
STT Tên đề tài luận văn

1 Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

2 Tổ chức kế toán tại Trung tâm giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội

3 Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

4 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xản xuất và Thương mại Dịch vụ Đức Minh

5 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty…. thuộc Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

6 Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco

7 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

8 Kế toán thế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

9 Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Bibica

10 Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Trách nhiệm hứu hạn Một thành viên Quang điện - Điện tử

11 Tổ chức kế toán tại Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

12 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

13 Tổ chức kế toán tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam

14 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đào tạo và Hướng nghiệp Nam Hưng

15 Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dệt 10-10

16 Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Bảo Châu

17 Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

18 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

19 Hoàn thiện kế toán thu chi ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất-thành phố Hà Nội

20 Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Phú Thọ

21 Hoàn thiện phân tích tài chính tại  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh ...

22 Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Traphaco

23 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn quận Dống Đa, thành phố Hà Nội

24 Kế toán chi phí ,doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty Y Dược Pháp Âu

25 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Phú Đức

26 Kế toán doanh thu, chi phí  và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Quản lý dự án

27 Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Cổ phần May Phương Đông

28 Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Nhật
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29 Kế toán quản trị chi phí tại công ty... thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sảng Việt Nam

30 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Nam Việt

31 Tổ chức kế toán tại Cục Tin học và Thống kê Tài chính

32 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyên Chương

33 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công trình Vạn An

34 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

35 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 189 - Bộ Quốc Phòng

36 Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

37 Tổ chức kế toán tại Viện nghiên cứu Lập Pháp

38 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Phát triển Dịch vụ Trường Phú

39 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Xây dựng Nam Việt

40 Kiểm toán hoạt động dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện

41 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội

42 Tổ chức kế toán tại trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội


