
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Nguyễn Lê Kỳ Quang 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên Ngân 

hàng trên địa bàn Tp.Cần Thơ  

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Đỗ Văn Xê 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔; 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔; 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔; 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

Hướng nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành. Tuy nhiên, tác giả cần lưu ý các góp ý sau: 

- Bố cục lại luận văn theo mục, bỏ mục tiêu nghiên cứu cụ thể (1), phải có mục tiêu cụ 

thể liên quan đến việc xây dựng mô hình/thang đo, phân tích ảnh hưởng… 

- Chưa có lý thuyết nền 

- Cần lưu ý thang đo ngược, cần đảm bảo đối tượng khảo sát hiểu được câu hỏi 

- Dự định nghỉ việc là vấn đề nhạy cảm, nên xem xét quyết định nghỉ việc/chuyển việc 

- Đề tài này đã có người làm, tác giả cần làm rõ tính mới của đề tài 

- Câu hỏi nghiên cứu: chỉ đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên cứu chính 

- Nên dùng từ “hàm ý quản trị” thay vì giải pháp vì là nghiên cứu định lượng 

- Viết lại tổng quan tài liệu mang tính hệ thống, xem lại cách trích dẫn nghiên cứu cho 

đúng qui định 

- Viết lại rõ nội dụng cuối trang 9 

- Biến đo lường: cần nghiên cứu kỹ cách đo lường các biến định tính, cơ sở xây dựng 

biến, ý nghĩa hệ số sau khi ước lượng 

- Trình bày rõ hơn phần phương pháp thu thập số liệu 

- Cần xác định nhóm yếu tố ảnh hưởng chính là gì, trình bày lại cách diễn giải biến ở 

bảng 3.1, trình bày lại mô hình nghiên cứu  

- Nghiên cứu của Mobey (1982) đã rất lâu, tác giả cần cập nhật nghiên cứu có liên quan 

mới hơn 

- Cần điều chỉnh lại hình thức đề cương theo đúng qui định 

- Tên đề tài: nên tham khảo ý kiến GVHD để chọn lại cho phù hợp, lưu ý định 

nghĩa rõ vấn đề nghiên cứu là gì? cần đảm bảo đủ cỡ mẫu nghiên cứu (nghỉ 

việc/chuyển việc?) 
- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

 



- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Nguyễn Văn Toàn 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Tác động của thực hành quản lý đến hiệu quả kinh doanh của các ngân 

hàng trên địa bàn Tp.Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) TS.Nguyễn Tuấn Kiệt 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

- Cần xem xét tính khả thi của mục tiêu liên quan đến thực trạng, nên là xây dựng mô hình, 

thang đo 

- Bố cục đề cương theo mục 

- Cần làm rõ ai là người đánh giá điểm thực hành quản lí, cần đảm bảo đủ cỡ mẫu nghiên cứu 

- Cần làm rõ cách đo lường điểm thực hành quản lí, điểm của các tiêu chí khác nhau thì sẽ cộng 

như thế nào, ý nghĩa của các mức độ điểm 

- Tổng quan tài liệu: có nhiều nghiên cứu không liên quan, cần bổ sung thêm 

- Mối quan hệ giữa điểm thực hành quản lí và hiệu quả là hiển nhiên, vậy đóng góp của đề tài là 

gì, nên xem xét vấn đề điểm tối ưu là gì? cần xem xét tính khả thi của đề tài? 

