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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC HUẾ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                             
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ  

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019 (DHH2019) 

(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 7năm 2018) 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

1.  Hồi quy phân vị và mô hình 

Fama-French trong đầu tư 

chứng khoán trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Mục tiêu:  

Đề tài nghiên cứu việc sử dụng phương pháp hồi 

quy phân vị để ước lượng các tham số trong  mô 

hình Fama-French để đo lường rủi ro thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Nội dung: 

- Nghiên cứu mô hình hồi quy phân vị và mô hình 

Fama-French  và ứng dụng trong phân tích rủi ro 

cho nhóm các cổ phiếu niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam.  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2  

- Tài liệu tham khảo cho các 

chuyên viên phân tích tài chính, 

nhà đầu tư chứng khoán, các 

nhà phân tích và định giá tài 

sản tài chính. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

2.  Xử lý tri thức không nhất quán 

trong tiến hóa và truy vấn 

ontology 

Mục tiêu: Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu 

và đề xuất giải pháp xử lý tri thức không quán 

trong ontology, trong đó tập trung vào hai tác vụ 

tiến hoá ontology và truy vấn ontology. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu lý thuyết về tiến hóa ontology. 

- Nghiên cứu lý thuyết về truy vấn ontology 

-. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp đảm bảo 

tính nhất quán của ontology trong quá trình tiến 

hóa. 

- Nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá 

truy vấn với ontology không nhất quán. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ 02 chương trình phần mềm 

ứng dụng: 

(1) Chương trình hỗ trợ tiến hoá 

ontology. Chương trình này cho 

phép người dùng thực hiện các 

thay đổi thêm, xoá, sửa các tiên 

đề lên một ontology và bảo đảm 

ontology mới là nhất quán. 

(2) Chương trình truy vấn 

ontology. Chương trình này cho 

phép ước lượng kết quả có 

nghĩa khi truy vấn một 

ontology không nhất quán. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

3.  Nghiên cứu đặc trưng phát 

quang và khả năng ứng dụng 

của vật liệu silicate alumino 

kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm 

Mục tiêu: 

- Chế tạo thành công và nghiên cứu đặc trưng phát 

quang của silicate alumino kiềm thổ (M2Al2SiO7, 

M: Sr, Ca,…) pha tạp các ion đất hiếm 

- Đề xuất khả năng ứng dụng của vật liệu 

Nội dung: 

+ Nghiên cứu qui trình chế tạo các vật liệu silicate 

alumino kiềm thổ (M2Al2SiO7, M: Sr, Ca,…) pha 

tạp các ion đất hiếm bằng các phương pháp phản 

ứng pha rắn. 

+ Cải tiến và hoàn thiện hệ đo phổ phát quang tự 

lắp đặt, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và đào 

tạo. 

+ Nghiên cứu cấu trúc của các vật liệu đã chế tạo. 

+ Khảo sát các đặc trưng phát quang, giải thích vai 

trò của các ion tạp chất trong quá trình phát quang 

của vật liệu và cơ chế phát quang. 

+ Xác định màu bức xạ của các vật liệu đã chế tạo 

nhằm định hướng cho một số mục đích ứng dụng 

trong kỹ thuật chiếu sáng, hiển thị,,... 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 2 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Qui trình công nghệ chế tạo 

các vật liệu silicate alumino 

kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm 

+ Hoàn thiện hệ đo phổ phát 

quang đáp ứng yêu cầu nghiên 

cứu và đào tạo 

+  Các vật liệu silicate alumino 

kiềm thổ (M2Al2SiO7, M: Sr, 

Ca,…) pha tạp các ion đất hiếm 

có đặc trưng phát quang tối ưu 

dùng cho việc nghiên cứu cấu 

trúc và các đặc trưng quang 

phổ, có khả năng ứng dụng.  

80  Trường ĐH Khoa 

học 

4.  Ứng dụng phần mềm 

COMSOL Multiphysics để mô 

phỏng cộng hưởng plasmon bề 

mặt trên cấu hình Kretschmann 

Mục tiêu: Sử dụng phần mềm COMSOL 

Multiphysics mô phỏng cộng hưởng plasmon bề 

mặt trong cấu hình Kretschmann và ảnh hưởng của 

chúng đến trường điện từ trong môi trường. 

Nội dung: 

- Tổng quan lý thuyết về plasmon bề mặt và cấu 

hình Kretschmann. 

- Sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để 

xây dựng mô hình tính toán cho cấu hình 

Kretschmann. 

- Thực hiện tính toán trên mô hình với các loại vật 

liệu khác nhau để xác định điều kiện tồn tại cộng 

hưởng plasmon bề mặt. 

- Khảo sát ảnh hưởng của cộng hưởng plasmon bề 

mặt lên trường điện từ trong cấu hình. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

5.  Nghiên cứu, thiết kế chip 

silicon quang chuyển mạch 

mode băng siêu rộng cho hệ 

thống ghép kênh phân chia 

theo mode 

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là hướng đến thiết 

kế mạch tích hợp quang tử với kích thước nhỏ gọn 

thực hiện chức năng chuyển mạch mode sử dụng 

cấu trúc ống dẫn sóng MMI với lõi là Si và vỏ 

SiO2.  

Nội dung:  

* Nghiên cứu phương pháp truyền sóng BPM 

* Nghiên cứu bộ giao thoa đa mode MMI 

* Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa thiết bị và 

đánh giá sai số chế tạo thiết bị. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Sơ đồ cấu trúc mạch 3D chip 

silicon quang chuyển mạch 

mode. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

6.  Nghiên cứu khảo sát đặc điểm 

hoạt động của một số chuẩn 

giao tiếp không dây ứng dụng 

trong các hệ thống kết nối vạn 

vật (IoT) 

Mục tiêu: 

Nghiên cứu hoạt động truyền thông bên trong các 

hệ thống IoT ứng dụng trong không gian rộng để 

hướng đến các mục tiêu tối ưu cho tiêu hao năng 

lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ 

thống. 

Nội dung: 

* Nghiên cứu và triển khai các chuẩn giao thức 

truyền thông không dây để trao đổi dữ liệu bên 

trong các hệ thống nhúng nói chung và định hướng 

phát triển cho xu thế IoT. 

* Khảo sát đánh giá và so sánh hiệu quả hoạt động 

dựa trên nhiều yếu tố để làm cơ sở cho các hoạt 

động nghiên cứu và triển khai các hệ thống nhúng 

trong xu thế IoT một cách hiệu quả và tối ưu. 

* Đề xuất giải pháp định tuyến và một số cơ chế 

truyền thông phù hợp với các ràng buộc về năng 

lượng, không gian và điều kiện tự nhiên cụ thể của 

địa phương. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Sơ đồ chi tiết và kết quả khảo 

sát đánh giá hoạt động của các 

mạch điện thực hiện chức năng 

truyền thông không dây bên 

trong các hệ thống nhúng định 

hướng IoT. 

+ Giải pháp đề xuất để nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các 

hoạt động truyền thông không 

dây ứng dụng trong các hệ 

thống nhúng. 

+ Mã nguồn của các chương 

trình dùng để điều khiển các 

khối giao tiếp và chương trình 

dùng để trao đổi dữ liệu giữa 

các thành phần của hệ thống.. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

7.  Nghiên cứu tổng hợp và khảo 

sát khả năng tiếp nhận – giải 

phóng thuốc của hydrogel 

glucomannan-poly(acrylic 

acid) 

Mục tiêu: Tổng hợp được hydrogel glucomannan-

poly(acrylic acid) nhạy pH và có khả năng tiếp 

nhận và giải phóng thuốc 5-aminosalicylic.  

Nội dung:                 

 (1) Tổng hợp hydrogel glucomannan–poly (acrylic 

acid): khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

- Quy trình tổng hợp hydrogel 

glucomannan–poly (acrylic 

acid) 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

trương của hydrogel gồm tỷ lệ hóa chất, nhiệt độ 

phản ứng và thời gian phản ứng. 

 (2) Nghiên cứu các đặc trưng, tính chất của sản 

phẩm. 

 (3) Khảo sát khả năng tiếp nhận và giải phóng 

thuốc 5-aminosalicylic. 

- Mô hình động học quá trình 

giải phóng thuốc 

8.  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nano Cu, nano Ag trên nền 

alginate và đánh giá khả năng 

kháng khuẩn, kháng nấm, kích 

thích tăng trưởng cây lúa 

Mục tiêu: Tổng hợp được các loại vật liệu nano 

Cu, nano Ag có hoạt tính kháng khuẩn và kháng 

nấm cao. 

Nội dung : 

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Cu trên nền 

alginate: Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng như: 

nồng độ các chất, nhiệt độ, pH, thời gian phản ứng. 

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Ag trên nền 

alginate: Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng như: 

nồng độ các chất, nhiệt độ, thời gian phản ứng. 

- Đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và 

kích thích tăng trưởng của các loại vật liệu tổng 

hợp được trên cây lúa ở cả 3 mức: invitro, nhà lưới 

và đồng ruộng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ 01 quy trình tổng hợp vật liệu 

nano Cu trên nền alginate. 

+ 01 quy trình tổng hợp vật liệu 

nano Ag trên nền alginate. 

+ 01 quy trình sử dụng vật liệu 

nano Cu với vai trò kháng 

khuẩn, kháng nấm và kích thích 

tăng trưởng trên cây lúa. 

+ 01 quy trình sử dụng vật liệu 

liệu nano Ag với vai trò kháng 

khuẩn, kháng nấm và kích thích 

tăng trưởng trên cây lúa. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

9.  Tuyển chọn và nuôi thu sinh 

khối vi tảo bản địa ở miền 

Trung Việt Nam làm vật liệu 

cho sản xuất nhiên liệu sinh 

học và thực phẩm dinh dưỡng 

Mục tiêu: 

Tuyển chọn và nuôi sinh khối thành công một số 

loài vi tảo có giá trị tiềm năng làm vật liệu cho sản 

xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng. 

Nội dung: 

1. Khảo sát thành phần loài và sự phân bố của các 

loài vi tảo có giá trị tiềm năng làm vật liệu cho sản 

xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng. 

2. Phân lập và nuôi cấy các loài vi tảo bản địa có 

giá trị tiềm năng cao. 

3. Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối một số loài có 

tiềm năng cao trong sản xuất nhiên  liệu sinh học 

và thực phẩm dinh dưỡng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Bộ sưu tập các giống tảo có 

giá trị kinh tế tiềm năng 

+ 30g sinh khối khô của mỗi 

giống tảo được tuyển chọn. 

+ Quy trình nuôi cấy và nuôi 

thu sinh khối các loài vi tảo 

được tuyển chọn. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

10.  Phân vùng chức năng môi 

trường phục vụ định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ môi trường tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: Đề xuất hệ thống các vùng, tiểu vùng 

theo các chức năng môi trường. Trên cơ sở đó đưa 

ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường phù hợp với các vùng chức năng môi 

trường. 

Nội dung: 

- Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

hiện trạng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hiện trạng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phân vùng chức năng môi trường tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Cơ sở pháp lý về phân vùng chức năng môi 

trường  

- Phân vùng chức năng môi trường tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

môi trường theo các vùng chức năng môi trường 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 

2040  

 Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Bộ cơ sở dữ liệu về môi 

trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2018 bao gồm toàn bộ tài 

liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu, bản 

đồ phân vùng chức năng môi 

trường, định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ môi 

trường tỉnh Thừa Thiên Huế; 

được lưu trữ bằng các phần 

mềm tương thích trong hệ 

thông tin địa lý (GIS) dễ khai 

thác, cập nhật. 

 + Bản đồ hiện trạng môi 

trường, phân vùng chức năng 

môi trường, quy hoạch bảo vệ 

môi trường tỷ lệ 1/100.000 tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

11.  Đánh giá khả năng ăn mòn của 

nước ngầm đối với kết cấu bê 

tông móng công trình khu vực 

đồng bằng ven biển phía Bắc 

tỉnh Quảng Trị 

Mục tiêu: Đánh giá được khả năng ăn mòn axit, ăn 

mòn rửa lũa, ăn mòn cacbonic, ăn mòn sunfat của 

nước ngầm đối với kết cấu bê tông móng công 

trình khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc tỉnh 

Quảng Trị. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu đặc điểm Địa chất - Địa chất thủy 

văn khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc tỉnh 

Quảng Trị. 

- Khảo sát thực địa kết hợp lấy mẫu nước ngầm 

trong các giếng đào và một số mẫu nước mặt. 

- Phân tích các chỉ tiêu hóa học mẫu nước. Từ đó, 

đánh giá khả năng ăn mòn của nước ngầm đối với 

các kết cấu bê tông móng công trình theo các chỉ 

tiêu: ăn mòn axit, ăn mòn rửa lũa, ăn mòn 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bản đồ phân vùng mức độ ăn 

mòn của nước ngầm khu vực 

nghiên cứu theo các chỉ tiêu: ăn 

mòn axit, ăn mòn rửa lũa, ăn 

mòn cacbonic, ăn mòn sunfat. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

cacbonic, ăn mòn sunfat. 

- Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ăn mòn của 

nước ngầm khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:50.000 và 

đề xuất một số biện pháp bảo vệ. 

12.  Nghiên cứu nguy cơ tai biến 

môi trường địa chất do hoạt 

động khai thác vật liệu xây 

dựng tự nhiên ở huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá nguy cơ phát 

sinh tai biến môi trường liên quan đến các hoạt 

động khai thác vật liệu xây dựng tự nhiên ở khu 

vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề 

xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các 

tác động đến môi trường  

Nội dung:  

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng môi trường tại 

khu vực nghiên cứu 

- Nghiên cứu đánh giá nguy cơ phát sinh tai biến 

môi trường (trượt lở, đá rơi, đá đổ, lũ bùn đá...) 

liên quan đến các hoạt động khai thác vật liệu xây 

dựng tự nhiên ở khu vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và 

giảm thiểu các tác động đến môi trường. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bảng thống kê các vị trí có 

nguy cơ phát sinh tai biến môi 

trường liên quan đến các hoạt 

động khai thác vật liệu xây 

dựng tự nhiên ở khu vực huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

13.  Đánh giá khả năng sử dụng cát 

nội đồng thay thế cát sông 

truyền thống trong vật liệu bê 

tông và vữa xây dựng ở tỉnh 

Quảng Trị 

Mục tiêu: Đánh giá đúng các đặc điểm đặc trưng, 

xác định được các phương thức cải tạo tính chất 

xây dựng nhằm có giải pháp sử dụng hợp lý cát nội 

đồng thay thế cát sông trong bê tông và vữa xây ở 

tỉnh Quảng Trị. 

Nội dung:  

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

2. Đánh giá hiện trạng, xác định các yếu tố, đặc 

điểm tự nhiên của các loại hình cát nội đồng. 

    - Khảo sát thực địa thu thập tài liệu, số liệu thục 

tế nhằm nghiên cứu đặc điểm phân bố (theo diện 

và khoanh vi ranh giới) của các thành tạo cát nội 

đồng bằng các lỗ trình địa chất và lấy mẫu cho 

phân tích. 

   - Khoan khảo sát nhằm nghiên cứu các đặc điểm 

địa chất, đặc điểm phân bố và lấy mẫu theo độ sâu 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bản đồ địa chất Đệ tứ và 

phân bố các thành tạo cát khu 

vực nghiên cứu, tỷ lệ 

1:100.000.Yêu cầu thể hiện đầy 

đủ, đúng nội dung, chất lượng, 

đúng tỷ lệ 

+ Sơ đồ vị trí các công trình 

khảo sát và điểm lấy mẫu khu 

vực nghiên cứu, tỷ lệ 

1:100.000. Yêu cầu thể hiện rõ 

mạng lưới các công trình 

khảo  sát và vị trí lấy mẫu thực 

địa. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

3. Đánh giá khả năng sử dụng làm vật liệu các nội 

đồng cho bê tông và vũa xây. 

   - Khảo sát, phân tích xác định các tính cơ lý, đặc 

điểm kỹ thuật của các loại cát nội đồng. 

   - Khảo nghiệm các mức độ phối trộn, phương 

thức kết hợp giữa cát nội đồng với cát sông và các 

vật liệu khác sẵn có. 

   - Thí nghiệm xác định các yếu tố kỹ thuật (cường 

độ chịu nén, chịu kéo uốn, độ sụt, cấp độ thấm của 

bê tông; tính dẻo và cường độ nén của vữa) của các 

sảm phẩm thu được để so sánh đánh giá chất lượng 

bê tông, vữa so với mẫu chuẩn. 

4. Đề xuất các giải pháp  khai thác sử dụng cát nội 

đồng phục vụ xây dựng ở   Quảng Trị 

+ Sơ đồ công nghệ thể hiện 

phương thức phối trộn cát nội 

đồng với các vật liệu khác nhau 

trong bê tông và vữa xây Quảng 

Trị.  

14.  Nâng cao hiệu quả khử trùng 

nước bằng tia cực tím với sự hỗ 

trợ của thiết bị tạo màng chất 

lỏng. 

Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả khử trùng 

nước bằng tia cực tím.  

Nội dung : 

- Thiết kế hệ thống khử trùng bằng tia cực tím tích 

hợp với công đoạn cấp oxy bằng thiết bị tạo màng 

chất lỏng 

- Đánh giá hiệu quả khử trùng bằng tia cực tím 

thông thường. Xác định các điều kiện vận hành tối 

ưu (ảnh hưởng SS, liều bức xạ,…) 

- Đánh giá hiệu quả tạo màng chất lỏng (kiểu đầu 

phun, lưu lượng sục khí,…) 

- Đánh giá hiệu quả khử trùng bằng tia cực tím kết 

hợp với kỹ thuật màng nước mỏng để khử trùng 

hiệu quả Escherichia coli, coliforms và vibrio 

trong nước. Xác định các điều kiện vận hành tối ưu 

(độ truyền quang, ảnh hưởng SS, liều bức xạ,…) 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Khoa 

học 

15.  Bảo tồn nhà cộng đồng truyền 

thống của người Katu nhằm 

thúc đẩy phát triển du lịch sinh 

thái ở huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu:   

Bảo tồn và phục dựng nhà cộng đồng truyền thống 

của dân tộc Katu nhằm bảo tồn kiến trúc và tri thức 

bản địa cũng như góp phần thúc đẩy phát triển du 

lịch sinh thái tại Nam Đông. 

Nội dung:  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 + Bản đồ đánh dấu vị trí và hồ 

sơ bản vẽ của các nhà cộng 

đồng truyền thống của người 

80  Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Phân tích đặc điểm lịch sử nhà cộng đồng truyền 

thống Katu ở Nam Đông qua các thời kỳ 

- Đánh giá đặc điểm hiện trạng của nhà cộng đồng 

truyền thống tại khu vực nghiên cứu (6 xã định 

canh định cư) 

- Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái ở Nam Đông 

- Miêu tả quá trình phục dựng nhà cộng đồng 

truyền thống tại một thôn tiêu biểu 

- Đề xuất các giải pháp kết hợp giữa việc bảo tồn 

và phục dựng nhà cộng đồng gắn với các hoạt 

động du lịch sinh thái 

Katu tại 6 xã định canh, định cư 

của huyện Nam Đông 

+ Bản đồ liên kết các điểm du 

lịch cộng đồng tại Nam Đông 

+ Bản vẽ, hình ảnh và video mô 

tả quá trình phục dựng nhà 

cộng đồng truyền thống 

16.  Đánh giá thực trạng và định 

hướng bảo tồn, nâng cao giá trị 

hệ thống kiến trúc Đình làng 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu  
Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn để nâng 

cao giá trị hệ thống kiến trúc đình làng tỉnh Thừa 

Thiên Huế, đặc biệt các hệ thống Đình làng đã, 

đang và sẽ là di tích kiến trúc nghệ thuật, văn hóa 

cấp tỉnh, cấp Quốc gia. 

