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1 1570970 Đào Công Thành
Các yếu tố quản lý chuỗi cung ứng ảnh hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp sản xuất - nghiên cứu trong ngành điện tử

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng

2 7141115 Đặng Thanh Tiến Ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp lên tích hợp chuỗi cung ứng
TS. Nguyễn Thị Đức 

Nguyên

3 1670431 Nguyễn Hoài Nhung
Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự gắn kết tình cảm của nhân 

viên với doanh nghiệp tại Việt Nam

TS. Lê Thị Thanh 

Xuân

4 1570968 Võ Đình Sang
Mối liên hệ giữa các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và khả năng thu 

hút ứng viên trong hoạt động tuyển dụng.

TS. Lê Thị Thanh 

Xuân

5 7140594 Phạm Hồng Tân
Sử dụng lý thuyết MEC (Means-End Chain Theory) để xác định động cơ tiêu dùng 

rau củ quả hữu cơ của khách hàng Tp. HCM

TS. Lê Thị Thanh 

Xuân

6 1670420 Đặng Thế Hoàng Các yếu tố quản lý chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp
TS. Nguyễn Thị Đức 

Nguyên

1 1670440 Phùng Văn Thái
Mối quan hệ giữa dịch vụ sau bán hàng và sự hài lòng khách hàng trong ngành điều 

hòa không khí

TS. Nguyễn Thúy 

Quỳnh Loan

2 1670448
Dương 

Thanh
Thúy

Mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM và 

sự căng thẳng trong công việc của nhân viên

TS. Nguyễn Thúy 

Quỳnh Loan

3 7141053
Trần Hoàn 

Mỹ
Anh

Quan hệ giữa định hướng tinh thần doanh nghiệp, định hướng thị trường và kết quả 

thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trương Minh 

Chương

4 1570501 Từ Chí Hùng

Ảnh hưởng của cách thức quản lý than phiền khách hàng và sự hài lòng khách hàng 

đến hình ảnh tổ chức: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thúy 

Quỳnh Loan

5 1570939 Ngô Quang Hưng
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tái sử dụng dịch vụ xe hai bánh thông 

qua ứng dụng đặt xe trực tuyến

TS. Nguyễn Thúy 

Quỳnh Loan

6 1570503
Nguyễn Trần 

Quốc
Khanh

Yếu tố ảnh hưởng sự thành công của dự án thuộc lĩnh vực sản xuất - Một nghiên cứu 

ở các doanh nghiệp khu vực Miền Đông Nam Bộ

TS. Nguyễn Thúy 

Quỳnh Loan

1 7141124 Trần Thanh Tùng
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống giao thông công cộng xanh tại 

Tp. Hồ Chí Minh

TS. Phạm Quốc 

Trung

2 7140546
Đoàn Vũ 

Khánh
Hùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng nghiện mua sắm trực tuyến trong bối cảnh 

thương mại xã hội ở Việt Nam

TS. Phạm Quốc 

Trung

3 7140540
Nguyễn 

Trung
Hiếu

Ảnh hưởng của nhận thức khách hàng về chất lượng dịch vụ, giá trị và tính công 

bằng đến lòng trung thành - Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ bảo hiểm xe hơi tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Phạm 

Ngọc Thúy

4 7140589 Lê Hồng Sơn
Ảnh hưởng của các yếu tố giá trị cảm nhận lên sự hài lòng và ý định quay lại của 

khách hàng đối với các trung tâm thương mại tại Việt Nam

PGS. TS. Phạm 

Ngọc Thúy

5 1570975
Nguyễn Thị 

Bích
Trâm

Ảnh hưởng của hành vi tương tác của bác sĩ đối với lòng tin và sự tham gia của bệnh 

nhân dẫn đến giá trị cảm nhận

PGS. TS. Lê Nguyễn 

Hậu

6 7140565 Lê Ngọc Lợi
Ảnh hưởng của cảm nhận môi trường dịch vụ đến cam kết gắn bó với tổ chức của 

hướng dẫn viên du lịch thông qua hai yếu tố áp lực công việc và hài lòng công việc

PGS. TS. Phạm 

Ngọc Thúy

7 7140595 Nguyễn Duy Thạch
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thôi thúc mua hàng khi phát sóng thời gian thực 

(live stream) trên mạng xã hội
TS. Lê Hoành Sử
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