- Cần xem xét và làm rõ tính khách quan của người đánh giá (vì có sự so sánh giữa các ngân 

hàng) 

- Chỉnh sửa hình thức theo đúng qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Võ Thanh Trúc 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên và sự hài lòng của khách 

hàng doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng thương mại 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) TS.Nguyễn Quốc Nghi 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Viết lại mục tiêu chung ngắn gọn, mục tiêu cụ thể rõ ràng hơn 

- Viết lại phần tổng quan tài liệu hệ thống hơn, chưa lược khảo được các nghiên cứu liên 

quan đến tên đề tài, cần làm rõ lý thuyết nền 

- Cần làm rõ phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu và phân tích số liệu) 

- Xem lại sự phù hợp của phương pháp SEM 

- Tên đề tài thể hiện mối quan hệ tương quan, mô hình thể hiện mối quan hệ nhân quả, 

tác giả cần xác định rõ vấn đề nghiên cứu chính, đặt lại tên đề tài cho phù hợp và vẽ lại 

mô hình nghiên cứu cho phù hợp 

- Chỉ đặt giả thuyết cho vấn đề nghiên cứu chính 

- Tên đề tài: cần thảo luận với GVHD chọn lại tên đề tài phù hợp (thể hiện trong đề 

cương nộp lại) 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Nguyễn Trí Đại 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn siêu thị Big C để mua sắm của 

người tiêu dùng Tp.Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) TS.Nguyễn Hữu Tâm 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Đề tài đã được thực hiện nhiều, cần làm rõ tính mới đề tài (Vũ Lê Duy đã thực hiện đề tài này 

rồi), phải bổ sung tính mới của đề tài 

- Cần làm rõ quyết định mua, có thể xem xét hành vi mua lặp lại, có thể xem xét giới hạn nhóm 

ngành hàng, có thể xem xét so sánh quyết định mua ở siêu thị và quyết định mua với chợ 

truyền thống 

- Tổng quan tài liệu còn chung chung, tổng quan tài liệu cần mang tính hệ thống, không liệt kê. 

- Tài liệu lược khảo cần phù hợp, phải gắn với quyết định mua 

- Hướng nghiên cứu chưa xứng tầm luận văn Thạc sĩ 

- Mục tiêu nghiên cứu: không dùng từ tìm hiểu, diễn đạt mục tiêu ngắn gọn 

- Hoàn chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Tên đề tài: thảo luận lại với GVHD chọn tên đề tài phù hợp hơn, viết lại đề cương theo hướng 

mới 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Nguyễn Thị Kim Dung 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ 

của người hữu trí tại địa bàn Tp.Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Huỳnh Trường Huy 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Tác giả cần làm rõ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm nhân thọ chung, giới hạn rõ hơn 

vấn đề nghiên cứu, cần đảm bảo cỡ mẫu nghiên cứu 

- Mục tiêu nghiên cứu chưa phản ảnh được tên đề tài, nội dung nghiên cứu thiên về các nhân tố 

ảnh hưởng đến quyết định/dự định mua 

- Trình bày rõ hơn phương pháp nghiên cứu, phương pháp ước lượng cần phải rõ ràng 

- Chỉnh lại mô hình nghiên cứu cho phù hợp hơn 

- Lược khảo tài liệu theo chủ đề 

- Làm rõ đối tượng khảo sát 

- Tên đề tài: thảo luận với GVHD để chọn tên đề tài phù hợp hơn, điều chỉnh nội dung tương 

ứng 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Lê Thị Mỹ Hạnh 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay lại gửi tiền tại Ngân 

hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn Tp.Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) TS. Ngô Thị Thanh Trúc 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Tên đề tài: làm rõ quyết định quay lại là gì? dùng từ tiếp tục sẽ phù hợp hơn 

- Mô hình nghiên cứu: sự hài lòng phải là biến trung gian, bỏ vế bên trái (cách đo lường), xem 

lại sự phù hợp của các biến sử dụng 

- Cần làm rõ hơn cơ sở chọn biến 

- Làm rõ hơn tính mới của đề tài 

- Cần viết rõ phương pháp nghiên cứu (phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân 

tích), xem lại sự phù hợp của phương pháp phân tích hồi qui khi chọn lại mô hình 

- Tên đề tài: thảo luận với GVHD để chọn hướng nghiên cứu nào, điều chỉnh nội dung đề cương 

tương ứng 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Lê Hồng Thảo Nguyên 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại Bệnh viện 