Nội dung: 

- Tiếp tục khảo sát và đo vẽ chi tiết 22 Đình làng 

kết cấu bằng gỗ vẫn còn lưu giữ tốt. 

(Điều mà 3 năm trước đây- từ năm 2014 đến cuối 

năm 2017, tôi và bạn đồng nghiệp đã khảo 

sát, đo vẽ sơ bộ được 22 đình bằng gỗ- Dự kiến 

khảo sát đo vẽ chi tiết thêm 03 Đình nữa để 

đưa ra các kết quả chính xác nhất). 

- Tập bản vẽ kiến trúc của các đình làng giá trị về 

mặt kiến trúc nghệ thuật ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Và các thông số hệ thống cột, kèo 

trong cấu kiện gỗ. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng về hệ thống 

Đình của tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm các huyện 

của tỉnh và thành phố Huế). 

- Các định hướng khắc phục và làm rõ giá trị của 

hệ thống Đình làng ở tỉnh. 

- Bản đồ định vị và danh sách các Đình ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Tập bản vẽ kiến trúc của 

Đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Bản đồ định vị và danh sách 

các Đình ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

80  Trường ĐH Khoa 

học 



9 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

17.  Nghiên cứu đặc điểm văn bản 

và giá trị của công trình Nam 

bang thảo mộc 

Mục tiêu: Đề tài sẽ cung cấp cái nhìn khái quát, 

toàn diện hơn về mảng thư tịch Hán Nôm y dược 

học cổ truyền nói chung và văn bản Nam bang 

thảo mộc nói riêng. Qua việc nghiên cứu đặc điểm 

văn bản và giá trị của văn bản, những vấn đề về 

văn bản, văn tự được phát hiện. Đồng thời, đề tài 

giúp ích cho người học Hán Nôm, y học cổ truyền, 

những người mến mộ Nam bang thảo mộccó dịp 

được tiếp cận, học hỏi, tiếp thu nguồn tri thức bổ 

ích về thế giới dược liệu đa dạng, phong phú, 

những giá trị thiết thực trong việc ứng dụng những 

tri thức y học truyền thống vào việc phòng chống, 

chữa trị, bào chế, sử dụng dược liệu. Góp phần vào 

việc gìn giữ, bảo quản, phát triển và nâng cao ý 

thức của con người đối với thư tịch y thư và nguồn 

dược liệu ở nước ta. Kết quả của đề tài có thể sử 

dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh 

viên ngành Hán Nôm, ngành y học cổ truyền và 

những người yêu thích tìm hiểu về dược liệu nước 

Nam.. 

Nội dung:                                      
- Giới thiệu tổng quan về văn bản Nam bang thảo 

mộc.  

- Giới thiệu tên gọi, dược tính và công dụng của 

dược liệu Nam bang. 

- Tiến hành mô tả văn bản (về nội dung và hình 

thức) để đạt được mục tiêu đặt ra đó là những đặc 

điểm của văn bản cũng như giá trị của công 

trình Nam bang thảo mộc. 

- Đề xuất giải pháp để gìn giữ, phát triển nguồn 

dược liệu và rút ra những kết luận cần thiết khi 

thực hiện đề tài này. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 

18.  Mối bang giao giữa triều 

Nguyễn (Việt Nam) và triều 

Thanh (Trung Quốc) qua thơ đi 

sứ triều Nguyễn 

Mục tiêu: Đề tài hệ thống và bổ sung những vấn 

đề lý luận và thực tiễn về thơ đi sứ. Riêng trong 

giai đoạn triều Nguyễn, đề tài có những nhận xét 

đánh giá một cách cụ thể tư nội dung đến hình thức 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

trong mối quan hệ tương quan với những đặc điểm 

về thơ đi sứ ở các giai đoạn trước đó. Thông qua 

thơ đi sứ, góp phần tái hiện lại bức tranh bang giao 

giữa triều Nguyễn (Việt Nam) và triều Thanh 

(Trung Quốc). 

Nội dung: 

 - Văn hóa đi sứ và sự hình thành dòng thơ đi sứ 

trong lịch sử 

- Đặc điểm bức tranh bang giao giữa triều Nguyễn 

(Việt Nam) và triều Thanh (Trung Quốc) qua góc 

nhìn thơ đi sứ 

- Giá trị của dòng thơ sứ trình đối với vấn đề bang 

giao trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đặc biệt là 

phương diện giao lưu văn chương, văn hóa và 

chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc 

19.  Văn hóa ẩm thực của người Tà 

Ôi ở huyện A Lưới tỉnh Thừa 

Thiên Huế với sự phát triển du 

lịch địa phương 

Mục tiêu: Thông qua đề tài, văn hóa ẩm thực của 

người Tà Ôi ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 

được tìm hiểu, lý giải một cách có tính hệ thống và 

khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm 

cứ liệu cho việc hoạch định chính sách bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa tộc người, đặc biệt là 

văn hóa ẩm thực dưới góc nhìn thực dưỡng trong 

chiến lược phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế, 

xóa đói giảm nghèo và an toàn lương thực, đảm 

bảo đời sống sức khỏe của các cộng đồng tộc 

người thiểu số ở huyện A Lưới. 

Nội dung:  

 -  Để đạt được các mục tiêu đề ra, chúng tôi tiến 

hành tìm hiểu, nghiên cứu, phân loại và hệ thống 

các dạng thức của ẩm thực nhằm tìm ra đặc trưng, 

ý nghĩa và vai trò của yếu tố văn hóa này trong đời 

sống tộc người Tà Ôi. 

-    Xem xét ẩm thực của người Tà Ôi trong bối 

cảnh văn hóa của vùng miền, xem xét dựa trên yếu 

tố đồng đại và lịch đại để thấy rõ hơn các giá trị, sự 

giao thoa và biến đổi văn hóa của ẩm thực tộc 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế. 

-    Tìm hiểu ẩm thực của người Tà Ôi dưới góc độ 

dinh dưỡng và an toàn lương thực nhằm đảm bảo 

đời sống sức khỏe của người Tà Ôi trong giai đoạn 

hiện nay. 

-    Định hướng và đề xuất xây dựng một số mô 

hình du lịch ẩm thực; du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng kết hợp ẩm thực mang tính thực tiễn, 

phục vụ chiến lược phát triển du lịch, nâng cao đời 

sống kinh tế tộc người ở huyện A Lưới nói riêng và 

tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. 

20.  Biến đổi văn hóa - xã hội của 

cư dân vạn đò trên sông Hương 

tại các khu tái định cư ở thành 

phố Huế 

Mục tiêu: 

Thông qua đề tài biến đổi văn hóa,  xã hội của cư 

dân trên sông Hương tại các khu định cư để thấy rõ 

hơn thực trạng và biến đổi văn hoá - xã hội của 

cộng đồng cư dân trước và sau tái định cư nhằm 

hiểu rõ hơn các đặc điểm về dân cư, văn hoá, tập 

quán sinh hoạt của cư dân tại các khu định cư cũng 

như quá trình hội nhập văn hóa của cộng đồng cư 

dân trên sông Hương 

Nội dung:     

- Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng và biến đổi văn 

hóa, xã hội của cư dân trên sông Hương trước và 

sau tái định cư cũng như quá trình hội nhập của cư 

dân. 

- Đánh giá sự biến đổi văn hóa, xã hội của cộng 

đồng cư dân trên sông Hương 

- Đề xuất các giải pháp mang tính khoa học; cung 

cấp những luận chứng cho các nhà quản lý trong 

công tác thực hiện chính sách kinh tế, tạo công ăn 

việc làm cũng như các vấn đề an sinh xã hội, quản 

lý cộng đồng bền vững đối với cộng đồng cư dân 

vạn đò ở Huế nói riêng và cư dân đầm phá  ở Thừa 

Thiên Huế nói chung trong tương lai. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Sách tham khảo (trong điều 

kiện kinh phí cho phép) 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

21.  Mối quan hệ giữa kinh tế và 

chính trị trong quá trình đổi 

mới ở Việt Nam giai đoạn 1986 

- 2016 

Mục tiêu: Đề tài góp phần nghiên cứu làm rõ quan 

hệ giữa kinh tế và chính trị trong 30 năm đổi mới 

(1986 - 2016) ở nước ta; thực trạng giải quyết mối 

quan hệ này trong 30 năm đổi mới và đề xuất một 

số giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan 

hệ giữa kinh tế và chính trị trong thời gian tới ở 

nước ta. 

Nội dung:  

- Một số vấn đề lý luận giữa kinh tế và chính trị 

   + Khái niệm kinh tế, khái niệm chính trị 

   + Quan điểm của triết học Mác - Lênin về quan 

hệ giữa kinh tế và chính trị 

   + Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

quan hệ giữa kinh tế và chính trị 

- Thực trạng và giải pháp giải quyết mối quan hệ 

giữa kinh tế và chính trị trong 30 năm đổi mới ở 

Việt Nam giai đoạn 1986 - 2016 

   +Tính tất yếu của công cuộc đổi mới do Đảng 

Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo 

   +Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân giải quyết 

mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong 30 năm 

đổi mới ở Việt Nam 

   + Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải 

quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong 

thời gian tới ở Việt Nam 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 

22.  Phát huy vai trò của nhà nước 

trong quản lý phát triển xã hội 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện 

nay 

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng của quản lý phát 

triển xã hội ở Việt Nam hiện nay nói chung và ở 

Thừa Thiên Huế nói riêng, từ đó đưa ra các giải 

pháp và định hướng để phát huy vai trò của Nhà 

nước trong quản lý phát triển xã hội ở Thừa Thiên 

Huế hiện nay 

Nội dung: 
* Lý luận chung về vai trò của Nhà nước 

trong quản lý phát triển xã hội 

- Các khái niệm cơ bản 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 80 Trường ĐH Khoa 

học 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

-  Một số cách tiếp cận về “phát triển xã hội” và 

“quản lý phát triển xã hội”.  

- Vai trò của Nhà nước trong quản lý phát triển xã 

hội  

* Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của Nhà 

nước trong quản lý phát triển xã hội ở Thừa Thiên 

Huế hiện nay 

- Những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà 

nước đối với phát triển xã hội ở Việt Nam nói 

chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng qua 30 năm 

đổi mới 

- Giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong 

quản lý phát triển xã hội ở Thừa Thiên Huế hiện 

nay. 

- Những định hướng về quản lý nhà nước đối với 

phát triển xã hội ở Thừa Thiên Huế. 

23.  Nghiên cứu tác động của biến 

đổi khí hậu đến cơ cấu sử dụng 

đất nông nghiệp tại huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Mục tiêu: Nghiên cứu tập trung đánh giá tác động 

của biến đổi khí hậu (ngập lụt và khô hạn) đến biến 

động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thông qua mô 

hình hóa không gian, tích hợp thông tin viễn thám 

và thông tin thống kê. Từ đó, đề xuất một số giải 

pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong sử dụng đất 

nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Nội dung: 

- Những biến đổi về khí hậu và cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ hạn hán và đánh 

giá tác động đến biến động cơ cấu sử dụng đất nông 

nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Dự tính biến động cơ cấu diện tích đất nông nghiệp 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu (khô hạn, ngập lụt); 

Xây dựng bản đồ dự báo ngập lụt và bản đồ dự 

báo hạn hán; 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Bộ sản phẩm bản đồ: 

- Bản đồ hiện trạng đất nông 

nghiệp, biến động đất nông  

nghiệp, 

- Bản đồ ngập lụt, bản đồ hạn 

hán, bản đồ dự báo ngập lụt, 

bản đồ dự báo hạn hán  

- Bản đồ mô hình hóa biến 

động đất nông nghiệp dưới tác 

động biến đổi khí hậu  

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Xây dựng mô hình hóa biến động cơ cấu đất nông 

nghiệp dưới tác động của biến đổi khí hậu; 

- Đề xuất định hướng sử dụng đất nông 

nghiệp huyện Quảng Điền thích ứng trong điều kiện 

biến đổi khí hậu. 

24.  Xây dựng mô hình hệ thống 

thông tin địa lý hỗ trợ quyết 

định quy hoạch sử dụng đất 

trồng cây cao su ở vùng gò đồi 

tỉnh Quảng Bình trong điều 

kiện biến đổi khí hậu 

Mục tiêu: Xây dựng được mô hình hệ thống thông 

tin địa lý hỗ trợ ra quyết định quy hoạch phân vùng 

trồng cao su an toàn trong điều kiện bão ngày càng 

nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Bình. 

Nội dung: 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trồng cây cao su, 

trong đó có sử dụng GIS và viễn thám để thành lập 

bản đồ hiện trạng cây cao su 

- Đánh giá và phân vùng thiệt hại các vùng trồng cây 

cao su sau các trận bão bằng công nghệ GIS và viễn 

thám 

- Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ 

ra quyết định quy hoạch sử dụng đất trồng cao su ở 

tỉnh Quảng Bình 

- Nghiên cứu các giải pháp chính sách quy hoạch và 

phát triển cây cao su ở tỉnh Quảng Bình trong thời 

gian tới dưới điều kiện biến đổi khí hậu  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Các loại bản đồ chuyên đề và 

thông tin thuộc tính liên quan 

như: bản đồ hiện trạng trồng 

cao su, bản đồ đánh giá thiệt hại 

trồng cao su sau các trận bão; 

bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa 

hình 3D, bản đồ hướng dốc, 

bản đồ hướng gió chính, bản đồ 

quy hoạch, bản đồ loại bỏ các 

diện tích ra khỏi quy hoạch. 

+ 01 mô hình hệ thống thống 

tin địa lý trên phần mềm 

ArcGIS hoặc IDRISI để hỗ trợ 

việc ra quyết định quy hoạch, rà 

soát lại diện tích trồng cao su 

của tỉnh Quảng Bình 

+ 01 bản khuyến nghị chính 

sách quy hoạch và phát triển 

cao su tỉnh Quảng Bình 

- 01 sổ tay hướng dẫn sử dụng 

mô hình hỗ trợ ra quyết định 

nhằm chuyển giao cho các đơn 

vị ở địa phương làm công tác 

quy hoạch  

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

25.  Ứng dụng kỹ thuật barcode 

trong nghiên cứu định danh và 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh dấu cấu trúc di 

truyền của loài và xem xét mức độ đa dạng di truyền 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

đa dạng di truyền cá chình hoa 

(Anguilla marmorata Quoy & 

Gaimard, 1824) ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

của cá chình hoa phân bố ở hai vùng sinh thái nước 

ngọt (núi cao) và lợ mặn (cửa sông, đầm phá). 

Nội dung: 

1. Định danh thành phần loài cá chình hoa ở Thừa 

Thiên Huế 

Sử dụng kỹ thuật Barcode để xác định thành phần 

loài của cá chình hoa đang phân bố ở Thừa Thiên 

Huế thông qua hai đoạn gen 16S và CIO. 

2. Xây dựng cây phả hệ cho loài 
Dựa trên dữ liệu có được từ quá trình phân tích di 

truyền của hai đoạn gen 16S và CIO, xây dựng cây 

thể hiện mối quan hệ di truyền bằng phần mềm 

Megar 7.0. 

3. Đánh giá đa dạng di truyền quần thể của cá chình 

hoa phân bố ở Thừa Thiên Huế 

Đánh giá sự đa dạng trong cấu trúc gen của cá chình 

phân bố ở hai vùng sinh thái khác nhau, bao gồm: 

các sông, suối ở vùng thượng nguồn (cá chình giai 

đoạn sinh trưởng) và các cửa sông, đầm phá (cá 

chình di cư), để đánh giá mức độ đa dạng di truyền 

và khả năng thích nghi của loài. Đa dạng di truyền 

giữa các quần thể được tính bằng tổng số haplotype 

(k), số lượng của vị trí đa hình (s), đa dạng haplotype 

(d) và đa dạng nucleotide (π), số đột biến (n). 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài 

sẽ cung cấp dữ liệu mã vạch về 

cấu trúc di truyền của loài cá 

Chình hoa phân bố ở Thừa 

Thiên Huế 

 

26.  Nghiên cứu phương pháp tiêm 

thuốc potassium phosphonate 

cho cây hồ tiêu để phòng trừ 

bệnh chết nhanh 

Mục tiêu: 

Xác định phương pháp tiêm thuốc potassium 

phosphonate thích hợp để phòng trừ bệnh chết 

nhanh cho cây hồ tiêu. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp tiêm 

thuốc potasium phosphonate có thể thực hiện cho 

cây hồ tiêu 

- Đánh giá hiệu quả kỹ thuật sử dụng phương pháp 

tiêm thuốc trừ bệnh potasium phosphonate đối với 

bệnh chết nhanh trên hồ tiêu 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

3 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình tiêm thuốc 

potassium phosphonate (dụng 

cụ sử dụng, liều lượng và nồng 

độ thuốc, thời gian tiêm) cho 

cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh 

chết nhanh đạt hiệu quả kỹ 

thuật, kinh tế và môi trường 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng phương pháp 

tiêm thuốc trừ bệnh potasium phosphonate đối với 

bệnh chết nhanh trên hồ tiêu 

+Tài liệu hướng dẫn phương 

pháp tiêm thuốc potassium 

phosphonate để phòng trừ bệnh 

chết nhanh cho cây hồ tiêu 

27.  Nghiên cứu ứng dụng bê tông 

chất lượng siêu cao (UHPC) 

cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

thoát nước đô thị thành phố 

Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu 

bê tông chất lượng siêu cao cho kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước đô thị. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp bê tông chất lượng 

siêu cao sử dụng cốt liệu trong nước. 

- Nghiên cứu tính chất cơ học vật liệu và khả năng 

chịu lực của vật liệu UHPC. 

- Chọn và thiết kế chi tiết kết cấu sử dụng vật liệu 

UHPC. 

- Chế tạo và thí nghiệm khả năng chịu lực của kết 

cấu 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Bộ phận kết cấu sử dụng vật 

liệu UHPC thay cho kết cấu bê 

tông cốt thép truyền thống và 

gang đúc. Số lượng: 01 bộ. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

28.  Nghiên cứu hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả sản xuất trên đất dốc theo 

hướng thích ứng biến đổi khí 

hậu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất dốc trên địa bàn 

huyện A Lưới tăng khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu và góp phần cải thiện sinh kế cho người dân 

Nội dung: 

- Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 

A Lưới liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

- Hiện trạng sử dụng đất dốc trên địa bàn huyện A 

Lưới. 

- Phân tích một số mô hình canh tác trên đất dốc ở 

huyện A Lưới 

- Tuyển chọn và cải thiện 02 mô hình theo hướng 

bảo vệ đất, chống xói mòn, nâng cao hiệu quả kinh 

tế của mô hình. 

