịch tại TPHCM 

12 Nâng cao hiệu quả của vấn đề hợp pháp hóa cá cược bóng đá tại Việt Nam 

13 
Hoạt động sáp nhập và mua lại (mergers and acquisitions, M&A) trong lĩnh vực ngân hàng 

tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam 

14 
Định hướng phát triển giám đốc tài chính cho sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng 

ĐH Kinh tế Luật 

15 Phân tích Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tính an toàn nợ công ở Việt Nam 

16 
Ảnh hưởng của chính sách khuyến khích động viên nhân viên đến lòng trung thành của 

nhân viên công ty TNHH Pricewaterhousecooppers Việt Nam (PwC) 

17 
Franchise nước ngoài tại TP HCM – Những thế mạnh và bài học kinh nghiệm 

18 
Cạnh tranh trong phân phối bia Việt và bia nước ngoài tại thị trường TP. HCM 

19 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của mô hình thương mại điện tử 

Groupon 

20 
Các yêu cầu của thị trường đối với nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 



3. Lĩnh vực Tin học Quản lý: 7 đề tài 

Stt Tên đề tài 

1 
Khảo sát và đánh giá khả năng ứng dụng tin học vào chuyên ngành của 

sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật 

2 
Khảo sát và đánh giá trình độ tin học đầu vào của tân sinh viên Trường 

Đại học Kinh tế - Luật 

3 
Ứng dụng MindMap vào việc xây dựng và biểu diễn thuật toán trong các 

môn học lập trình 

4 
Xây dựng hệ thống phần mềm nâng cao chất lượng quy trình cấp phát thẻ 

tín dụng tạo ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam)  

5 
Giải pháp nâng cao hệ thống  quản lý hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

6 
Xây dựng phần mềm xử lý tự động các phiếu khảo sát môn học trong bảo 

đảm và kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế - Luật 

7 
Phân tích thiết kề phần mềm phân tích tài chính, xác định hạn mức tín 

dụng và xếp hạng tín dụng vay vốn tại ngân hàng thương mại 



4. Lĩnh vực pháp lý: 6 đề tài 

Stt Tên đề tài 

1 
Giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua các biện pháp hòa 

bình giải quyết tranh chấp quốc tế 

2 
Pháp luật về bảo vệ quyền, lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ và 

người lao động trong hoạt động tập trung kinh tế 

3 
Pháp luật tập trung kinh tế ngành ngân hàng Việt Nam - Lý 

luận và thực tiễn 

4 

Quyền khởi tố, khởi kiện vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân 

dân ở Việt Nam - Từ góc nhìn lịch sử, thực tiễn và định hướng 

tương lai 

5 Sự thể hiện của nguyên tắc công bằng trong Unclos 

6 
Xây dựng pháp luật bảo vệ quyền con người trong phòng 

chống buôn bán người tại Việt Nam 