Phụ sản Tp.Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Tên đề tài: không có tính mới đề tài, khả năng trùng lắp cao, nhân viên làm việc ở các bộ phận 

khác nhau có đặc thù khác nhau, cần chọn đối tượng khảo sát phù hợp 

- Nên xem xét theo hướng những thay đổi chính sách quản lí ảnh hưởng đến sự hài lòng hoặc 

xem xét theo hướng sự hài lòng là biến tiềm ẩn (phải sử dụng SEM), phải giới hạn rõ đối 

tượng khảo sát 

- Phải làm rõ tính mới của đề tài  

- Viết lại mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, cách trích dẫn 

- Viết lại phương pháp phân tích số liệu và phương pháp phân tích số liệu 

- Tên đề tài: cần thảo luận với GVHD chọn hướng NC phù hợp hơn, viết lại đề cương phù hợp 

với hướng nghiên cứu chọn lại 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Nguyễn Bình Sơn 

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên làm 

việc tại các Công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh An Giang 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

- Cần làm rõ tại sao phải thực hiện đề tài này, làm rõ hơn tính mới của đề tài, đề tài này đã được 

thực hiện nhiều, tính trùng lắp cao 

- Tại sao chọn các công ty cổ phần, giá trị khoa học của nghiên cứu là gì 

- Nên xem xét sự ảnh hưởng của biến trung gian, nên xem xét hướng cam kết/gắn bó với tổ 

chức 

- Cần biện luận rõ hơn đặc thù của bối cảnh nghiên cứu 

- Viết lại mục tiêu chung, không cần có mục tiêu phân tích thực trạng 

- Chỉ sử dụng lý thuyết nền có liên quan 

- Tổng quan tài liệu cần có hệ thống 

- Viết rõ phương pháp nghiên cứu (phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân tích số 

liệu) 

- Xem lại cách đặt giả thuyết nghiên cứu 

- Không trình bày phương pháp phân tích số liệu trong cơ sở lý luận 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

                    Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Phạm Thị Hồng Vân  

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Ảnh hưởng của sự đa dạng hoá trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt 

động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) TS.Ngô Mỹ Trân 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

b) Mục tiêu:     Đạt: ✔ Sửa theo góp ý:   

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Nên dùng từ cơ sở lý luận thay vì cơ sở lý thuyết, nên sử dụng từ tỷ lệ nữ trong hội đồng quản 

trị thay vì sự đa dạng hóa giới tính, điểu chỉnh cách dùng từ Việt hóa cho phù hợp hơn 

-  Nên bổ sung rõ hơn cơ sở khoa học cho việc dấu kỳ vọng dương liên quan đến tỷ lệ nữ, nên 

xem xét đặc thù văn hóa phương Đông 

- Nên đảm bảo thống nhất thời điểm báo cáo tài chính 

- Nên lý giải tại sao không sử dụng ROI 

- Biến kỳ vọng liên quan đến quốc tịch: cần đảm bảo có sự khác nhau về tỷ lệ này trong các hội 

đồng quản trị của các công ty 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Phạm Thị Bình An  

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ 

của phụ nữ tại Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

 

- Tên đề tài: nên bỏ “sử dụng dịch vụ” và sử dụng từ “nữ giới” 

- Xem lại cách dùng từ “tiếp xúc truyền thông” 

- Nên giới hạn đối tượng khảo sát và mức độ phẫu thuật thẫm mỹ 

- Cách đo lường nhận thức giá trị cơ thể: chỉ thể hiện sự hài lòng, vậy liệu người ta còn muốn 

phẫu thuật nữa hay không khi mọi thứ họ đều hài lòng 

- Trước khi phỏng vấn chính thức nên có nghiên cứu sơ bộ 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Phạm Quốc Khánh  