- Đề xuất các giải pháp cải thiện các mô hình canh 

tác trên đất dốc theo hướng bền vững. 

Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Tuyển chọn và cải 

thiện 02 mô hình sử dụng 

đất dốc hiện có theo hướng 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

và nâng cao thu nhập cho người 

nông dân. 

+ Bản kiến nghị các giải pháp 

cải thiện sử dụng đất dốc phù 

hợp với điều kiện cụ thể của 

khu vực dựa trên các mô hình 

được cải thiện. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

29.  Sức sản xuất thịt và biểu hiện 

gen sinh cơ của gà 3f, Ri lai và 

Lương Phượng được nuôi bằng 

Mục tiêu: Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế 

trong chăn nuôi gà thịt bằng cách điều khiển tăng 

trưởng cơ ức. 

Nội dung: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

khẩu phần có các mức 

methionine khác nhau 

- Đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine trong 

khẩu phần đến sức sinh trưởng của gà  

-  Đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine 

trong khẩu phần đến năng suất thịt ở gà  

- Đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine trong 

khẩu phần đến mức độ biểu hiện các gen sinh cơ ở 

gà. 

hiện: 1 

0 

+ Báo cáo phân tích các mức 

methionine trong khẩu phần và 

sức sản xuất ở gà thịt. 

 

30.  Đánh giá tình hình xâm nhập 

mặn và đề xuất giải pháp thích 

ứng cho sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Đánh giá được tình hình xâm nhập mặn 

và đề xuất giải pháp thích ứng với xâm nhập 

mặn cho sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nghiên 

cứu. 

Nội dung: 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Đánh giá tình hình xâm nhập mặn tại địa bàn 

nghiên cứu  

- Đánh giá  ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản 

xuất nông nghiệp của địa bàn nghiên cứu 

- Đề xuất một số giải pháp ứng phó với xâm nhập 

mặn trong sản xuất nông nghiệp cho địa bàn 

nghiên cứu  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bộ giải pháp thích ứng với 

xâm nhập mặn trong sản xuất 

nông nghiệp cho địa bàn nghiên 

cứu  

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

31.  Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ 

sản phẩm thủy sản vùng Đầm 

phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Mô tả tổng thể mạng lưới tiêu thụ sản 

phẩm thủy sản vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu 

Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả tham gia thị trường cho các 

hộ ngư dân trên toàn vùng Đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai. 

Nội dung: 

- Thực trạng cung ứng sản phẩm thủy sản ra thị 

trường của hộ và toàn vùng đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Đặc điểm tác nhân và các kênh tiêu thụ sản phẩm 

thủy sản vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai 

- Mức độ hài lòng của ngư dân tham gia mạng lưới 

tiêu thụ sản phẩm thủy sản của ngư dân vùng đầm 

phá Tam Giang – Cầu Hai 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

3 

+ Bản kiến nghị đề xuất mô 

hình mạng lưới tiêu thụ sản 

phẩm thủy sản tập trung thông 

qua tổ chức ngư dân (Hội nghề 

cá) nhằm nâng cao hiệu quả 

tham gia thị trường cho ngư dân 

trên vùng Đầm phá Tam Giang 

– Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Giải pháp cải tiến tiêu thụ thủy hải sản trên địa bàn 

nghiên cứu: Ý kiến người dân về vướng mắc, thiệt 

thòi; các yếu tố ảnh hưởng, và giải pháp giải quyết 

32.  Nghiên cứu ứng dụng đèn LED 

cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh 

Quảng Trị 

Mục tiêu: Thiết kế và lắp đặt hệ thống đèn LED phù 

hợp nhằm tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu 

quả khai thác cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Quảng 

Trị. 

Nội dung: 

1. Điều tra thực trạng nghề lưới vây kết hợp ánh 

sáng ở tỉnh Quảng Trị; 

2. Xây dựng quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo trì hệ 

thống đèn LED có hiệu quả cao cho nghề lưới vây 

xa bờ tại tỉnh Quảng Trị; 

3. Khảo sát một số thông số như độ rọi trên mặt 

nước, độ sâu, diện tích và thể tích chiếu sáng,... 

4. Thực nghiệm trên biển; 

5. Đánh giá hiệu quả sử dụng đèn LED so với các 

loại đèn khác 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình lắp đặt, sử dụng và 

bảo trì hệ thống đèn LED có 

hiệu quả cao cho nghề lưới vây 

xa bờ tại tỉnh Quảng Trị. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

33.  Nghiên cứu ảnh hưởng của môi 

trường dinh dưỡng, độ mặn, 

cường độ, chu kỳ chiếu sáng 

đến sinh trưởng và hàm lượng 

axit béo của vi tảo 

Nannochloropsis oculata. 

Mục tiêu: Xác định ảnh hưởng của môi trường dinh 

dưỡng, độ mặn, cường độ và chu kỳ chiếu sáng đến 

sinh trưởng và hàm lượng axit béo của vi 

tảo Nannochloropsis oculata. Góp phần xác định 

điều kiện môi trường tối ưu trong nuôi cấy tảo nhằm 

làm tăng sinh khối cũng như chất lượng tảo nuôi, 

đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho ấu trùng (tôm, cá) 

trong sản xuất giống thuỷ sản. 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh 

dưỡng khác nhau đến sự sinh trưởng và hàm lượng 

axit béo của vi tảo  Nannochloropsis oculata 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn khác nhau đến 

sự sinh trưởng của vi tảo Nannochloropsis oculata. 

3. Thí nghiệm sử dụng 3 mức cường độ ánh sáng là 

2120 lux, 3140 lux, 4350 lux.  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ chiếu sáng 

khác nhau đến sự sinh trưởng của vi 

tảo Nannochloropsis oculata 

5. Phân tích thành phần, hàm lượng axit béo của vi 

tảo Nannochloropsis oculata được nuôi trong môi 

trường dinh dưỡng, độ mặn, cường độ và chu kỳ 

chiếu sáng thích hợp nhất. 

34.  Ảnh hưởng của vi khuẩn E. coli 

và Salmonella trong bệnh tiêu 

chảy ở bê giai đoạn bú sữa tại 

trang trại chăn nuôi bò sữa 

Vinamilk Hà Tĩnh 

Mục tiêu: Đánh giá được tình hình bệnh tiêu chảy 

trên bê giai đoạn bú sữa và phân tích vai trò của vi 

khuẩn E. coli và Salmonella trên cơ sở xác định đặc 

tính sinh vật hóa học, độ mẫn cảm kháng sinh và độc 

lực của chúng. 

Nội dung: 

- Điều tra tình hình bệnh tiêu chảy ở bê giai đoạn bú 

sữa: điều tra trực tiếp, và hồi cứu tình hình bệnh tiêu 

chảy ở bê 

- Xác định sự biến động về số lượng của vi khuẩn E. 

coli và sự có mặt của vi khuẩn Samonella trong phân 

của bò bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy 

- Xác định độc lực và tính mẫn cảm kháng sinh của 

vi khuẩn E. coli và Salmonella phân lập được từ mẫu 

bệnh phẩm. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Chuyên đề khảo sát thực 

trạng về tình hình bệnh tiêu 

chảy ở bê giai đoạn bú sữa 

+ Giải pháp điều trị bệnh tiêu 

chảy ở bê do vi khuẩn E. coli và 

Salmonella gây ra. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

35.  Năng suất và chất lượng thịt 

của các tổ hợp bò lai giữa đực 

Red Angus, Droughtmaster, 

Charolais với bò cái lai 

Brahman nuôi trong nông hộ 

tại tỉnh Quảng Ngãi 

Mục tiêu: Đánh giá được sự sinh trưởng, thành phần 

thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp bò lai giữa 

bò cái lai Brahman phối tinh với các bò đực 

RedAngus, Droughtmaster và Charolais nuôi trong 

điều kiện nông hộ tỉnh Quảng Ngãi. 

Nội dung: 

 1. Đánh giá khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò 

lai giữa bò cái lai Brahman phối tinh với các bò đực 

RedAngus, Droughtmaster và Charolais nuôi trong 

điều kiện nông hộ tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Đánh giá năng suất thịt của các tổ hợp bò lai giữa 

bò cái lai Brahman phối tinh với các bò đực 

RedAngus, Droughtmaster và Charolais nuôi trong 

điều kiện nông hộ tỉnh Quảng Ngãi 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Dữ liệu về năng suất và chất 

lượng thịt của các tổ hợp bò lai 

nghiên cứu 

+ Quy trình chăn nuôi bò 

chuyên thịt 

+ Quy trình đánh giá năng xuất 

và chất lượng thịt bò 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 



20 
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Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

3. Đánh giá chất lượng thịt của các tổ hợp bò lai giữa 

bò cái lai Brahman phối tinh với các bò đực 

RedAngus, Droughtmaster và Charolais nuôi trong 

điều kiện nông hộ tỉnh Quảng Ngãi 

36.  Ứng dụng Arcgis Online để 

xây dựng bản đồ trực tuyến 

phục vụ công tác quản lý và du 

lịch các nhà vườn truyền thống 

trong Kinh thành và phường 

Kim Long, thành phố Huế 

Mục tiêu: Xây dựng bản đồ trực tuyến hiển 

thị thông tin các nhà vườn truyền thống trong kinh 

thành Huế và phường Kim Long - Thành phố Huế 

phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và quảng bá du 

lịch cho thành phố Huế. 

Nội dung: 

- Điều tra khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu 

- Xây dựng bản đồ trực tuyến các NVTTH 

- Truy vấn, tìm kiếm thông tin, phân loại NVTTH 

theo nhiều tiêu chí khác nhau trên bản đồ. 

- Phân tích, xác định các nhà vườn có nguy cơ hư 

hỏng để từ đó giúp các nhà quản lý có kế hoạch bảo 

tồn các nhà vườn này. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bản đồ trực tuyến hiển thị 

thông tin các nhà vườn truyền 

thống trong khu vực kinh thành 

và phường Kim Long Thành 

phố Huế (vị trí, kiến trúc ngôi 

nhà, hình ảnh,...) 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

37.  Nghiên cứu cấu trúc, sinh 

trưởng, tăng trưởng rừng Keo 

lai trồng thuần loài trên vùng 

sinh thái  gò đồi và vùng núi tại 

Thừa Thiên Huế, phục vụ công 

tác kinh doanh rừng 

Mục tiêu: Góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận mảng 

nghiên cứu cấu trúc và sinh trưởng, tăng trưởng 

rừng trồng nói chung và rừng trồng Keo lai nói riêng 

cho từng vùng sinh thái khác nhau tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật 

lâm sinh hợp lý, phục vụ công tác kinh doanh rừng 

Nội dung: 

- Điều tra điều kiện tự nhiên; kinh tế xã hội và tài 

nguyên rừng trồng Keo lai tại Thừa Thiên Huế. 

- Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc cơ bản lâm 

phần Keo lai trên từng vùng sinh thái. 

- Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng của Keo lai 

trên từng vùng sinh thái 

- So sánh, đánh giá về sinh trưởng, tăng trưởng Keo 

lai trên 2 vùng sinh thái làm cơ sở xác định vùng 

sinh thái thích hợp cho Keo lai. 

- Đề xuất hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu phục 

vụ công tác kinh doanh rừng Keo lai trên vùng sinh 

thái đã lựa chọn 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài 

là luận cứ cho việc định hướng 

trồng rừng và sử dụng rừng của 

các đơn vị sản xuất kinh doanh 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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Đơn vị  
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38.  Nghiên cứu thực trạng và hiệu 

quả sản xuất lúa hữu cơ thương 

phẩm theo hình thức hợp đồng 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và hiệu 

quả sản xuất cũng như những trở ngại ảnh hưởng 

đến sự phát triển lúa hữu cơ theo hình thức hợp 

đồng, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nhằm 

phát triển lúa hữu cơ thương phẩm theo hình thức 

hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Nội dung: 

- Khảo sát thực trạng và hiệu quả của sản xuất lúa 

hữu cơ thương phẩm theo hình thức hợp đồng của 

nông hộ; 

- Xác định và phân tích những trở ngại trong sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ thương phẩm theo hình 

thức hợp đồng; 

- Trên cơ sở khảo sát ý kiến của các bên liên quan 

và kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đề xuất một số giải 

pháp về chính sách, thể chế, kinh tế và kỹ thuật 

nhằm phát triển lúa hữu cơ thương phẩm theo hợp 

đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

3 

+ Các giải pháp về chính sách, 

thể chế, kinh tế và kỹ thuật 

nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa 

hữu cơ thương phẩm theo hình 

thức hợp đồng tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

39.  Nghiên cứu các giải pháp phục 

hồi và phát triển rừng ngập mặn 

dựa vào cộng đồng nhằm thích 

ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng 

các khu rừng ngập mặn trên địa bàn, từ đó đề 

xuất các giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập 

mặn dựa vào cộng đồng, góp phần bảo vệ môi 

trường ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

- Điều tra danh lục và xác định các loài cây có tiềm 

năng gây trồng để phục hồi và phát triển hệ sinh thái 

rừng ngập mặn 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của người dân về bảo tồn 

và phục hồi rừng ngập mặn 

- Nghiên cứu các giải pháp phục hồi và phát triển hệ 

sinh thái rừng ngập mặn theo hướng thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

- Xây dựng mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập 

mặn theo tiếp cận phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

(PTD) 

Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

4 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Cải thiện và hoàn thiện mô 

hình sẵn có (2 mô hình, trong 

đó 0,5 ha/mô hình) phục hồi 

và quản lý rừng dựa vào cộng 

đồng theo hướng thích ứng với 

biến đổi khí hậu gắn liền với cải 

thiện sinh kế của người dân. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời 

phục hồi rừng ngập mặn dựa 

vào cộng đồng ở Thừa Thiên 

Huế” 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

40.  Nghiên cứu tuyển chọn và xác 

định một số biện pháp kỹ thuật 

trồng cây măng tây xanh tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiểu: Xác định được giống và xây dựng được 

quy trình kỹ thuật trồng cây măng tây xanh thương 

phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu của Thừa Thiên 

Huế. 

Nội dung: 

1. Thu thập, đánh giá tập đoàn mẫu giống từ nguồn 

địa phương và nhập nội 

- Đánh giá đặc điểm thực vật học của các mẫu giống 

đã thu thập. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng 

suất và chất lượng của các mẫu giống đã thu thập. 

- Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh của các 

mẫu giống đã thu thập. 

2. Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật 

trồng cây măng tây có triển vọng được tuyển chọn 

từ tập đoàn. 

- Nghiên cứu xác định mật độ trồng phù hợp phù 

hợp để cây sinh trưởng phát triển tốt.. 

- Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón phù hợp 

phù hợp để cây sinh trưởng phát triển tốt.. 

- Xác định phương pháp tưới phù hơp phù hợp (tưới 

nhỏ giọt, tưới phun mưa, tưới kết hợp…) để cây sinh 

trưởng phát triển tốt… 

- Xác định thành phần sâu bệnh gây hại. 

-  Đánh giá hiệu quả kinh tế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ 01 - 02 giống măng tây xanh 

có năng suất cao và chất lượng 

tốt phù hợp với điều kiện khí 

hậu Thừa Thiên Huế. 

+ 01 quy trình kỹ thuật trồng 

cây măng tây xanh phù hợp với 

điều kiện khí hậu Thừa Thiên 

Huế. 

+ Bộ sưu tập các giống măng 

tây xanh (giống địa phương và 

nhập nội) sẽ là nguồn vật liệu 

khởi đầu cho công các chọn tạo 

giống măng tây xanh phù hợp 

cho khu vực Miền trung. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

41.  Nghiên cứu ảnh hưởng của bao 

bì và việc sử dụng alginate 

trong bảo quản củ Ném 

(Allium schoenoprasum) tại 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị. 

Mục tiêu: Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì kết hợp 

sử dụng alginate nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng và kéo 

dài thời gian bảo quản củ Ném. 

Nội dung: 

1. Xác định độ chín thu hoạch của củ Ném. 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ alginate đến 

sự nảy mầm, tỷ lệ hư hỏng và hao hụt khối lượng củ 

Ném trong quá trình bảo quản.  

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bao bì kết hợp 

với alginate đến sự nảy mầm, tỷ lệ hư hỏng và hao 

hụt khối lượng củ Ném trong quá trình bảo quản.  

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ 01 quy trình bảo quản Ném 

củ trong thời gian 3-5 tháng ở 

quy mô nông hộ với với tỷ lệ 

hư hỏng dưới 10%, tỷ lệ hao 

hụt khối lượng và tỷ lệ nảy 

mầm thấp (dưới 20%) so với 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

4. Đề xuất quy trình bảo quản củ Ném 

5. Đánh giá chất lượng của củ Ném sau quá trình 

bảo quản. 

phương pháp bảo quản truyền 

thống. 

42.  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo 

vòi phun ly tâm làm tơi dịch 

lỏng trong máy sấy phun các 

sản phẩm dạng bột 

Mục tiêu: Thiết kế và chế tạo được mẫu vòi phun 

dạng đĩa ly tâm với các dạng đĩa quay khác nhau để 

khảo nghiệm đánh giá khả năng làm tơi dịch lỏng. 

Nội dung: 

- Xác định nguyên lý làm việc cho vòi phun ly 

tâm cho máy sấy phun. 

- Tính toán các thông số về cấu tạo và chế độ làm 

việc của vòi phun làm cơ sở thiết kế mẫu vòi phun. 

- Chế tạo mẫu vòi phun. 

- Khảo nghiệm đánh giá khả năng làm việc, so sánh 

chất lượng làm việc của một số kiểu đĩa ly tâm. 

- Khảo nghiệm xác định chế độ làm việc phù hợp 

với từng loại đĩa ly tâm 

Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ 01 mẫu vòi phun dạng đĩa 

quay ly tâm ứng dụng lắp đặt 

trên máy sấy phun bột chè 

xanh với một số kiểu đĩa ly tâm 

khác nhau có công suất phun dự 

kiến khoảng 5 lít dịch/giờ và 

xác định được chế độ làm việc 

phù hợp với từng loại đĩa ly 

tâm. 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

43.  Ảnh hưởng thời gian thu cắt 

đến năng suất, giá trị dinh 

dưỡng cuả cây ngô HQ 2000 

làm thức ăn cho bò  ở Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu lâu dài là hoàn thiện quy trình 

đưa cây ngô lai HQ 2000 vào làm thức ăn chăn nuôi 

gia súc nhai lại ở khu vực miền Trung thay thế một 

số cây thức ăn có năng suất và chất lượng thấp. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu cắt đến 

năng suất cây ngô lai HQ 2000 (thu cắt 

trước chín sáp 10 ngày, lúc chín sáp và sau chín sáp 

10 ngày và 3 vụ liên tục trên năm) 

- Nghiên cứu thành phần hóa học của cây ngô lai 

HQ 2000 ở các thời điểm thu cắt khác nhau và các 

vụ khác nhau trên năm (thu cắt trước chín sáp 10 

ngày, lúc chín sáp và sau chín sáp 10 ngày và 3 vụ 

liên tục trên năm); 

- Nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa toàn phần DM, OM, CP, 

NDF, ADF của cây ngô HQ 2000 cắt ở các thời 

điểm khác nhau. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

3 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Quy trình trồng ngô lấy thân 

lá làm thức ăn cho gia súc ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Mô hình trồng cây thức ăn và 

chăn nuôi bò phục vụ cho đào 

tạo và nghiên cứu của cán bộ và 

sinh viên của Trường Đại học 

Nông Lâm Huế. 

