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            UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

1. Ngành: Công nghệ thông tin 

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

   STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Tìm hiểu về phương pháp 

phát hiện đối tượng YOLO 

(You Only Look Once) 

Phonsavanh Dodo 
TS. Hoàng Văn 

Thành 

Ứng dụng phương pháp You Only Look Once vào 

phát hiện đối tượng trong file Video hoặc hình ảnh 

từ camera. 

2 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng ứng 

dụng sàn giao dịch việc làm 

trên điện thoại thông minh 

Phosalath 

Inthanongsin 

TS. Trần Văn 

Cường 

Sử dụng mã nguồn mở Flutter và cơ sở dữ liệu thời 

gian thực Firebase, ứng dụng sàn giao dịch việc làm 

trên hệ điều hành Android đã được xây dựng với 

đầy đủ chức năng cần thiết cho nhà tuyển dụng 

cũng như người lao động. 

3 Đại học 

Tìm hiểu về phương pháp 

phát hiện đối tượng SSD 

(Single Shot Detection) 

Khounsombath 

Phonesavanh 

TS. Hoàng Văn 

Thành 

Sử dụng phương pháp phát hiện đối tượng Single 

Shot Detection để phát hiện đối tượng trong file 

Video hoặc hình ảnh từ camera. 

4 Đại học 

Phân tích thiết kế hệ thống 

lưu trữ thông tin sinh viên 

Trường Đại học Quảng Bình 

Hoàng Quốc Tiền 
ThS. Nguyễn 

Nương Quỳnh 

Khảo sát hiện trang, phana tích, thiết kế hệ thống 

lưu trữ thông tin sinh viên Trường ĐHQB. 

5 Đại học Nghiên cứu xây dựng ứng Nguyễn Đăng Ý TS. Trần Văn Tạo ra ứng dụng đặt xe trên smartphone nhanh 
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dụng đặt xe trên điện thoại 

thông minh 

Cường chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho người dùng. 

Giúp người dùng có thể dễ dàng lựa chọn được loại 

xe phù hợp, hành khách sẽ nhận được thông tin xác 

nhận với các thông tin chi tiết về biển số xe, số tài, 

tên, số điện thoại di động để liên hệ của tài xế, ước 

lượng thời gian xe đến đón, ước lượng quãng 

đường, giá cước sẽ đi và thực hiện đặt xe mà không 

cần phải gọi tới tổng đài. 

                                               Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

               NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                P. TRƯỞNG KHOA   

                                                                                                                                                           

                       (Đã ký)                                                                                                                                            (Đã ký)   

              TS. Hoàng Văn Thành                                                                                                            TS. Trần Văn Cường 
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           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

2. Ngành: Giáo dục Thể Chất 

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

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 

 

Đại học 

 

Nghiên cứu xây dựng các giải 

pháp nâng cao hiệu quả luyện tập 

bóng chuyền hơi cho người trung 

– cao tuổi phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới 

Phan Văn Hùng ThS. Trần Thủy 

- Đánh giá thực trạng luyện tập bóng chuyền hơi 

người trung - cao tuổi Phường Nam Lý, TP Đồng 

Hới. 

- Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

luyện tập môn bóng chuyền hơi cho người trung - cao 

tuổi phường Nam Lý, TP Đồng Hới. 

2 

 

 

Đại học 

Đánh giá thực trạng và lựa chọn 

giải pháp phát triển thể lực cho 

sinh viên ngành sư phạm khóa 61 

Trường Đại học Quảng Bình 

 

Nguyễn Quang Sơn 
Ths. Nguyễn Anh 

Tuấn 

- Đánh giá tình trạng thể lực của sinh viên sư phạm 

K61 – Trường Đại học Quảng Bình 

- Xây dựng các giải pháp phát triển thể lực cho nữ 

sinh viên sư phạm K61 – Trường Đại học Quảng 

Bình 

3 

 

 

Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tập 

luyện thể dục thể thao đối với nam 

sinh viên béo phì Trường Đại học 

Quảng Bình 

Lương Duy Tuấn Mạnh TS. Cao Phương 

- Đánh giá tình hình sức khỏe nam sinh viên của 

Trường Đại học Quảng Bình. 

- Xây dựng hệ thống bài tập thể chất và phương pháp 

áp dụng. đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống bài 

tập đối với nam sinh viên béo phì Trường Đại học 
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Quảng Bình. 

 

                                                 Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

         

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                TRƯỞNG KHOA   

                                                                                                                  

               (Đã ký)                                                                                                                                       (Đã ký)   

           TS. Cao Phương                                                                                                                     TS. Trần Thuỷ 
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             UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

3. Ngành: Kế toán 

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

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 

Đại học 

(ĐH KT 

K59) 

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản 

xuất giống cây trồng Văn Phùng – Quảng 

Trạch – Quảng Bình 

Trần Minh 

Hiếu 
TS. Trần Tự Lực 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản 

xuất giống cây trồng Văn Phùng; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng Văn 

Phùng. 