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Hoạch định chiến lược Marketing của Bệnh viện Quốc Tế Phương 

Châu Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

- Tên đề tài: nên dùng từ “tại” thay vì “của”, lưu ý thời gian thực hiện 

- Cần làm rõ chiến lược của bệnh viện có chưa, có từ khi nào? Cần cần nhắc thời gian hoạch 

định của đề tài phù hợp với thời gian chiến lược của bệnh viện. Tác giả có tiếp cận được 

chiến lược mới của bệnh viện hay không? Tác giả nên chọn hướng nghiên cứu theo đánh giá 

từ khách hàng, hoặc so sánh với bệnh viện khác 

- Cần phân biệt rõ mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu  

- Cần xác định vấn đề nghiên cứu chính và cần cân nhắc hướng nghiên cứu sao cho phù hợp 

tầm luận văn Thạc sĩ 

- Tên đề tài: thảo luận với GVHD để chọn hướng nghiên cứu phù hợp, viết lại đề cương theo 

hướng nghiên cứu chọn lại 

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ  

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

 

 

 

        

                               Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 
 

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Có mặt  

(đánh x) 

1 TS. Lê Tấn Nghiêm Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch x 

2 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

3 TS. Lưu Tiến Thuận Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

4 TS. Võ Văn Dứt Trường Đại học Cần Thơ Ủy viên x 

5 TS. Ngô Mỹ Trân Trường Đại học Cần Thơ Thư ký x 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Tên học viên: Trương Thị Xuân Ngân  

2. Ngành học: Quản trị kinh doanh 

3. Tên đề tài: Phân tích tác động của lương, thưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại 

VNPT Cần Thơ 

4. Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Võ Văn Dứt 

5. Nội dung đánh giá: 

a) Tên đề tài:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

b) Mục tiêu:     Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

c) Tổng quan tài liệu:    Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

d) Phương pháp nghiên cứu:   Đạt: ; Sửa theo góp ý:  ✔ 

e) Kế hoạch thực hiện:   Đạt: ✔; Sửa theo góp ý:   

f)   Các góp ý CHÍNH để chỉnh sửa (lưu ý nếu sửa tên đề tài thì ghi rõ tên mới): 

- Cần làm rõ tại sao chọn đề tài này? Tại sao chọn nghiên cứu vấn đề lương thưởng?  

- Cần làm rõ hơn tính mới của đề tài, khả năng trùng lắp cao 

- Mô hình nghiên cứu: Tại sao lại tách lương, thưởng ra hai nhóm? Các nhóm khác lại gom lại? 

Căn cứ cơ sở nào? Cần làm rõ mục đích nghiên cứu là gì?  

- Công ty này đã sử dụng BSC, tác giả nên xem xét sự ảnh hưởng của sự thay đổi này đến sự 

hài lòng sẽ mang tính khả thi cao hơn? Hoặc có thể xem xét sự phân loại mức thưởng? 

- Xem lại sự phù hợp của mục tiêu 1 (thực trạng) 

- Trình bày rõ hơn phương pháp chọn mẫu 

- Các chỉ mục hỏi nên từ bốn trở lên  

- Điều chỉnh hình thức đề cương theo qui định 

- Tên đề tài: cần thảo luận lại với GVHD để chọn hướng nghiên cứu rõ hơn, điều chỉnh đề 

cương theo hướng chọn lại. 

- Cần có tờ giải trình khi nộp lại đề cương, chú ý mã ngành của QTKD là 8340101 

Kết luận của Hội đồng 

 Tốt, học viên tự sửa và nộp cho thư ký Hội đồng      

 Đạt yêu cầu, học viên sửa và CBHD kiểm tra trước khi nộp cho thư ký HĐ ✔ 

 Không đạt yêu cầu, học viên sửa và bảo vệ lại      

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

Thư ký      Chủ tịch  

 

                             

 

                              Ngô Mỹ Trân                                                 Lê Tấn Nghiêm 