 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 

44.  Tuyển chọn giống và xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật sản xuất 

Mục tiêu: Tuyển chọn giống khoai lang làm rau ăn 

lá có khả năng thích ứng tốt, cho năng suất cao, chất 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

80  Trường ĐH 

Nông Lâm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

khoai lang làm rau ăn lá trái vụ 

chất lượng cao tại Thừa Thiên 

Huế 

lượng tốt và bước đầu nghiên cứu một số biện pháp 

kỹ thuật canh tác để sản xuất khoai lang làm rau ăn 

lá đạt hiệu quả cao. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất 

của các giống khoai lang làm rau ăn lá. 

- Nghiên cứu tình hình sâu bệnh và khẳ năng chống 

chịu điều kiện bất thuận của các giống khoai lang 

làm rau ăn lá. 

- Nghiên cứu phẩm chất của các giống khoai lang 

làm rau ăn lá. 

- Nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp để cây 

khoai lang làm rau ăn lá sinh trưởng, phát triển tốt 

và đạt năng suất cao. 

- Nghiên cứu xác định liều lượng phân hữu cơ thích 

hợp để cây khoai lang làm rau ăn lá sinh trưởng, phát 

triển tốt, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ 1-2 giống khoai lang làm rau 

ăn lá có khả năng thích ứng tốt, 

đạt năng suất cao và chất lượng 

tốt. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất 

khoai lang làm rau ăn lá trái vụ 

(vụ Hè Thu và vụ Đông) tại 

Thừa Thiên Huế 

+ Sản phẩm rau tươi trái vụ 

 

45.  Nghiên cứu xử lý các tình 

huống trong dạy học các bài 

thực hành sinh học cấp trung 

học phổ thông 

Mục tiêu: Nghiên cứu xử lý các tình huống trong 

dạy học các bài thực hành sinh học cấp trung học 

phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các bài 

thực hành sinh học hiện hành, góp phần định hướng 

phát triển năng lực cho học sinh. 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu thực trạng, xác định các tình huống 

có thể xảy ra trong dạy học các bài thực hành sinh 

học cấp THPT. 

2. Đề xuất hướng xử lý các tình huống xảy ra: Cải 

tiến trang thiết bị, thay đổi mẫu vật, hóa chất...nâng 

cao hiệu quả dạy học các bài thực hành hiện có 

3. Biên soạn tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống 

trong dạy học các bài thực hành sinh học cấp THPT 

cho giáo viên. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

+ Hệ thống tình huống trong tổ 

chức dạy học các bài thực hành 

sinh học cấp THPT và hướng 

xử lý. 

+ Tài liệu hướng dẫn giáo viên 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 

46.  Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề 

liên quan đến iđêan cơ sở 
Mục tiêu: 

Xét  là bao đóng của đồ thị 

của  và   là phép chiếu chính tắc. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

Mục tiêu của chúng tôi: 

1. Thiết lập chặn trên cho lực lượng của tập hợp  

 

 
theo . 

2.  Nghiên cứu giá (support) và chỉ số chính quy 

(Castelnuovo-Mumford regularity) của mô-đun đối 

đồng đều địa phương (local cohomology) của đại số 

Rees của . 

3.  Nghiên cứu chuỗi Hilbert của iđêan . 

Nội dung: 

 1. Chúng tôi nghiên cứu về ảnh và ảnh ngược của 

một ánh xạ hữu tỉ. Đưa ra một số tính chất hình học 

như bậc của đa tạp định nghĩa các ảnh ngược có 

chiều cực đại. 

2. Chúng tôi cũng quan tâm nghiên cứu các tính chất 

đại số của iđêan cơ sở .  Chẳng 

hạn, dựa vào syzygy, chúng tôi xây dựng các phức 

xấp xỉ (approximation complexes) để nghiên cứu 

tính chất của đại số Rees và đại số đối xứng của nó. 

Từ đó, thiết lập kết quả mới liên quan đối đồng điều 

địa phương của đại số Rees của  như giá, bậc, chỉ 

số chính quy. 

3. Trong trường hợp  là iđêan 

tổng quát (generic ideal), chúng tôi nghiên cứu hàm 

Hilbert, chuỗi Hilbert của I. Qua đó,  suy ra một số 

tính chất của ảnh và ảnh ngược của  

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

47.  Hoạt động kinh tế của người 

Hoa ở Philippines thời kỳ 

thuộc địa (1571-1946) 

Mục tiêu: Xây dựng một nghiên cứu có tính hệ 

thống, toàn diện về hoạt động kinh tế người Hoa ở 

Philippines thời thuộc địa (1571-1946). Trên cơ sở 

cái nhìn đối sánh với hoạt động kinh tế của người 

Hoa ở một số nước ĐNA, chúng tôi sẽ rút ra những 

nhận xét về vai trò, vị trí của người Hoa trong nền 

kinh tế Philippines thời thuộc địa 

Nội dung: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ 01 bài báo khoa học đăng trên 

kỷ yếu hội thảo quốc tế  

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

1. Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Philippines 

thời thuộc địa Tây Ban Nha (1571-1898) 

2. Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Philippines 

thời thuộc địa Mỹ (1898-1946) 

3.  Nhận xét về hoạt động kinh tế người Hoa  ở 

Philippines thời thuộc địa (1571-1946) 

48.  Dự báo trong văn xuôi tự sự 

Trung đại Việt Nam từ góc 

nhìn văn hoá 

Mục tiêu: Nghiên cứu các phương thức dự báo 

trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc 

nhìn văn hoá học. 

Nội dung: 

- Thống kê, phân loại các phương thức, dạng thức 

dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam 

- Nghiên cứu  những lí thuyết văn hoá nền tảng cho 

việc hình thành dự báo trong VXTSTĐVN 

- Nghiên cứu dấu ấn văn hoá Nho, Phật, Lão trong 

các phương thức dự báo 

- Màu sắc bản địa trong các phương thức dự báo 

- Tính ma thuật, siêu nhiên của văn hoá dư báo Việt 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Hệ thống hóa các dạng thức 

chiêm bói, dự báo phổ biến, 

công thức dự báo cát, hung (từ 

các đặc điểm về màu sắc, thanh 

âm, hình khối) của người Việt 

thời trung đại từ góc nhìn văn 

hoá. 
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49.  Nghiên cứu biểu hiện enzyme 

chitinase tái tổ hợp và sản xuất 

kháng thể đa dòng kháng 

enzyme chitinase ở chuột 

Mục tiêu: Nghiên cứu biểu hiện enzyme chitinase 

42 kDa tái tổ hợp ở tế bào E.coli từ gen mã hóa 

enzyme chitinase 42 kDa phân lập từ  Trichoderma 

asperellum và nghiên cứu sản xuất kháng thể đa 

dòng kháng đặc hiệu enzyme chitinase này. 

Nội dung: 

- Tạo dòng gen mã hóa chitinase 42 kDa phân lập 

từ Trichoderma asperellum vào vector pQE30 biểu 

hiện ở E.coli 

- Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến biểu hiện 

enzyme chitinase 42 kDa ở tế bào E.coli. 

- Tinh sạch sản phẩm enzyme chitinase 42 kDa sử 

dụng sắc kí ái lực với kim loại Ni-NTA. 

- Kích thích đáp ứng miễn dịch của kháng nguyên 

enzyme chitinase 42 kDa trên chuột bằng cách tiêm 

vào tĩnh mạch đuôi. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 (danh mục ISI) 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 hoặc số luận văn thạc sĩ thực 

hiện: 1 

+ Stock E.coli mang plasmid 

biểu hiện enzyme chitinase 

+ Chế phẩm enzyme chitinase 

tinh sạch từ tế bào E.coli 

+ Kháng thể đa dòng kháng 

enzyme chitinase 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Kiểm tra phản ứng miễn dịch đặc hiệu của kháng 

thể đa dòng tạo ra từ chuột gây miễn dịch đối với 

enzyme chitinase. 

50.  Dạy học môn Giáo dục công 

dân ở trường trung học phổ 

thông thông qua hoạt động trải 

nghiệm 

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ sở lý luận và thực 

tiễn, từ đó đề xuất các hình thức dạy học trải nghiệm 

trong môn Giáo dục công dân ở trường THPT. 

Nội dung: 

- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy 

học môn GDCD ở trường THPT thông qua hoạt 

động trải nghiệm. 

- Đề xuất các hình thức tổ chức HĐTN trong dạy 

học môn GDCD ở trường THPT 

- Tiến hành thực nghiệm để xác định tính khả thi của 

đề tài và rút ra một số khuyến nghị. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 3 

+ 01 báo cáo khoa học đăng 

trong kỷ yếu Hội nghị khoa học 

quốc tế liên quan đến học môn 

GDCD ở trường THPT thông 

qua hoạt động trải nghiệm. 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 
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51.  Quan hệ chính trị - ngoại giao 

giữa Ấn Độ với các nước Đông 

Nam Á hải đảo giai đoạn 1947-

1964 

Mục tiêu: Làm rõ tiến trình vận động, phát triển 

cũng như bản chất của mối quan hệ giữa Ấn Độ với 

các nước Đông Nam Á hải đảo trong giai đoạn 

1947-1964 trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao. Trên 

cơ sở đó, rút ra một số nhận xét về mối quan hệ này 

trong giai đoạn nghiên cứu. 

Nội dung: 

 - Trình bày cơ sở của mối quan hệ chính trị - ngoại 

giao giữa Ấn Độ với các nước Đông Nam Á hải đảo 

trong giai đoạn 1947-1964. 

 - Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu 

trong quan hệ Ấn Độ với các nước Đông Nam Á hải 

đảo trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong giai 

đoạn 1947-1964. 

- Rút ra một số nhận xét về quan hệ chính trị - ngoại 

giao giữa Ấn Độ với các nước Đông Nam Á hải  đảo 

đối với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á hải đảo. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 3 

- 01 báo cáo khoa học đăng 

trong kỷ yếu Hội nghị khoa học 

quốc tế liên quan đến quan hệ 

Ấn Độ với các nước Đông Nam 

Á hải đảo trên lĩnh vực chính trị 

- ngoại giao (1947 – 1964). 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 

 

 

80  Trường ĐH Sư 
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52.  Giáo dục môi trường cho trẻ 

mẫu giáo thông qua hoạt động 

vui chơi 

Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lí luận cũng như thực 

tiễn của giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông 

qua hoạt động vui chơi từ đó đề xuất được các biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình này ở 

trường mầm non 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Báo cáo phân tích và bản kiến 

nghị về tổ chức hoạt động giáo 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của quá trình 

giáo dục môi trường cho trẻ mầm non thông qua 

hoạt động vui chơi. 

 2. Các biện pháp để nâng cao hiệu quả quá trình 

giáo dục môi trường cho trẻ thông qua hoạt động vui 

chơi. 

dục môi trường cho trẻ thông 

qua hoạt động vui chơi. 

+ 01 sách về trò chơi giáo dục 

môi trường cho trẻ mầm non, 

dành cho sinh viên ngành giáo 

dục mầm non, các giáo viên 

mầm non tham khảo và học tập. 

53.  Đánh giá năng lực dạy học tích 

hợp công nghệ dựa trên khung 

TPACK, vận dụng đề xuất mô 

hình, biện pháp bồi dưỡng giáo 

viên theo hướng tiếp cận công 

nghệ dạy học 

Mục tiêu: Đánh giá năng lực dạy học tích hợp công 

nghệ của giáo viên dựa trên mô hình TPACK, vận 

dụng đề xuất mô hình, biện pháp bồi dưỡng giáo 

viên cũng như trong tổ chức dạy học cho sinh viên 

Sư phạm theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học đáp 

ứng nhu cầu đổi mới giáo dục của Việt nam và cách 

mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

Nội dung: 

- Tổng quan hệ thống hóa, đồng thời góp phần phát 

triển cơ sở lý luận về khung TPACK. 

- Khảo sát và phát triển khung TPACK, phù hợp với 

đặc trưng giáo dục Việt nam 

- Khảo sát và đánh giá năng lực ứng dụng ICT trong 

dạy học của sinh viên và GV một số tỉnh miền 

Trung. 

- Đề xuất mô hình và biện pháp bồi dưỡng giáo 

viên cũng như trong tổ chức dạy học cho sinh viên 

Sư phạm theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học, 

đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục của Việt nam và 

cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

- Đánh giá tác động hiệu quả của mô hình, biện pháp 

bồi dưỡng giáo viên mà đề tài đã đề xuất. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 (hoặc số luận văn thạc sĩ thực 

hiện: 1) 

+ Dữ liệu và phân tích dữ liệu 

đánh giá năng lực ứng dụng 

ICT trong dạy học của sinh viên 

và GV. 

+ Dữ liệu và khung khảo sát 

đánh giá TPACK phù hợp với 

đặc thù của giáo dục Việt nam. 

+ Mô hình và biện pháp bồi 

dưỡng giáo viên, cũng như 

trong tổ chức dạy học cho sinh 

viên Sư phạm theo hướng tiếp 

cận công nghệ dạy học 

80  Trường ĐH Sư 
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54.  Giáo dục văn hóa địa phương 

cho trẻ mầm non trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Giúp trẻ mầm non có những hiểu biết ban đầu về 

văn hóa địa phương. 

- Hình thành mối liên hệ tình cảm giữa trẻ với âm 

nhạc, văn học, mĩ thuật... Thừa Thiên Huế nói riêng 

và văn hóa Huế nói chung. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Danh mục tác phẩm văn học, 

âm nhạc, mĩ thuật... Thừa Thiên 

Huế hỗ trợ hoạt động Chăm sóc 

& Giáo dục trẻ mầm non. 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Hướng đến giáo dục tình cảm, thẩm mỹ và phát 

triển nhận thức, ngôn ngữ... cho trẻ thông qua các 

tác phẩm nghệ thuật của địa phương. 

Nội dung: 

- Phân tích cơ sở khoa học của đề tài. 

- Lựa chọn các tác phẩm âm nhạc, mĩ thuật, văn 

học địa phương hỗ trợ quá trình Chăm sóc và giáo 

dục trẻ ở các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Biện pháp khai thác văn hóa địa phương vào quá 

trình Chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường Mầm 

non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

+ Video clip hướng dẫn cách 

khai thác văn hóa địa 

phương vào hoạt động Chăm 

sóc & Giáo dục trẻ mầm non 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

+ Sách tham khảo cho giáo viên 

mầm non. 

55.  Khảo cứu văn bản "Vi dã hợp 

tập" của Tuy Lý Vương Miên 

Trinh 

Mục tiêu: Phiên dịch, công bố di sản thơ văn của 

Tuy Lý Vương Miên Trinh qua văn bản "Vi Dã hợp 

tập" nhằm giới thiệu với độc giả. 

Nội dung: 

1. Giới thiệu tác giả Tuy Lý Vương và văn bản “Vi 

dã hợp tập” 

- Về tác giả Tuy Lý Vương: các nét chính về cuộc 

đời và sự nghiệp chính trị, sự nghiệp thơ văn 

- Văn bản “Vi Dã hợp tập”: gồm 11 tập sách khắc in 

bằng chữ Hán, gồm quyển thủ, 5 quyển văn (163 

bài) và 5 quyển thơ (933 bài). Toàn bộ mộc bản (bản 

khắc gỗ) của văn bản Vi Dã hợp tập hiện đang được 

lưu trữ tại Phủ Tuy Lý Vương. 

2. Phiên dịch, chú thích các bài thơ (chưa được dịch) 

trong 6 quyển thơ và các tác phẩm văn xuôi trong 5 

quyển văn của bộ “Vi Dã hợp tập”. 

3. Đánh giá giá trị nội dung và nghệ thuật của “Vi 

Dã hợp tập” 

- Giá trị nội dung: Thể hiện tình cảm với làng quê, 

bạn bè và gia đình, đặc biệt là tình yêu với thân mẫu; 

tấm lòng ưu ái với dân với nước; tâm hồn phóng 

khoáng nhưng giản phác, chân thành; quan điểm về 

chính trị, nhân sinh,… 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Các bản phiên dịch, chú thích 

toàn bộ di sản thơ và văn xuôi 

của Tuy Lý Vương Miên Trinh 

trong văn bản "Vi Dã hợp tập" 

cùng những đánh giá sơ bộ về 

giá trị nội dung, giá trị nghệ 

thuật của văn bản. 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Giá trị nghệ thuật: thể hiện quan niệm về văn 

chương của Tuy Lý Vương; tài hoa uyên bác trong 

nghệ thuật sử dụng điển tích, điển cố; ngôn ngữ 

ngắn gọn, súc tích;… 

56.  Rối nhiễu trầm cảm ở trẻ vị 

thành niên thành phố Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá mức 

độ biểu hiện rối nhiễu trầm cảm và nguyên nhân gây 

rối nhiễu trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố 

Huế, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và 

giảm thiểu rối nhiễu trầm cảm cho các em. 

Nội dung: 

1. Xây dựng cơ sở lý luận về rối nhiễu trầm cảm ở 

trẻ vị thành niên 

2. Thích ứng trắc nghiệm, xây dựng các bảng 

hỏi liên quan đến rối nhiễu trầm cảm ở trẻ vị thành 

niên 

3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây rối nhiễu 

trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế 

4. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu 

rối nhiễu trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế 

5. Thực nghiệm các biện pháp đề xuất 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 

57.  Nghiên cứu thử nghiệm một số 

loài giun đất xử lý chất thải từ 

các khu chăn nuôi lợn nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

và cung cấp nguồn phân hữu cơ 

chất lượng cao ở Thừa Thiên 

Huế 

Mục tiêu: Xác  định được các loài giun đất có khả 

năng thích nghi cao trên môi trường đặc trị phân lợn 

từ các khu chăn nuôi lợn. Từ đó, xây dựng quy trình 

nuôi loài giun đất có hiệu quả để thu nhận nguồn 

phân hữu cơ chất lượng cao và nguồn đạm cho chăn 

nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

- Khảo sát các loài giun đất có khả năng thích nghi 

cao với môi trường đặc trị phân lợn. 

- Thử nghiệm các công thức nuôi từ phân lợn với 

các loài giun đất đã được tuyển chọn. 

- Đánh giá chất lượng nguồn phân hữu cơ sau khi 

được xử lý bằng giun đất. 

- Xây dựng được quy trình nuôi loài giun đất có hiệu 

quả  trong việc phân giải chất thải từ các khu chăn 

nuôi lợn, góp phần tạo nguồn phân bón chất lượng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình nuôi loài giun đất 

có hiệu quả trong phân giải 

nguồn chất thải từ các khu chăn 

nuôi lợn. 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 
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cao cho trồng trọt và cung cấp nguồn đạm cho chăn 

nuôi. 