2 

Đại học 

(ĐH KT 

K59) 

Kế toán Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty 

TNHH Đông Dược Văn Hương – Đồng 

Hới – Quảng Bình 

Phan Xuân 

Hoàng 

ThS. Phan Thị 

Thu Hà 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, 

vật liệu tại Công ty TNHH Đông Dược Văn Hương; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 
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kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH 

Đông Dược Văn Hương. 

3 

Đại học 

(ĐH KT 

K59) 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại 

Công ty TNHH Tân Minh – Đồng Hới – 

Quảng Bình 

Võ Thị 

Khánh Hạ 

TS. Trương 

Thùy Vân 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán bán hàng trong doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng  tại 

Công ty TNHH Tân Minh; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Tân Minh. 

4 

Đại học 

(ĐH KT 

K59) 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng 

tổng hợp Không gian mới 

Hoàng Thị 

Sen 

ThS. Nguyễn Thị 

Diệu Thanh 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây 

dựng tổng hợp Không gian mới; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Không gian 

mới. 

5 
Đại học 

(CT2-KT) 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Viễn thông Phú Thành – Đồng Hới – 

Quảng Bình 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp; 

- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Viễn thông Phú Thành; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 
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Công ty TNHH Viễn thông Phú Thành. 

                                  Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

         

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA                                                                                                                  

  

               (Đã ký)                                                                                                                                        (Đã ký)   

    TS. Trương Thùy Vân                                                                                                                    TS. Trần Tự Lực 
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             UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

4. Ngành: Quản trị kinh doanh 

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

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 

Đại học 

(VB2-

K61) 

Phân tích tình hình tài chính 

tại Công ty TNHH Thương 

mại và du lịch Diệu Linh 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

ThS. Dương 

Hải Long 

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính trong 

doanh nghiệp; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính, các nhân tố ảnh hưởng 

đến tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Diệu 

Linh; 

- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của 

Công ty trong thời gian tới 

2 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

sản xuất tại Công ty TNHH 

Thương mại và du lịch Diệu 

Linh 

Nguyễn Việt 

Long 

TS. Nguyễn 

Văn Chung 

- Hệ thống hóa toàn bộ lý thuyết liên quan đến công tác quản trị sản xuất 

trong doanh nghiệp. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị sản xuất đối với hoạt 

động Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Diệu Linh. 

- Đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Diệu Linh. 

3 Đại học 
Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của công ty 

Nguyễn Thu 

Thủy 

TS. Nguyễn 

Văn Chung 

- Phân tích thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 

từ năm 2019 đến năm 2020,  
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TNHH thương mại và dịch 

vụ diệu linh giai đoạn 2018 – 

2020 

- Phân tích nhóm tỷ số tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh của công 

ty,  

- Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh , 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 

4 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản lý 

thuế TNDN đối với các 

doanh nghiệp xây dựng tại 

cục thuế tỉnh quảng trị 

Trần Thị Thu 

Huyền 

TS. Trần Tự 

Lực 

Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp xây dựng 

tại cục thuế tỉnh quảng trị 

5 

Đại học 

(LT-

K61) 

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu 

Quả kinh Doanh Bảo Hiểm 

Phi Nhân Thọ Tại Công Ty 

Bảo Việt Quảng Bình 

Mai Duy Nhất 
TS. Bùi Khắc 

Hoài Phương 

 - Tìm hiểu tình hình kinh doanh của Công ty Bảo Việt Quảng Bình. Nâng 

cao khả năng nhận thức của mọi người về ngành bảo hiểm phi nhân thọ 

- Thu thập các số liệu có liên quan, phân tích, nhận xét, đánh giá đồng thời 

đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi 

nhân thọ tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình 

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Bảo hiểm phi nhân 

thọ tại Công ty Bảo Việt Quảng Bình 

6 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH xây dựng Ngọc Ánh 

Nguyễn Ngọc 

Toàn 

TS. Nguyễn 

Văn Chung 

- Cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực 

- Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH XD Ngọc 

Ánh. 

- Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH xd Ngọc Ánh. 

7 
Đại học 

(CQ) 

Quản lý rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng thương mại cổ 

phần công thương – Chi 

nhánh Quảng Bình 

Thái Minh 

Khoa 

TS. Nguyễn 

Văn Chung 

- Hệ thống hóa các lý luận về NHTM và hoạt động tín dụng, quản trị tín 

dụng. 

- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng đối với khách 

hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Bình. 

- Trên cơ sở lý luận, phân tích tình hình và nguyên nhân đề tài đưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại chi 
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nhánh ngân hàng TMCP Công thương Quảng Bình. 

 

                                  Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

         

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA                                                                                                                  

  

               (Đã ký)                                                                                                                                        (Đã ký)   

    TS. Nguyễn Văn Chung                                                                                                        TS. Trần Tự Lực 

 
 

 