58.  Nghiên cứu điều chế màng bán 

dẫn SnO2 lai tạo cacbon nano 

ứng dụng trong phát hiện khí 

độc 

Mục tiêu: Điều chế màng bán dẫn SnO2 lai tạo 

cacbon nano có khả năng cảm biến khí sử dụng 

màng chitin/chitosan có cấu trúc xoắn quang học 

làm chất định hướng cấu trúc. 

Nội dung: 

- Điều chế màng chitin/chitosan có cấu trúc quang 

học từ vỏ các loài giáp xác như tôm hùm, cua. 

- Nghiên cứu điều chế màng bán dẫn SnO2 lai tạo 

cacbon nano trên nền màng chitin/chitosan  quang 

học. 

- Nghiên cứu các đặc trưng của màng bán dẫn thiếc 

lai tạo cacbon nano trên nền màng chitin/chitosan 

như cấu trúc và hình thái học, độ tinh thể, độ bền 

nhiệt, khả năng hấp phụ khí,… 

- Nghiên cứu khả năng cảm biến một số khí độc như 

CO, NOx, SOx của màng bán dẫn thiếc lai tạo cacbon 

nano từ đó đưa ra các định hướng ứng dụng của vật 

liệu trong việc phát hiện một số khí độc 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình tổng hợp, các đặc 

trưng của vật liệu, khả năng 

cảm biến một số khí độc và 

định hướng ứng dụng của vật 

liệu. 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 

59.  Phát triển năng lực dạy học tích 

hợp STEM qua mô hình 

Blended learning trong học 

phần “Hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo” cho sinh viên Sư 

phạm Hóa học 

Mục tiêu: Phát triển được năng lực dạy học tích hợp 

STEM qua mô hình Blended learning trong học 

phần Hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm 

Hóa học nhằm góp phần phát triển NL sư phạm và 

nâng cao chất lượng đào tạo của các trường ĐHSP. 

Nội dung: 

1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng 

lực dạy học tích hợp stem cho sinh viên sư phạm 

hóa học. 

2. Phát triển năng lực dạy học tích hợp stem qua mô 

hình blended learning trong học phần “hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo” cho sinh viên sư phạm hóa học 

3. Thực nghiệm sư phạm 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

0 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Tài liệu hướng dẫn tự học về 

tích hợp STEM cho sinh viên 

các Trường ĐHSP, giáo viên 

các Trường THPT. 

+ Xây dựng trang web, thiết kế 

nội dung và học liệu điện tử 

cho web. 

+ Xây dựng bài giảng e-

learning về dạy học tích hợp 

STEM. 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 
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+ Hướng dẫn HS nghiên cứu 

khoa học, tham gia cuộc thi 

Khoa học kĩ Thuật do Tỉnh tổ 

chức 

60.  Nghiên cứu thực trạng, giải 

pháp nâng cao chất lượng 

giảng dạy và học tập các môn 

khoa học Mác- Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở Đại học Huế 

hiện nay 

Mục tiêu: 

Làm rõ vai trò, vị trí chất lượng của đội ngũ giảng 

viên các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở các trường Đại học thành viên của Đại 

học Huế trong giai đoạn hiện nay 

Góp phần đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới 

phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng 

dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Huế trong thời kỳ hội 

nhập 

Nội dung: 

1. Cơ sở lý luận, phương pháp luận khoa học về vấn 

đề giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Thực trạng công tác giảng dạy và học tập các môn 

khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại 

học Huế 

3. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học 

tập các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh ở Đại học Huế 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

3 

80  Trường ĐH Sư 

phạm 

61.  Nghiên cứu ứng dụng một số 

yếu tố góp phần thúc đẩy phục 

hồi sớm sau mổ cắt đại tràng 

nội soi trong điều trị ung thư 

đại tràng 

Mục tiêu chung: Đánh giá kết quả của việc áp dụng 

các yếu tố góp phần thúc đầy phục hồi sớm sau mổ 

và kết quả của phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trong 

điều trị ung thư đại tràng. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, đặc điểm cận 

lâm sàng nói chung của bệnh nhân ung thư đại tràng. 

Giá trị của các đặc điểm đó trong chẩn đoán, tiên 

lượng bệnh. 

- Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi cắt 

đại tràng điều trị ung thư đại tràng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

- Quy trình áp dụng các biện 

pháp góp phần thúc đẩy phục 

hồi sớm sau mổ cắt đại tràng 

nội soi điều trị ung thư đại 

tràng. 

100  Trường ĐH Y 

Dược 
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- Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các yếu tố 

trước, trong và sau mổ góp phần thúc đẩy phục hồi 

sớm sau mổ cắt đại tràng nội soi. 

62.  Tổng hợp và thiết lập tạp chất 

đối chiếu D của carvedilol sử 

dụng trong kiểm nghiệm thuốc 

Mục tiêu chung: 

Tổng hợp và thiết lập tạp chất đối chiếu D của 

carvedilol (theo USP) sử dụng trong kiểm nghiệm 

thuốc 

Mục tiêu cụ thể:  

- Tổng hợp tạp D ( 4 – (Oxiran – 2- ylmethoxy) – 

9H – carbazol)  của carvedilol ở quy mô phòng thí 

nghiệm 

- Thiết lập chất chuẩn đối chiếu từ tạp chất tổng hợp 

được. 

- Xây dựng qui trình định lượng đồng thời carvedilol 

và tạp D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

- Đánh giá hàm lượng tạp D trong một số chế phẩm 

chứa carvedilol trên thị trường 

 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Tạp chất đối chiếu D của 

carvedilol (theo USP) sử dụng 

trong kiểm nghiệm thuốc 

+ Quy trình tổng hợp tạp và số 

liệu về đặc tính hóa lý của tạp 

+ Quy trình định lượng đồng 

thời carvedilol và tạp D bằng 

HPLC và đánh giá hàm lượng 

tạp D trong một số chế phẩm 

chứa carvedilol trên thị trường 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

63.  Nghiên cứu bào chế gel nano 

metronidazol điều trị viêm nha 

chu 

Mục tiêu chung: 
- Bào chế được hệ gel nano chứa metronidazol và 

đánh giá sản phẩm gel nano metronidazol tạo thành. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được công thức bào chế gel nano 

metronidazol 

- Đánh giá được các đặc tính lý hóa của gel nano 

metronidazol tạo thành như hình thái cấu trúc hạt, 

kích thước tiểu phân, khả năng giải phóng hoạt chất 

từ hệ gel, cấu trúc của gel 

- Đánh giá được khả năng ức chế in vitro vi khuẩn 

gây bệnh viêm nha chu của gel nanometronidazole. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

64.  Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 

học, các yếu tố liên quan và các 

chỉ số tiên đoán hội chứng 

chuyển hóa của người dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu chung: 

Mô tả đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố liên quan và 

xác định các chỉ số tiên đoán hội chứng chuyển hóa 

của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

-- Nâng cao năng lực NC cho 

đội ngũ cán bộ, cung cấp bằng 

100  Trường ĐH Y 

Dược 
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- Mô tả đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa 

của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hội chứng 

chuyển hóa của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Tìm hiểu một số chỉ số tiên đoán hội chứng chuyển 

hóa của người dân tỉnh Thừa thiên Huế 

chứng trong giảng dạy Dịch tễ 

học bệnh không lây của B/m 

Dịch tễ học 

 

65.  So sánh hiệu quả điều trị của 

phương pháp điện châm với bài 

thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” 

có hoặc không kết hợp giác hơi 

trên bệnh nhân đau thắt lưng do 

thoái hóa cột sống. 

Mục tiêu chung: So sánh hiệu quả của 2 nhóm: 1. 

Sử dụng điện châm  và bài thuốc “ Độc hoạt tang ký 

sinh” kết hợp với giác hơi và nhóm 2: sử dụng điện 

châm  và bài thuốc “ Độc hoạt tang ký sinh thang” 

để điều trị bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột 

sống 

Mục tiêu cụ thể: 

-Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

đau thắt lưng do thoái hóa cột sống tại Khoa Y học 

cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế 

- So sánh hiệu quả của 2 phương pháp: giác hơi kết 

hợp điện châm  và bài thuốc “ Độc hoạt tang ký sinh 

thang” và phương pháp điện châm kết hợp bài thuốc 

“ Độc hoạt tang ký sinh thang” trên bệnh nhân đau 

lưng do thoái hóa cột sống” 

- Khảo sát một số tác dụng không mong muốn của 

các phương pháp điều trị và các yếu tố liên quan đến 

hiệu quả điều trị. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 

80  Trường ĐH Y 

Dược 

66.  Nghiên cứu quy trình công 

nghệ tái tạo khe hở xương ổ 

răng (alveolar cleft) bằng giá 

thể fibrin giàu tiểu cầu 

(platelet-rich fibrin scaffold) 

kết hợp với bột xương nhân 

tạo. 

Mục tiêu chung:  

Đưa ra được quy trình công nghệ tái tạo khe hở 

xương ổ răng (alveolar cleft) bằng giá thể fibrin giàu 

tiểu cầu (platelet-rich fibrin scaffold) kết hợp với 

bột xương nhân tạo. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng mô hình động vật mô phỏng khe hở 

xương ổ răng phù hợp cho các nghiên cứu về vật 

liệu, qui trình kỹ thuật tái tạo xương ổ răng trước khi 

ứng dụng trên lâm sàng. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình tạo mô hình khe hở 

xương ổ răng trên thỏ 

- Quy trình tái tạo xương ổ răng 

bằng giá thể fibrin giàu tiểu cầu 

kết hợp với bột xương nhân tạo 

 

100  Trường ĐH Y 

Dược 
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- Đưa ra được qui trình công nghệ sử dụng giá thể 

fibrin giàu tiểu cầu kết hợp với bột xương nhân tạo 

để tái tạo khe hở xương ổ răng. 

- Qui trình tái tạo xương ổ răng bằng giá thể fibrin 

giàu tiểu cầu kết hợp với bột xương nhân tạo hứa 

hẹn là qui trình hiệu quả, đơn giản và có thể áp dụng 

trong lâm sàng. 

67.  Xây dựng tiêu chuẩn mới trên 

điện tâm đồ trong chẩn đoán 

nhồi máu cơ tim cấp ST chênh 

lên kèm block nhánh phải đối 

chiếu kết quả chụp DSA 

(Digital Subtraction 

Angiography) động mạch 

vành. 

Mục tiêu chung: 

Tìm ra tiêu chuẩn mới trên điện tâm đồ về chẩn đoán 

nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có block nhánh phải 

Mục tiêu cụ thể:  

- Khảo sát điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim 

cấp ST chênh lên có kèm block nhánh phải 

- Xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim 

cấp ST chênh lên kèm block nhánh phải 

- Áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán mới trên lâm sàng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

Tiêu chuẩn thống nhất để chẩn 

đoán nhồi máu cơ tim trên bệnh 

nhân block cành phải 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

68.  Giá trị của CD80 và suPAR 

nước tiểu trong chẩn đoán thể 

giải phẫu bệnh và tiên lượng 

đáp ứng điều trị ở hội chứng 

thận hư trẻ em. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Mô tả sự biến đổi nồng độ của các yếu tố miễn dịch 

lưu hành trong nước tiểu CD 80, suPAR ở HCTH 

tiên phát. 

- Tìm hiểu mối tương quan giữa CD 80 nước tiểu và 

suPAR nước tiểu với các thể mô bệnh học ở HCTH 

tiên phát. 

- Xác định giá trị dự báo tái phát và đề kháng của 

CD80 nước tiểu và suPAR nước tiểu 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Số luận án tiến sĩ hỗ trợ: 1 

+ Xét nghiệm CD80 và suPAR 

nước tiểu ở đối tượng mắc hội 

chứng thận hư. 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

69.  Nghiên cứu biến đổi bạch cầu 

ái toan đàm và nồng độ NO khí 

thở ra trong theo dõi điều trị 

hen phế quản ở trẻ em trên 5 

tuổi 

Mục tiêu cụ thể:  

-   Mô tả đặc điểm lâm sàng, bạch cầu ái toan đàm 

và nồng độ NO khí thở ra trong hen ở trẻ trên 5 tuổi. 

- Tìm hiểu mối liên quan giữa bạch cầu ái toan đàm, 

nồng độ NO khí thở ra với mức độ nặng của hen ở 

trẻ trên 5 tuổi. 

- Đánh giá mối liên quan giữa bạch cầu ái toan đàm, 

nồng độ NO khí thở ra với đáp ứng điều trị corticoid 

hít và mức độ kiểm soát hen ở trẻ trên 5 tuổi. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

70.  Đánh giá tình trạng và nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe của người 
Mục tiêu chung: + Số bài báo đăng trong nước: 2 100  Trường ĐH Y 

Dược 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

cao tuổi tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Khảo sát tình trạng và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ 

của người từ 60 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu cụ thể: 

- Mô tả tình trạng chức năng, sử dụng dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe và tài chính của người từ 60 tuổi trở 

lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Xác định nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của người từ 60 tuổi trở lên  tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Tình trạng chức năng, sử 

dụng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, và tài chính của người từ 

60 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

+ Nhu cầu sử dụng dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe của người từ 

60 tuổi trở lên tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

71.  Nghiên cứu phát hiện các hợp 

chất có tác dụng gây độc tế bào 

từ cây Tỏi rừng (Aspidistra sp.) 

ở Việt Nam 

Mục tiêu chung:  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc 

tế bào của cây Tỏi rừng (Aspidistra sp.) ở Việt Nam 

nhằm cung cấp các cơ sở dữ liệu khoa học cho việc 

sử dụng, phát triển và bảo tồn cây thuốc này. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được  quy trình chiết xuất, phân lập các 

hoạt chất có trong cây Tỏi rừng. 

- Xác định được cấu trúc hóa học của các hợp chất 

đã phân lập. 

- Thử nghiệm được hoạt  tính gây độc tế bào của 

dịch chiết và hợp chất đã phân lập được từ cây Tỏi 

rừng. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bộ dữ liệu mô tả đặc điểm 

thực vật loài Tỏi rừng 

+ Bộ dữ liệu phổ và hoạt tính 

của các chất đã phân lập. 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

72.  Nghiên cứu thành phần hóa 

học và hoạt tính gây độc tế 

bào của cây Cơm rượu 

(Glycosmis sp.) thuộc họ Cam 

(Rutaceae) ở Việt Nam 

Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây 

độc tế bào của cây Cơm rượu (Glycosmis sp.) để 

làm cơ sở khoa học cho việc khai thác và phát triển 

cây thuốc này.  

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá được hoạt tính gây độc tế bào của cao 

chiết từ cây Cơm rượu (Glycosmis sp.) . 

- Xây dựng được qui trình chiết xuất và phân lập 

các hợp chất từ cây Cơm rượu (Glycosmis sp.) . 

- Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Số khóa luận: 2 

 

95  Trường ĐH Y 

Dược 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Xác định được cấu trúc hóa học của các hợp chất 

phân lập được. 

- Đánh giá được hoạt tính gây độc tế bào của các 

hợp chất đã phân lập được. 

73.  Tổng hợp các dẫn chất của 

baicalein và khảo sát hoạt tính 

ức chế enzym 

acetylcholinesterase 

Mục tiêu chung:  
Tổng hợp và khảo sát hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase các dẫn chất của baicalein 

Mục tiêu cụ thể: 

-Tổng hợp các dẫn chất của baicalein 

- Khảo sát hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase của các dẫn chất của baicalein 

- Nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng 

sinh học 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Bộ dữ liệu phổ và cấu trúc 8-

10 dẫn chất của baicalein. 

- Kết quả thử hoạt tính (IC50). 

95  Trường ĐH Y 

Dược 

74.  Xác định hiệu quả cải thiện 

nồng độ glucose và bilan lipid 

máu của tinh bột mì acetat trên 

chuột nhắt gây béo phì bị rối 

loạn lipd máu 

Mục tiêu chung: 

Xác định khả năng hổ trợ điều trị hội chứng béo phì 

và rối loạn lipid máu trên chuột thí nghiệm 

 Mục tiêu cụ thể: 

-Xây dựng mô hình chuột nhắt bị béo phì và rối loạn 

lipid máu 

- Xác định sự cải thiện các chỉ số glucose, 

triglyceride và cholesterol máu của tinh bột mì 

acetat trên chuột nhắt bị béo phì và rối loạn lipid 

máu trong in – vivo. 

- Xác định hàm lượng các acid béo chuỗi ngắn trong 

các phân đoạn đường ruột chuột thí nghiệm. 

 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bộ cơ sở dữ liệu về thử 

nghiệm tác dụng dược lý của 

TBAC trên mô hình động vật 

thí nghiệm về sự cải thiện 

glucose máu và bilan lipid máu, 

tạo cơ sở khoa học cho định 

hướng triển khai thử nghiệm 

trên lâm sàng (clinical trial) 

trong hỗ trợ điều trị bệnh béo 

phì và rối loạn lipid máu. 

90  Trường ĐH Y 

Dược 

75.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và hình ảnh cộng hưởng từ hội 

chứng hẹp ống sống cổ 

Mục tiêu chung: 

Khảo cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng 

hưởng từ hội chứng hẹp ống sống cổ, xác định 

nguyên nhân và mức độ hẹp ống sống cổ để đề xuất 

phương pháp điều trị hợp lý. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ 

trong hẹp ống sống cổ 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Xác định nguyên nhân và 

mức độ hẹp ống sống cổ  để đề 

xuất các giải pháp chăm sóc và 

chữa trị hợp lý đối với hội 

chứng hẹp ống sống cổ 

80  Trường ĐH Y 

Dược 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Xác định mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng và 

hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân hẹp ống sống 

cổ  

- Đề xuất các giải pháp chăm sóc và chữa trị hợp lý 

đối với bệnh nhân hẹp ống sống cổ  

+ Thái độ chăm sóc và dự 

phòng tăng nặng cho bệnh nhân 

có hẹp ống sống cổ  

76.  Nghiên cứu tính nhạy cảm với 

thuốc metronidazole và đặc 

điểm cộng sinh với vi khuẩn 

Mycoplasma spp. của trùng roi 

âm đạo Trichomonas vaginalis. 

Mục tiêu chung: 

Khảo sát mức độ nhaỵ cảm với thuốc diệt đơn bào 

được sử dụng phổ biến là metronidazole của 

Trichomonas vaginalis, đặc điểm cộng sinh với các 

vi khuẩn thuộc giống Mycoplasma: M. hominis và 

M.girerdii của trùng roi âm đạo (T. vaginalis). 

Mục tiêu cụ thể: 

- Khảo sát nồng độ ức chế tối thiểu của 

metronidazole đối với T.vaginalis invitro để xác 

định mức độ đề kháng thuốc 

- Khảo sát đặc điểm cộng sinh của T. Vaginalis và 

Mycoplasma spp. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Qui trình kỹ thuật nuôi cấy 

đơn bào và kỹ thuật khảo sát 

mức độ nhạy cảm với thuốc 

điều trị đơn bào để có thể ứng 

dụng trong giảng dạy và nghiên 

cứu về các đơn bào gây bệnh 

khác 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

77.  Nghiên cứu sự biến đổi 

procalcitonin và nồng độ 

interleukin – 6 trong dịch não 

tủy ở trẻ em bị viêm màng não 

 

Mục tiêu chung: 

Phân biệt VMN mủ và VMN virus   

Mục tiêu cụ thể:  
-Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhi 

VMN. 

- Khảo sát nồng độ procalcitonin, interleukin-6 và 

một số chỉ số sinh hóa trong dịch não tủy ở bệnh nhi 

VMN. 

- Đưa ra giá trị chẩn đoán của procalcitonin và IL-6 

ở bệnh nhi VMN mủ và VMN virus. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài 

sẽ đưa ra đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng viêm màng não 

trẻ em 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

78.  Nghiên cứu cấu trúc mô học, 

sinh học phân tử và chức năng 

của mô tinh hoàn dưới tác động 

của stress nhiệt 

Mục tiêu chung: 

Xác định được những thay đổi về cấu trúc mô học, 

sinh học phân tử và chức năng của mô tinh hoàn 

chuột dưới tác động của stress nhiệt. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng mô hình chuột stress nhiệt mô tinh hoàn 

- Nghiên cứu những thay đổi ở mức độ cấu trúc mô 

học vi thể và sinh học phân tử của mô tinh hoàn 

stress nhiệt 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Quy trình gây stress nhiệt lên 

mô tinh hoàn chuột 

+ Bộ số liệu về những thay đổi 

về cấu trúc mô học, sinh học 

phân tử và chức năng của mô 

tinh hoàn 

100  Trường ĐH Y 

Dược 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Nghiên cứu tác động của stress nhiệt lên chất 

lượng tinh trùng. 

79.  Ứng dụng đồng vị phóng xạ và 

chất hiển thị màu trong phát 

hiện hạch lính gác điều trị 

Carcinoma tuyến giáp dạng 

nhú. 

Mục tiêu chung:  

Đánh giá kết quả việc phát hiện hạch lính gác bằng 

chất hiển thị màu phối hợp đồng vị phóng xạ trong 

điều trị carcinoma tuyến giáp dạng nhú  

Mục tiêu cụ thể:  

- Đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

carcinoma tuyến giáp dạng nhú. 

- Vai trò và đánh giá kết quả phát hiện hạch lính 

gác bằng chất hiển thị màu và đồng vị phóng xạ Tc 

– 99m trong phẫu thuật điều trị carcinoma tuyến 

giáp dạng nhú. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 (luận văn bác sĩ đa khoa) 

+ Sách tham khảo: chẩn đoán 

và điều trị carcinoma tuyến 

giáp dạng nhú 

80  Trường ĐH Y 

Dược 

80.  Nghiên cứu ứng dụng thang 

điểm Essen trong tiên lượng 

bệnh nhân xuất huyết não. 

Mục tiêu chung: 

Nghiên  cứu giá trị ứng dụng của thang điểm ESSEN 

trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não. 

Mục tiêu cụ thể: 

-Đánh giá giá trị của thang điểm xuất huyết não 

Essen (Essen Intracerebral haemorrhage – Essen 

ICH) trong tiên lượng tử vong và kết cục chức năng. 

- Khảo sát tương quan giữa giá trị tiên lượng bằng 

thang điểm Essen ICH với giá trị tiên lượng của các 

yếu tố lâm sàng và so với thang điểm xuất huyết não 

(ICH). 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Đề xuất áp dụng thang điểm 

ESSEN trong đánh giá lâm 

sàng bệnh nhân xuất huyết não 

+ Tài liệu giảng dạy lâm sàng 

cho học viên đại học và sau đại 

học 

95  Trường ĐH Y 

Dược 

81.  Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng 

mặt nạ thanh quản I-gel và Air 

- Q trong gây mê để phẫu thuật 

ở trẻ em 

Mục tiêu chung:  

Nghiên cứu hiệu quả và an toàn của ứng dụng mặt 

nạ thanh quản I-Gel và Air-Q trong gây mê để phẫu 

thuật ở trẻ em 

Mục tiêu cụ thể: 

-Đánh giá hiệu quả của  kỹ thuật đặt mặt nạ thanh 

quản  I-Gel và Air - Q so với mặt nạ thanh quản cổ 

điển trong gây mê phẫu thuật ở trẻ em. 

- So sánh sự thay đổi mạch, huyết áp và SpO2  trong 

quá trình thực hiện các kỹ thuật trên. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Quy trình thực hiện đặt mặt 

nạ thanh quản an toàn và hiệu 

quả 

+ Làm cơ sở cho việc lựa chọn 

và thực hiện các kỹ thuật đặt 

mặt nạ thanh quản trong thực 

hành gây mê để phẫu thuật cho 

trẻ em 

90  Trường ĐH Y 

Dược 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- So sánh các biến chứng trong và sau gây mê bằng 

mặt nạ thanh quản I-Gel và Air - Q so với mặt nạ 

thanh quản cổ điển để phẫu thuật ở trẻ em. 

82.  Nghiên cứu đánh giá hàm 

lượng và thành phần tinh dầu 

mới của một số dược liệu ở 

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. 

Mục tiêu chung: 

- Cung cấp các thông tin mới về các dược liệu chứa 

tinh dầu và hàm lượng, thành phần tinh dầu từ loài 

nghiên cứu. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định các dược liệu mới có chứa tinh dầu (là 

các dược liệu  chưa được thông báo trước đó có chứa 

tinh dầu), nghiên cứu hàm lượng tinh dầu trong 

dược liệu 

- Xác định thành phần hóa học của các tinh dầu chiết 

xuất được. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

95  Trường ĐH Y 

Dược 

83.  Đánh giá hiệu quả điều trị viêm 

khớp dạng thấp thể nhiệt tý 

bằng điện châm kết hợp bài 

thuốc Quế chi Thược dược Tri 

mẫu thang 

Mục tiêu chung:  

Đánh giá hiệu quả điều trị viêm khớp dạng thấp thể 

Nhiệt tý bằng điện châm kết hợp bài thuốc “Quế chi 

Thược dược Tri mẫu thang” tại bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu cụ thể: 

-  Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

viêm khớp dạng thấp thể nhiệt tý tại Bệnh viện Y 

học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đánh giá hiệu quả điều trị viêm khớp dạng thấp thể 

Nhiệt  tý bằng điện châm kết hợp bài thuốc “ Quế 

chi Thược dược  Tri mẫu thang” tại bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đánh giá tính an toàn và tác dụng không mong 

muốn của phương pháp điện châm và bài thuốc. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Phác đồ điện châm kết hợp 

bài thuốc “Quế chi Thược Dược 

Tri Mẫu thang” được ứng dụng 

điều trị trên lâm sàng tại các 

bệnh viện. 

 

90  Trường ĐH Y 

Dược 

84.  Nghiên cứu chẩn đoán và điều 

trị phẫu thuật u tuyến nước bọt 

mang tai 

Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phãu thuật u tuyến 

nước bọt mang tai 

Mục tiêu cụ thể: 

-Xác định giá trị chẩn đoán một số u tuyến nước bọt 

mang tai bằng lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ và 

sinh thiết qua kim. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luân văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ Giá trị chẩn đoán của lâm 

sàng. 

+ Giá trị chẩn đoán của siêu âm 

95  Trường ĐH Y 

Dược 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

- Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 

 

+ Giá trị chẩn đoán của cộng 

hưởng từ. 

+ Giá trị chẩn đoán của sinh 

thiết qua kim 

+ Đánh giá kết quả phẫu thuật 

85.  Nghiên cứu thành phần hóa 

học và tác dụng sinh học của 

cây thâu lĩnh (Alphonsea 

tonkinensis DC) 

Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học 

của cây thâu lĩnh (Alphonsea tonkinensis DC). 

Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu thành phần hóa học, chiết xuất, phân 

lập và xác định cấu trúc các hoạt chất từ dược liệu. 

- Thử hoạt tính sinh học in-vitro ức chế tế bào ung 

thư của các chất phân lập được. 

- Thử hoạt tính sinh học in-vitro ức chế 

acetylcholinesterase của các chất phân lập được. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Số luận án Tiến sỹ hỗ trợ: 1 

100  Trường ĐH Y 

Dược 

86.  Nghiên cứu huyết áp động 

mạch trung tâm và độ cứng 

động mạch ở bệnh nhân tăng 

huyết áp 

Mục tiêu chung:  

Chứng minh huyết áp động mạch trung tâm và độ 

cứng động mạch nên trở thành một trong những mục 

tiêu mới trong điều trị tăng huyết áp nói riêng và các 

bệnh lý tim mạch nói chung hơn là huyết áp động 

mạch cánh tay. 

Mục tiêu cụ thể: 

-Khảo sát huyết áp động mạch trung tâm và một số 

chỉ số cứng động mạch (bao gồm vận tốc sóng 

mạch, tỉ số huyết áp cổ chân/cánh tay, hiệu áp) ở 

bệnh nhân tăng huyết áp. 

- Tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa huyết 

áp động mạch trung tâm với phân giai đoạn và phân 

tầng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp. 

- Tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa các chỉ 

số động mạch (vận tốc sóng mạch, tỉ số huyết áp cổ 

chân/cánh tay, hiệu áp) với phân giai đoạn và phân 

tầng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

95  Trường ĐH Y 

Dược 

87.  Nghiên cứu hình tượng con cá 

trong mỹ thuật triều Nguyễn, 

Mục tiêu: Nghiên cứu các giá trị nghệ thuật về tạo 

hình và phân tích rõ ý nghĩa của hình tượng cá qua 

các lớp văn hóa trong không gian tín ngưỡng của 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Trường ĐH 

Nghệ thuật 
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Đơn vị  
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vận dụng vào giảng dạy và học 

tập mỹ thuật 

người Việt nói chung và mỹ thuật triều Nguyễn nói 

riêng. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về trang trí mỹ thuật triều 

Nguyễn. 

- Nghiên cứu về tính thẩm mỹ của hình tượng Cá 

trong văn hóa của người Việt nói chung và mỹ thuật 

triều Nguyễn nói riêng qua ngôn ngữ tạo hình. 

- Từ đó, ứng dựng hình tượng Cá trong mỹ thuật 

triều Nguyễn trong học tập, giảng dạy và sáng tác. 

+ 06 quyển: đạt được mục tiêu 

nghiên cứu đã đăng ký 

+ 06 đĩa CD- Rom đạt yêu cầu 

thẩm mỹ và học thuật đảm bảo 

tính khoa học. 

88.  Ứng dụng hoa văn trang trí thời 

Nguyễn thiết kế hàng thủ công 

mỹ nghệ Huế, từ đào tạo đến 

thực tiễn 

Mục tiêu: Tìm hiểu, nghiên cứu, xác đinh những giá 

trị hoa văn trang trí thời Nguyễn phù hợp đưa vào 

thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng 

Huế, gắn kết từ đào tạo ở trường Đại học Nghệ thuật 

đến thực tế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vận 

dụng hoa văn trang trí thời Nguyễn. 

Nội dung: 

- Tổng quan về hoa văn trang trí thời Nguyễn 

- Ứng dụng hoa văn trang trí thời Nguyễn vào thiết 

kế hàng thủ công mỹ nghệ Huế 

- Vận dụng lĩnh vực nghiên cứu áp dung trong đào 

tạo và thực hành của sinh viên trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Bài tập lớn do sinh viên thực 

hiện. (sản phẩm thay thế khóa 

luận): 02 

+ Vựng tập hoa văn trang trí 

thời nguyễn 

+ Bộ bản vẽ thiết kế hàng thủ 

công mỹ nghệ Huế 

+ Bộ mẫu thiết kế hàng thủ 

công mỹ nghệ Huế 

80  Trường ĐH 

Nghệ thuật 

89.  Xây dựng hệ thống nhận diện 

thương hiệu để góp phần hỗ trợ 

cho hoạt động quảng bá của 

Đại học Huế 

Mục tiêu: Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học liên 

quan đến hệ thống nhận diện thương hiệu cho 

trường đại học ở tầm quy mô đại học vùng, đại học 

quốc gia; trên cơ sở đó xác định được những hạn chế 

của các các hình thức nhận diện thương hiệu của Đại 

học Huế đang hoạt động hiện nay và đề xuất các giải 

pháp để góp phần chuẩn hoá hệ thống nhận diện cho 

Đại học Huế. 

Nội dung: 

-Tổng hợp đầy đủ các hình thức nhận diện thương 

hiệu của Đại học Huế đang tồn tại. 

- Đối chiếu so sánh hệ thống nhận diện thương hiệu 

của Đại học Huế hiện nay với các trường đại học 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ 01 brand guide (tài liệu 

hướng dẫn thương hiệu cho đại 

học Huế) và sẽ được chuyển 

giao cho Đại học Huế 

+ Tài liệu tham khảo cho các 

nhà thiết kế và sinh viên ngành 

thiết kế khi tìm hiểu để thiết kế 

thương hiêu cho một tổ chức 

tầm quy mô lớn. 

80  Trường ĐH 

Nghệ thuật 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

mang tầm quy mô lớn (đại học vùng, đại học quốc 

gia) trên thế giới và Viêt Nam hiện nay để nhận diện 

được các điểm cần khắc phục 

- Từ sự phân tích đó sẽ xây dựng được hệ thống nhận 

diện thương hiệu phù hợp với đặc thù của Đại học 

Huế. 

90.  Nghiên cứu giá trị nghệ thuật 

tạo hình các minh họa trong tạp 

chí “Những người bạn Cố đô 

Huế” và vận dụng trong hoạt 

động sáng tạo mỹ thuật ở Huế. 

Mục tiêu: Nghiên cứu nghệ thuật tạo hình trên các 

tác phẩm minh họa trong tạp chí mỹ thuật ở Huế đầu 

thế kỷ XX. 

Nội dung: 

- Tổng quan các vấn đề liên quan nghệ thuật tạo hình 

minh họa trong tạp chí BAVH 

- Nghiên cứu khảo sát các hình thức và các thể loại 

đề tài nghệ thuật minh họa trong tạp chí BAVH 

- Xác định giá trị thẩm mỹ tạo hình của nghệ thuật 

tạo hình các minh họa trong tạp chí BAVH, và phát 

huy những những giá trị mới trong quá trình định 

hướng và phát triển trong lịch sử mỹ thuật hiện đại 

ở Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ 01 tập tư liệu chọn lọc tổng 

hợp tranh minh họa trên tạp chí 

BAVH (tranh minh họa phong 

cảnh, chân dung, cuộc sống 

sinh hoạt xã hội, mô típ trang 

trí, đồ dùng nội thất, tranh lịch 

sử,...) khoảng 500 tác phẩm. 

80  Trường ĐH 

Nghệ thuật 

91.  Nghiên cứu mức độ công bố 

thông tin tự nguyện trong báo 

cáo thường niên của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đo 

lường và đánh giá mức độ nghiên cứu thông tin tự 

nguyện của các thương mại Việt Nam trong 5 năm 

2014-2018 nhằm xem xét và kết luận  đúng về tính 

minh bach thông tin của ngân hàng đối với các nhà 

đầu tư, khách hàng và các đối tượng sử dụng thông 

tin khác 

Nội dung: 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về công bố thông 

tin ở trong nước và trên thế giới. 

2. Các mô hình khái niệm và lý thuyết về công bố 

thông tin 

3. Thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

4. Kết quả nghiên cứu chính của đề tài: mô tả danh 

mục các thông tin tự nguyện được công bố trên báo 

cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt 

nam và tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài về 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

mức độ công bố thông tin tự nguyện của các ngân 

hàng thương mại và các nhân tố tác động đến mức 

độ công bố thông tin của ngân hàng 

92.  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp du lịch Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định 

các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của doanh nghiệp 

du lịch tại Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao NLCT này trong thời gian tới. 

Nội dung: 

+ Thu thập, tổng hơp các nghiên cứu đã thực hiện 

nhằm xây dựng cơ sở khoa học về NLCT của doanh 

nghiệp du lịch; 

+ Điều tra, khảo sát  bằng bảng câu hỏi để xây dựng 

hệ thống thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 

của các doanh nghiệp du lịch Thừa Thiên Huế; 

+ Khảo sát, nghiên cứu các giải pháp nâng cao 

NLCT của các doanh nghiệp du lịch Thừa Thiên 

Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Hệ thống các giải pháp đề 

xuất đối với các doanh nghiệp 

du lịch trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 

93.  Tác động của di cư đến nghèo 

đa chiều tại Việt Nam 

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích 

tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo trên 

cách tiếp cận đa chiều từ đó đưa ra một số hàm ý 

chính sách trong công tác giảm nghèo cho đối tượng 

di cư tại Việt Nam 

Nội dung: 

- Hệ thống hóa lý luận về di cư, nghèo đa chiều và 

tác động của di cư đến nghèo đa chiều 

- Thực trạng di cư và nghèo đa chiều tại Việt Nam 

- Tác động của di cư đến nghèo đa chiều theo từng 

chiều nghèo và nghèo đa chiều tổng hợp 

- Đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với công 

tác giảm nghèo (dựa trên cách tiếp cận đa chiều) cho 

những người di cư nội địa. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 

94.  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu hút đầu tư vào 

các khu công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng thu hút đầu tư vào các khu công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 

đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích các nhà 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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đầu trong và ngoài nước đầu tư vào khu công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn nghiên cứu 

Nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học về các yếu tố ảnh 

hưởng đến các quyết định đầu tư của các doanh 

nghiệp vào các khu công nghiệp; 

- Phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thừa Thiên 

Huế trong thời gian từ 2010 – 2017; 

- Phân tích các chính sách của các địa phương trong 

khu vực nghiên cứu về tạo môi trường đầu tư nhằm 

thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp; 

- Khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp về các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào các khu công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thừa Thiên Huế; 

- Trên cơ sở các kết quả khảo sát, tổ chức các hội 

thảo với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư, các nhà quản lý địa phương để lựa chọn và xác 

định các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm thu hút các 

nhà đầu tư triển khai các dự án tại các khu công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

+ Hệ thống các giải pháp đề 

xuất đối với sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế nhằm nâng cao khả năng 

thu hút vốn đầu tư vào các khu 

công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp 

 

95.  Nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp hoạch định tài nguyên 

doanh nghiệp trên nền tảng 

điện toán đám mây cho các 

doanh nghiệp ngành may Việt 

Nam – Thử nghiệm tại Công ty 

Cổ phần May và Thương mại 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Mục tiêu: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ERP trên 

nền tảng điện toán đám mây cho các doanh nghiệp 

ngành may Việt Nam, lấy trường hợp nghiên cứu và 

thử nghiệm là Công ty Cổ phần May và Thương mại 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để kiểm thử hệ thống 

Nội dung: 

- Tổng quan về giải pháp ERP truyền thống cho các 

doanh nghiệp và thực trạng ứng dụng ERP của các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

- Nghiên cứu nền tảng công nghệ điện toán đám mây 

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ERP trên nền tảng 

điện toán đám mây phù hợp với tình hình quản lý và 

sản xuất của các doanh nghiệp may Việt Nam 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Hệ thống ERP trên nền tảng 

điện toán đám mây gồm 11 

phân hệ chính: (1) Quản lý kho, 

(2) Quản lý đơn hàng và hợp 

đồng, (3) Quản lý kế hoạch sản 

xuất và cắt may, (4) Quản lý 

quy trình may, (5) Quản lý cân 

bằng dây chuyền may, (6) Quản 

lý năng suất may, (7) Đánh giá 

năng lực công nhân,  (8) Quản 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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- Phân tích và thiết kế các phân hệ trong mô hình 

ERP trên nền tảng điện toán đám mây cho doanh 

nghiệp may Việt Nam 

- Thử nghiệm và triển khai hệ thống tại Công ty Cổ 

phần May và Thương mại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

lý tiền lương, (9) Quản lý nhân 

sự, (10) Quản lý tài sản cố định, 

(11) Quản lý chất lượng và 

hàng lỗi. Hệ thống này dự kiến 

sẽ có đầy đủ có chức năng cơ 

bản và được thiết kế chuyên 

biệt cho hoạt động điều hành 

quản lý sản xuất của một doanh 

nghiệp may Việt Nam 

96.  Nghiên cứu chất lượng dịch vụ 

y tế tại các bệnh viện ở thành 

phố Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá 

thực trạng chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện 

trên địa bàn thành phố Huế, từ đó đưa ra các giải 

pháp nhằm cải tiến và đổi mới chất lượng dịch vụ y 

tế của của các bệnh viện, đáp ứng những mong đợi 

của người dân. 

Nội dung: 

1. Thu thập, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài 

nước liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế và các 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế; 

2. Điều tra, khảo sát hiện trạng chất lượng cung cấp 

dịch vụ y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố 

Huế 

3. Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tác động đến chất 

lượng dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Huế 

4. Khảo sát, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện trên địa bàn 

thành phố Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Hệ thống các giải pháp đề 

xuất đối với các bệnh viện 

trong việc nâng cao chất lượng 

phục vụ bệnh nhân 

 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 

97.  Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ gắn 

với phát triển du lịch bền vững 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần 

phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ gắn với 

phát triển du lịch bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển ngành 

nghề thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch 

bền vững 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ 01 báo cáo phân tích 

+ 01 bản kiến nghị 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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2. Thực trạng phát triển ngành nghề thủ công mỹ 

nghệ gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển 

ngành nghề thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du 

lịch bền vững của tỉnh Thừa Thiên Huế 

98.  Nghiên cứu chuỗi giá trị một số 

nông sản chủ yếu của các hộ 

nông dân tại huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Mục tiêu: Trên cơ sở phân tích chuỗi giá trị các mặt 

hàng nông sản chủ yếu của các nông hộ tại huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

cho các nông hộ. Nghiên cứu tập trung vào một số 

nông sản thế mạnh của địa phương là cà phê, chuối, 

gừng và gà bản. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận về phân 

tích chuỗi giá trị, áp dụng lý thuyết “Liên kết chuỗi 

giá trị” của GTZ, Đức (2007) kết hợp với khung 

phân tích chuỗi giá trị vì người nghèo MP4 (2008), 

từ đó đề xuất khung phân tích chuỗi giá trị nông sản 

các nông hộ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính 

và định lượng, thông qua điều tra chọn mẫu và 

phỏng vấn sâu có chọn lọc bằng bảng hỏi bán cấu 

trúc, thảo luận nhóm nhằm đưa ra bức tranh chung 

về chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chính tại địa 

phương. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện 

Hướng Hóa và đánh giá hiệu quả kinh tế từ việc sản 

xuất đến các nông hộ.  

- Phân tích, làm rõ các tác nhân tham gia vào chuỗi 

giá trị và các yếu tố ảnh hưởng đến các liên kết trong 

chuỗi như các mối quan hệ về kinh tế, tài chính, sự 

công bằng trong phân phối lợi ích giữa các tác nhân 

trong chuỗi giá trị.  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bản kiến nghị đối với chính 

quyền địa phương về các giải 

pháp nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng cường các liên kết 

trong chuỗi giá trị, mở rộng các 

kênh phân phối, gia tăng tính 

cạnh tranh cho các mặt hàng 

nông sản thế mạnh của địa 

phương 

80  Trường ĐH Kinh 
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- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chuỗi giá 

trị các mặt hàng nông sản chủ yếu tại địa phương 

theo hướng bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế từ sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa 

phương.  

99.  Ước lượng tốc độ tăng trưởng 

kinh tế trong dài hạn của tỉnh 

Thừa Thiên Huế bằng mô hình 

Solow mở rộng. 

Mục tiêu: Nghiên cứu sẽ ước lượng các tốc độ tăng 

trưởng trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế từ đó 

phân tích các nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh 

Nội dung: 

- Cơ sở lý thuyết - nêu rõ các lý thuyết tăng trưởng 

kinh tế như mô hình tăng trưởng Solow và mô hình 

tăng trưởng nội sinh (endogenous models)... 

- Cơ sở thực tiễn - các nghiên cứu đã được thực hiện 

về tốc độ tăng trưởng trong dài hạn ở các nước đang 

phát triển có đặc điểm về kinh tế, xã hội tương đồng 

với Việt Nam;  

- Phân tích thực trạng - phân tích tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai 

đoạn gần đâyở tỉnh Thừa Thiên Huế  

- Kết quả nghiên cứu dự kiến là đưa ra những ước 

lượng về tốc độ tăng trưởng trong dài hạn của tỉnh 

Thừa Thiên Huế dựa vào chuỗi số liệu từ 1991 đến 

2016 của tỉnh. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 

100.  Nghiên cứu xu hướng chuyển 

đổi nghề của lao động nông 

nghiệp tỉnh Quảng Bình 

Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng chuyển 

đổi nghề, đề xuất định hướng và giải pháp bảo đảm 

chuyển đổi nghề bền vững cho lao động nông 

nghiệp tỉnh Quảng Bình 

Nội dung: 

+ Nghiên cứu tài liệu để đánh giá tổng quan về 

những vấn đề lý luận cơ bản của quá trình chuyển 

đổi nghề của lao động nông nghiệp để vận dụng vào 

điều kiện tỉnh Quảng Bình; 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

+ 01  Bản kiến nghị  về hệ 

thống các giải pháp đề xuất đối 

với chính quyền địa phương 

tỉnh Quảng Bình 

80  Trường ĐH Kinh 
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+ Điều tra, khảo sát thực trạng, xu hướng, yếu tố ảnh 

hưởng, điều kiện chuyển đổi nghề của lao động 

nông nghiệp tỉnh Quảng Bình ; 

+ Phân tích, xử lý các số liệu liên quan đến thực 

trạng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp tại 

địa bàn nghiên cứu; 

+ Thảo luận với các chuyên gia để xây dựng định 

hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm để  hướng 

chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp tỉnh 

Quảng Bình trong thời gian tới 

101.  Chiến lược quản lý rủi ro thị 

trường nông sản và tác động 

đến sinh kế hộ sản xuất nhỏ: 

Trường hợp nghiên cứu các hộ 

nuôi tôm ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu sẽ xác định và phân tích các 

chiến lược rủi ro thị trường được áp dụng bởi các hộ 

nuôi tôm nhỏ và ảnh hưởng của chúng đến năng suất 

và thu nhập của trại nuôi tôm ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Việt Nam. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu này phát triển và áp dụng khung phân 

tích của Harwood et al., (1999); trong đó chỉ ra 5 

nguồn rủi ro: Rủi ro về sản lượng hoặc năng suất, 

rủi ro về giá hoặc thị trường , rủi ro về thể chế , rủi 

ro con người hoặc cá, rủi ro về tài chính. Trong 

nghiên cứu này, rủi ro về thị trường hoặc giá và các 

chiến lược đối phó với rủi ro thị trường sẽ được tập 

trung phân tích để đánh giá tác động của các chiến 

lược đến thu nhập và năng suất. Mô hình ở tài liệu 

đính kèm bên dưới thể hiển quy trình thực hiện 

nghiên cứu. Các nội dung nghiên cứu chính bao 

gồm: 

- Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro thị 

trường đối với người sản xuất, tác động của rủi ro 

thị trường, các chiến lược quản lý rủi ro thị trường, 

và các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các chiến 

lược quản lý rủi ro 

- Khung phân tích và phương pháp nghiên cứu: Cơ 

sở lý thuyết, khung phân tích của nghiên cứu, giả 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH Kinh 
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thuyết của nghiên cứu, địa điểm của nghiên cứu, các 

loại dữ liệu và lấy mẫu, phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích và kết quả nghiên cứu: Phân tích rủi ro 

thị trường hoặc giá (thị trường đầu vào và đầu ra), 

phân tích các chiến lược quản lý rủi ro, xây dựng mô 

hình kinh tế lượng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc lựa chọn chiến lược quản lý rủi ro, và đánh 

giá tác động của các chiến lược quản lý rủi ro thị 

trường đến năng suất và thu nhập 

- Kết luận và đề xuất 

102.  Nghiên cứu nhận thức và hành 

vi của người tiêu dùng thành 

phố Huế đối với thực phẩm 

hữu cơ 

Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá nhận thức và hành vi 

mua của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ, 

nghiên cứu hướng đến đề xuất các hàm ý chính sách 

cho các đơn vị liên quan trong việc phát triển thị 

trường thực phẩm hữu cơ đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng. 

Nội dung: 

1. Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về nông 

nghiệp hữu cơ, thực phẩm hữu cơ, nhận thức thực 

phẩm hữu cơ, hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ 

cũng như tìm hiểu các mô hình đánh giá nhận thức 

và hành vi mua thực phẩm hữu cơ.   

2. Thực hiện nghiên cứu định tính thông qua khảo 

sát chuyên gia và thảo luận nhóm người tiêu dùng 

thực phẩm để có cơ sở điều chỉnh thang đo lường 

các khái niệm được đề xuất trong mô hình nghiên 

cứu và hoàn thiện phiếu khảo sát. 

3. Thực hiện khảo sát người tiêu dùng thực phẩm về 

nhận thức và hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ. 

4. Xử lý và phân tích số liệu thông qua việc ứng 

dụng phân tích nhân tố và phần mềm xử lý số liệu 

SPSS để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

5. Thảo luận các kết quả nghiên cứu và đề xuất 

khuyến nghị, hàm ý chính sách cho các bên liên 

quan trong việc phát triển thị trường thực phẩm hữu 

cơ ở Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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Đơn vị  
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103.  Xây dựng mô hình kết hợp 

giữa Thẻ điểm cân bằng và 

Phân tích bao dữ liệu để đo 

lường hiệu quả của các ngân 

hàng thương mại trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Xây dựng mô hình kết hợp giữa hai 

phương pháp: Thẻ điểm cân bằng và Phân tích bao 

dữ liệu để đo lường hiệu quả của các NHTM trên 

địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nội dung: 

- Tổng quan về những vấn đề lý luận liên quan đến 

đo lường hiệu quả nói chung và đo lường hiệu quả 

của các NHTM nói riêng, trong đó đặc biệt tập trung 

vào 2 phương pháp đo lường chính là: Thẻ điểm cân 

bằng và Phân tích bao dữ liệu; 

-  Tổng hợp và phân tích những công trình nghiên 

cứu đề xuất mô hình kết hợp giữa 2 phương pháp 

Thẻ điểm cân bằng và Phân tích bao dữ liệu để đo 

lường hiệu quả, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng 

đề đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề tài. 

- Điều tra, thu thập số liệu; tổng hợp, xử lý và phân 

tích số liệu về đo lường hiệu quả của các NHTM 

trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

NHTM trên địa bàn Tỉnh, đề xuất một số giải pháp 

góp phần hoàn thiện hiệu quả hoạt động của chúng. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Mô hình đo lường hiệu quả 

kết hợp giữa 2 phương pháp 

Thẻ điểm cân bằng và Phân tích 

bao dữ liệu, bao gồm đầy đủ 

các tiêu chí đánh giá phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh của 

các NHTM. 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 

104.  Nghiên cứu giải pháp phát triển 

mô hình sản xuất rau an toàn 

theo chuỗi giá trị gắn với thương 

hiệu tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu chung của đề tài này là đề xuất 

các giải pháp có khả thi cao nhằm phát triển mô hình 

sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị một cách rộng 

rải và bền vững nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế 

của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sản xuất rau 

an toàn, chuỗi giá trị và thương hiệu nông sản 

2. Hiệu quả kinh tế và mối liên kết giữa các tác nhân 

tham gia trong chuỗi giá trị của mô hình sản xuất 

rau an toàn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Tiềm năng phát triển mô hình sản xuất rau an toàn 

theo chuỗi giá trị gắn với thương hiệu tại huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Sau khi đề tài được nghiệm 

thu, báo cáo sẽ được gửi đến 

UBND huyện và Phòng 

NN&PTNT huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế để làm luận 

chứng trong hoạch định chính 

sách phát triển nông nghiệp tại 

địa phương. 

80  Trường ĐH Kinh 
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Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

4. Giải pháp phát triển mô hình sản xuất rau an toàn 

theo chuỗi giá trị gắn với thương hiệu tại huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

105.  Nghiên cứu ý định và hành vi 

tiêu dùng xanh của người dân 

thành phố Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các 

nhân tố tác động đến ý định và hành vi tiêu dùng 

xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế, đề từ 

đó tư vấn cho nhà quản trị có chính sách nhằm 

khuyến khích tiêu dùng xanh để đạt mục tiêu phát 

triển bền vững 

Nội dung: 

- Nghiên cứu tập trung hệ thống hóa cơ sở lý thuyết 

liên quan đến marketing xanh, ý định và hành vi tiêu 

dùng sản phẩm xanh trong marketing xanh 

- Xây dựng mô hình giả thuyết ảnh hưởng của các 

nhân tố đến ý định và hành vi tiêu dùng sản phẩm 

xanh. 

- Xác định mối quan hệ (nếu có) giữa ý định đến 

hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng 

thành thị. 

- Thu thập số liệu người tiêu dùng về ý định, hành 

vi mua xanh cũng như các nhân tố ảnh hưởng. 

 - Thực hiện phân tích số liệu, sử dụng mô hình liên 

quan để kiểm định cho giả thuyết đề xuất. 

- Kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp cho các nhà 

quản trị nhằm khuyến khích ý định và hành vi tiêu 

dùng xanh. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Trường ĐH Kinh 
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106.  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

cơ chế quản trị công ty và mức 

độ công bố trách nhiệm xã hội 

đến kết quả kinh doanh của các 

công ty niêm yết Việt Nam. 

Mục tiêu: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cơ chế quản 

trị của công ty, mức độ công bố trách nhiệm xã hội 

và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết Việt 

Nam 

Nội dung: 

- Tổng quan về cơ chế quản trị, trách nhiệm xã hội, 

kết quả kinh doanh và các phương pháp đo lường 

mối quan hệ của các yếu tố này. 

- Tổng hợp các nghiên cứu về trách nhiệm xã hội, 

mức độ công bố trách nhiệm xã hội, cơ chế quản trị 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Mô hình để đo lường mối 

quan hệ giữa cơ chế quản trị, 

mức độ công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội đến kết quả kinh 

doanh của công ty niêm yết. 

80  Trường ĐH Kinh 

tế 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

công ty để chỉ ra lổ hổng nghiên cứu, đề xuất hướng 

nghiên cứu mới của đề tài. 

- Căn cứ các số liệu thu thập được, nghiên cứu mức 

độ ảnh hưởng của cơ chế quản trị, mức độ công bố 

thông tin đến kết quả kinh doanh của các công ty 

niêm yết Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015. 

- Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả của cơ chế quản trị công ty, 

khuyến khích các công ty tích cực tham gia các hoạt 

động trách nhiệm xã hội và công bố thông tin về các 

hoạt động này. 

107.  Sử dụng phương pháp khác 

biệt kép (DID) để đánh giá tác 

động của Dự án cải thiện môi 

trường nước thành phố Huế đối 

với người dân 

Mục tiêu: Mục tiêu chung của nghiên cứu này là 

đánh giá tác động của Dự án cải thiện môi trường 

nước đến hoạt động kinh doanh và đời sống, sinh 

hoạt của người dân thành phố Huế; từ đó đề xuất các 

giải pháp nhằm hạn chế sự tác động tiêu cực của dự 

án đến người dân tại địa bàn nghiên cứu. 

Nội dung: 

1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

dự án cải thiện môi trường nước. 

2: Phân tích, đánh giá sự tác động của dự án, đặc 

biệt là gói thầu đường cống đang triển khai thi công 

đồng loạt ở gần như tất cả các tuyến đường chính 

trên địa bàn 11 phường khu vực phía Nam TP Huế 

đến hoạt động kinh doanh và đời sống sinh hoạt của 

người dân. 

3: Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm góp phần 

hạn chế sự tác động tiêu cực của dự án đến hoạt 

động kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người 

dân tại địa bàn nghiên cứu. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

 80 Trường ĐH Kinh 

tế 

108.  Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ - 

văn hóa của hành vi xin phép 

trong tiếng Nga và tiếng Việt 

Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ 

-văn hóa của hành vi “xin phép” trong tiếng Nga và 

tiếng Việt, đi sâu đối chiếu, chỉ ra những tương đồng 

và dị biệt giữa hai ngôn ngữ, đề tài sẽ đưa ra một số 

kiến nghị, giải pháp liên quan nhằm góp phần nâng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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Đơn vị  
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cao hiệu quả của việc dạy-học ngoại ngữ nói chung, 

tiếng Nga và tiếng Việt như một ngoại ngữ nói riêng 

Nội dung: 

1. Một số vấn đề lý thuyết liên quan, cơ sở lý luận 

cho đề tài như vấn đề hội thoại, hành vi ngôn ngữ, 

giao tiếp bằng ngôn ngữ v.v... 

2. Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của hành vi 

xin phép trong tiếng Nga và tiếng Việt, chỉ ra những 

mô hình cấu trúc của hành vi xin phép trực tiếp, gián 

tiếp, bối cảnh, ý nghĩa sử dụng của chúng về mặt 

ngữ dụng. 

3. Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa trong hai 

ngôn ngữ, chỉ ra những đặc điểm chung, đặc điểm 

khác biệt, lý do, nguyên nhân về mặt ngôn ngữ-

truyền thống văn hóa của chúng, trên cơ sở đó đưa 

ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan. 

109.  Đánh giá hiệu quả thực tập 

nước ngoài: Nghiên cứu trường 

hợp sinh viên của Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả thực tập nước ngoài 

trên nhiều mặt, từ đó, đề xuất hướng cải tiến thực 

tập nước ngoài trong tương lai. 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết và phương 

pháp đánh giá thực tập phù hợp với loại hình thực 

tập nước ngoài do trường ĐHNN tổ chức. 

2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả thực tập nước 

ngoài. 

3. Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị cải tiến thực tập 

và đánh giá thực tập. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ - Khuyến nghị chính sách cải 

tiến công tác thực tập. 

+ Khuyến nghị về phương pháp 

đánh giá thực tập 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

110.  Tích hợp học tập phục vụ cộng 

đồng vào chương trình giảng 

dạy tiếng Anh cử nhân ngành 

Sư phạm. 

Mục tiêu: 

Tìm hiểu nhận thức của các bên liên quan (cán bộ 

quản lý trường và khoa, giáo viên, sinh viên, và học 

viên tại các lớp học tập phục vụ cộng đồng) đối với 

quan điểm và việc thực hiện học tập phục vụ cộng 

đồng 

Nội dung: 

 Xây dựng cơ sở lý luận cũng như các nghiên cứu 

có trước liên quan đến học tập phục vụ cộng đồng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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- Xây dựng các công cụ nghiên cứu  cho phù hợp 

với mục tiêu nghiên cứu 

- Tiến hành nghiên cứu: tìm hiểu nhận thức của 

CBQL, của GV, và của SV 

- Nghiên cứu các ý kiến phản hồi của SV từ việc 

tham gia các hoạt động jọc tập phục vụ cộng đồng 

tại các lớp tiếng Anh từ thiện tại Huế. 

- Phân tích dữ liệu, viết báo cáo 

111.  Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

"Francophone Free Walking 

Tour" vào thực tập nghề du lịch 

cho sinh viên Khoa Tiếng 

Pháp, Trường Đại học Ngoại 

ngữ,  Đại học Huế 

Mục tiêu: Xây dựng và triển khai mô hình thực tập 

nghề du lịch cho sinh viên Khoa Tiếng Pháp, trường 

Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế 

Nội dung: 

- Nghiên cứu, tổng hợp các mô hình du lịch đi bộ 

miễn phí, 

- Xây dựng một số tour du lịch đi bộ miễn phí dành 

cho khách nói tiếng Pháp, 

- Thiết lập các tiêu chí, yêu cầu để đánh giá sinh viên 

về mặt ngôn ngữ và thực hành kỹ năng nghề du lịch, 

 - Triển khai thí điểm mô hình tour du lịch đi bộ 

miễn phí dành cho khách nói tiếng Pháp rồi điều 

chỉnh và thiết lập mô hình mẫu. 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Mô hình "Francophone Free 

Walking Tour" ứng dụng vào 

thực tập nghề du lịch cho sinh 

viên Khoa Tiếng Pháp, trường 

Đại học Ngoại ngữ, Khoa Du 

Lịch - Đại học Huế và Cao 

Đẳng Nghề Du Lịch 
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112.  Xây dựng khối ngữ liệu song 

ngữ Anh-Việt ứng dụng trong 

việc giảng dạy tiếng Việt như 

một ngoại ngữ 

Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng khối ngữ liệu Anh 

– Việt từ các nguồn tài liệu khác nhau dưới nhiều 

định dạng khác nhau để phục vụ cho việc giảng dạy 

tiếng Việt như một ngoại ngữ 

Nội dung: 

- Nghiên cứu những khái niệm về khối ngữ liệu song 

ngữ Anh – Việt, các ứng dụng của khối ngữ liệu 

song ngữ Anh – Việt. 

- Nghiên cứu một số giải pháp xây dựng khối ngữ 

liệu song ngữ Anh – Việt 

- Ứng dụng kết quả xây dựng khối liệu từ nhiều 

nguồn ngữ liệu khác nhau vào việc giảng dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Khối ngữ liệu song ngữ Anh 

– Việt được ứng dụng trong 

việc biên soạn giáo trình, bài 

giảng tiếng Việt như một ngoại 

ngữ; xây dựng các khóa học 

tiếng Việt online ở trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 



56 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

113.  Hoạt động dạy học tích cực cho 

sinh viên Khoa Ngôn ngữ và 

Văn hóa Nhật Bản , Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Huế có cấp độ năng lực đầu 

vào khác nhau 

Mục tiêu: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy 

và học tiếng Nhật qua hoạt động dạy học tích cực 

(active learning) để sinh viên khối D6 có thể phát 

huy được những kiến thức đã học và những sinh 

viên học từ đầu khối D1 có thể yên tâm học và thêm 

động lực học tiếng Nhật một cách tích cực. 

Nội dung: 

 - Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động dạy học 

tích cực (active learning). 

- Lập bảng hỏi và thực hiện phỏng vấn giảng viên 

và sinh viên để điều tra tình hình và thực trạng các 

phương pháp giảng dạy hiện đang được tiến hành tại 

các lớp học thực hành tiếng. 

- Điều tra về quan điểm của sinh viên trong việc học 

tiếng Nhật để nắm được mức độ ý 

thức của sinh viên về năng lực tự học và sự chủ 

động, sáng tạo trong việc học tiếng Nhật. 

- Dựa trên thực trạng dạy và học, giáo trình và lịch 

trình đang được sử dụng tại khoa để thiết kế giờ học 

áp dụng hoạt động dạy học tích cực thích hợp. 

- Đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện hoạt 

động dạy học tích cực một cách hiệu quả (phương 

thức thiết kế giờ học, phân nhóm, vai trò của giảng 

viên, định hướng của giảng viên đối với nội dung 

tương tác của sinh viên...) 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

114.  Nghiên cứu nhận thức và thực 

tế sử dụng tài liệu giảng dạy kỹ 

năng ngôn ngữ của giảng viên 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

hướng đến việc đạt chuẩn năng 

lực tiếng Anh của sinh viên tốt 

nghiệp 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhận thức và thực tế sử dụng 

tài liệu giảng dạy của giảng viên Khoa tiếng Anh, 

ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế hướng đến việc đạt chuẩn 

năng lực tiếng Anh của sinh viên tốt nghiệp. 

Nội dung: 

- Viết tổng quan lý thuyết 

- Thu dữ liệu ( bản câu hỏi, phỏng vấn, quan sát, 

phân tích tài liệu giảng dạy) 

- Phân tích dữ liệu 

- Trình bày kết quả 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

115.  Tìm hiểu việc xây dựng bản 

sắc người giáo viên của giảng 

viên ngoại ngữ mới vào nghề ở 

trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

Mục tiêu: Tìm hiểu việc xây dựng bản sắc giáo viên 

của giáo viên ngoại ngữ mới vào nghề ở trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

Nội dung: 

- Cơ sở lý thuyết về bản sắc người giáo viên 

- Quan niệm của giáo viên mới vào nghề về bản sắc 

người giáo viên 

- Việc xây dựng bản sắc người giáo viên của giáo 

viên mới vào nghề 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

116.  Nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng 

năng lực tiếng Anh cho nguồn 

nhân lực xuất khẩu lao động 

của Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Đề tài nhằm nghiên cứu nhu cầu bồi 

dưỡng tiếng Anh của những người lao động ở nước 

ngoài của Tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo cơ sở khoa học 

để đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng phù 

hợp và hữu ích đối với nguồn nhân lực XKLĐ. 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích nhu cầu 

người học (learners’ needs analysis). 

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiếng Anh trong xuất 

khẩu lao động (language in labor migration). 

3. Điều tra nhu cầu bồi dưỡng về năng lực Tiếng 

Anh. 

4. Điều tra nhu cầu nâng cao hiểu biết về văn hóa 

của thị trường lao động. 

5. Phân tích những nhu cầu bồi dưỡng về năng lực 

tiếng Anh và văn hóa của người lao động và đề xuất 

xây dựng chương trình bồi dưỡng cho nguồn nhân 

lực XKLĐ Thừa Thiên Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1  

 

 

 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

117.  Nghiên cứu việc sử dụng các 

cụm từ kết hợp danh từ-động từ 

trong các bài viết tranh luận 

của sinh viên chuyên ngành 

Tiếng Anh ở trường Đại học 

Ngoại Ngữ, Đại học Huế thông 

qua phương pháp sử dụng khối 

ngữ liệu. 

Mục tiêu: Đánh giá độ chính xác trong việc sử dụng 

các cụm từ kết hợp danh từ-động từ (verb-noun 

collocations) trong các bài viết tranh luận 

(argumentative essays) của sinh viên chuyên ngành 

Tiếng Anh (khoa Tiếng Anh – ĐHNN – ĐHH) 

Nội dung: 

- Tổng hợp các bài viết văn tranh luận của sinh viên 

khoa Tiếng Anh (sinh viên năm 3 và năm 4). Từ đó, 

xác định các cụm từ verb-noun collocations được 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1  

+ Bộ ngữ liệu các bài văn tranh 

luận của sinh viên khoa Tiếng 

Anh (ĐHNN-ĐHH), có thể 

được dùng cho nhiều nghiên 

cứu khác trong lĩnh vực ngôn 

ngữ sau này. 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

sinh viên sử dụng trong các bài viết tranh luận của 

sinh viên. 

- So sánh và đánh giá độ chính xác về việc sử dụng 

verb-noun collocations trong các bài luận của sinh 

viên Khoa Tiếng Anh (ĐHNN - ĐHH) so với việc 

sử dụng verb-noun collocations của sinh viên bản 

ngữ trong các bài luận lấy từ Louvain Corpus of 

Native English Essays. Sử dụng thêm website của 

The Corpus of Contemporary American English 

(http://corpus.byu.edu/coca/) để xác định chỉ số 

Frequency và Mutual Information của các 

collocations (Frequency: tần số xuất hiện 

collocations, Mutual Information: mức độ tương hỗ 

giữa các từ trong collocations). Các chỉ số này hỗ 

trợ cho việc đánh giá mức độ chính xác của 

collocations. 

- Xác định những lỗi phổ biến trong các cụm từ kết 

hợp verb-noun collocations của sinh viên khoa 

Tiếng Anh, từ đó nêu ra giải pháp khắc phục. 

118.  Nghiên cứu thí điểm hoạt động 

sinh hoạt chuyên môn theo 

cộng đồng tương tác tại khoa 

Tiếng Anh, trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Huế 

Mục tiêu: Đề tài nghiên cứu thực tế triển khai hình 

thức sinh hoạt chuyên môn theo cộng đồng tương 

tác của giảng viên nhằm đưa ra giải pháp cải tiến 

chủ trương, chính sách và kế hoạch bồi dưỡng năng 

lực chuyên môn cho giảng viên thuộc khoa Tiếng 

Anh nói riêng và giảng viên chuyên ngành khác 

thuộc Đại học Huế. 

Nội dung: 

1. Xác định cơ sở lý luận về phát triển chuyên môn 

nghiệp vụ cho giáo viên /giảng viên. 

2. Tìm hiểu văn bản về chủ trương, chính sách và 

thực tế các hoạt động SHCM của trường ĐHNN, 

ĐHH và Khoa Tiếng Anh. 

3. Tiến hành thử nghiệm hình thức SHCM theo cộng 

đồng tương tác cho GV dạy các môn thực hành tiếng 

Anh (có thể mở rộng mời các GV ngoài khoa có dạy 

thực hành tiếng Anh cùng tham gia). 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

4. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc 

tiến hành tổ chức cộng đồng tương tác cho giảng 

viên dạy các môn thực hành tiếng tại khoa Tiếng 

Anh, trường ĐHNN, ĐHH. 

5. Thu thập ý kiến đánh giá của những GV tham gia 

về trải nghiệm trao đổi chuyên môn theo hình thức 

cộng đồng tương tác và ảnh hưởng của hình thức 

này đến công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

6. Đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch SHCM đa 

dạng, phù hợp với nhu cầu thực tế của GV. 

119.  Hỗ trợ sinh viên không chuyên 

ngữ đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6 

theo khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc Việt Nam thông qua 

chiến lược làm bài thi 

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của sinh viên về các 

chiến lược làm thi bậc 3/6 để góp phần nâng cao kết 

quả thi của sinh viên 

Nội dung: 

- Tổng hợp và thảo luận các lý thuyết về chiến lược 

làm bài thi 

- Phân loại các chiến lược khác nhau được sử dụng 

trong các kỹ năng khác nhau của bài thi 

- Xây dựng, thí điểm và đánh giá hiệu quả của việc 

dạy các chiến lược làm bài thi cho sinh viên nhằm 

nâng cao kết quả đầu ra của sinh viên. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

120.  Nghiên cứu về cảm xúc lo lắng 

của sinh viên ngành tiếng Anh 

tại trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế khi giao tiếp với 

người bản ngữ bên ngoài lớp 

học 

Mục tiêu: Tìm hiểu nhận thức của sinh viên học 

tiếng Anh về cảm xúc lo lắng trong quá trình giao 

tiếp với người bản ngữ. 

Nội dung: 

- Xây dựng cơ sở lý luận cũng như các nghiên cứu 

trước đây liên quan đến cảm xúc lo lắng trong quá 

trình giao tiếp với người nước ngoài. 

- Xây dựng các công cụ nghiên cứu cho phù hợp với 

mục tiêu nghiên cứu. 

- Tiến hành nghiên cứu: tìm hiểu nhận thức của sinh 

viên. 

- Phân tích dữ liệu nghiên cứu, viết báo cáo 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Một bản kiến nghị về nội 

dung, phương pháp giảng dạy ở 

cấp Khoa và cấp Trường . 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

121.  Chiến lược tự học nhằm đạt 

chuẩn đầu ra bậc 3/6 của sinh 
Mục tiêu: + Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

viên không chuyên ngữ và giải 

pháp hỗ trợ 

Đưa ra các giải pháp hỗ trợ sinh viên trong quá trình 

tự học, bao gồm: việc chọn lựa tài liệu, cách học,  

xây dựng kế hoạch học tập. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động tự học. 

- Lập bảng hỏi và thực hiện phỏng vấn giảng viên 

và sinh viên để điều tra thực trạng tình hình tự học 

của sinh viên. 

- Điều tra về thái độ động cơ của sinh viên trong việc 

tự học để nắm được mức độ ý thức của sinh viên và 

khả năng tự học, sự chủ động, sáng tạo trong việc 

học tiếng Anh. 

- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực để sinh viên 

có thể kết hợp tốt việc học ở trên lớp và tự học để 

đạt kết quả mong muốn. 

122.  Các phạm trù ngữ pháp của 

động từ tiếng Nga và các cách 

diễn đạt  ý nghĩa tương tự của 

chúng trong tiếng Việt 

Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu về các phạm trù 

ngữ pháp của động từ trong tiếng Nga, khảo sát, so 

sánh đối chiếu các văn bản đã được dịch từ tiếng 

Nga sang tiếng Việt và ngược lại để tìm ra các cách 

diễn đạt tương tự các phạm trù ngữ pháp nói trên. 

Nội dung: 

 - Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu; 

- Nghiên cứu một cách có hệ thống các đặc điểm của 

các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga; 

- Khảo sát, so sánh và đối chiếu các văn bản dịch từ 

tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại để xác định 

các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự các phạm trù nêu 

trên trong tiếng Việt; 

- Đưa ra một số gợi ý nhằm góp phần giảng dạy 

tiếng Nga nói chung và chuyên ngành Biên-Phiên 

dịch nói riêng cho sinh viên được hiệu quả hơn. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

123.  Nghiên cứu  việc sử dụng các 

chỉ ngôn tình thái trong các bài 

đọc chính của Giáo trình Le 

nouveau taxi 2 và 3 

Mục tiêu: Xác định  được  các loại chỉ ngôn tình 

thái thường dùng và đặc điểm sử dụng chỉ ngôn tình 

thái trong các bài đọc chính của giáo trình được 

phân loại thành nhiều thể loại văn bản khác nhau. 

Nội dung: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Bảng thống kê các chỉ ngôn 

tình thái  xuất hiện trong  các 

80  Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

+ Chức năng chỉ ngôn tình thái trong diễn ngôn và 

phân loại phương thức tình thái ngôn ngữ 

+ Nghiên cứu  thành tựu các nghiên cứu  trước đây 

về khảo sát các chỉ ngôn tình thái ngôn ngữ 

+ Nghiên cứu về lý thuyết đánh giá và vận dụng vào 

phân tích  tính chủ quan (subjectivité) của chủ ngôn 

thể hiện trong văn bản 

+ Nghiên cứu đặc điểm các thể loại văn bản (genre 

de texte)  và kiểu văn bản ( type de texte) để phân 

loại các bài đọc trong giáo trình LNT 2 và 3 

+ Phân loại bài đọc theo thể loại văn bản và kiểu văn 

bản 

+ Phân tích và khảo sát chỉ ngôn tình thái và phương 

thức tình thái trong cácbài đọc của LNT 2 và 3. 

+ Đề xuất các phương pháp nhận diện và nắm vững 

cách sử dụng các chỉ ngôntình thái phù họp với từng 

loại, kiểu văn bản 

+ Lập bảng thống kê các chỉ ngôn thái và phương 

thức tình thái được sử dụng trong các bài đọc chính 

của giáo trình LNT 2 và 3 và mẫukhảo sát chỉ ngôn 

tình thái sử dụng trong một văn bản 

bài đọc chính của giáo trình 

LNT 2 và 3 

+ Bảng  phân loại bài đọc 

chính  của giáo trình LNT 2 và 

3 theo thể loại văn bản và kiểu 

văn bản 

+ Mẫu khảo sát chỉ ngôn tình 

thái được sử dụng trong 1 văn 

bản. 

 

124.  Hà Tĩnh trong cuộc vận động 

Cách mạng tháng Tám năm 

1945 

Mục tiêu: Tái hiện có hệ thống và toàn diện về cuộc 

vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà 

Tĩnh. Trên cơ sở đó, khẳng định vị trí, vai trò của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Tĩnh đối với 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 của cả nước 

Nội dung: 

- Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 

ở Hà Tĩnh (từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945) 

- Gấp rút chuẩn bị về mọi mặt và khởi nghĩa giành 

chính quyền ở Hà Tĩnh (từ tháng 3-1945 đến tháng 

8-1945). 

- Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Tĩnh. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ tài liệu cho sinh viên, học 

viên ngành lịch sử nghiên cứu, 

học tập về Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 nói riêng và lịch 

sử Việt Nam cận đại nói chung 

80  Cơ quan Đại học 

Huế 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

125.  Phân lập các hợp chất và thử 

một số hoạt tính sinh học của 

quả cây máu chó (Knema 

corticosa Lour.) 

Mục tiêu: Xác định được một số hợp chất và biết 

được hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, kháng nấm, 

gây độc tế bào ung thư) của quả cây máu chó từ đó 

đưa ra cơ sở khoa học cho việc sử dụng quả máu chó 

ở Việt Nam. 

Nội dung: 

- Thu hái mẫu thực vật, xác định tên khoa học, ngâm 

chiết với các dung môi có độ phân cực tăng dần để 

thu được các cao chiết khác nhau. 

- Thử hoạt tính sinh học (hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm và gây độc tế bào ung thư) của các cao 

chiết thu được. 

- Phân lập các chất sạch từ các cao chiết bằng các 

phương pháp sắc ký. 

- Xác định cấu trúc hóa học của các chất sạch phân 

lập được. 

- Thử hoạt tính sinh học của một số chất sạch phân 

lậ 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+  Bảng tổng hợp kết quả thử 

hoạt tính sinh học của các cao 

chiết và một số hợp chất phân 

lập. 

- Cấu trúc hóa học của các hợp 

chất phân lập. 

80  Cơ quan Đại học 

Huế 

126.  Nghiên cứu xử lý nước thải 

khu công nghiệp bằng quá 

trình bùn hạt hiếu khí trên bể 

hoạt động theo mẻ kế tục 

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý chất 

hữu cơ và dinh dưỡng trong nước thải từ khu công 

nghiệp Phú Bài bằng quá trình bùn hạt hiếu khí trên 

bể SBR 

Nội dung: 

- Khởi động hệ thống bùn hạt hiếu khí trên bể SBR 

quy mô PTN bằng nước thải pha; 

- Khảo sát và đánh giá sự hình thành bùn hạt hiếu 

khí với các tỷ lệ khác nhau của nước thải pha và 

nước thải từ khu công nghiệp Phú Bài trên bể SBR; 

 - Đánh giá các đặc điểm và hoạt tính bùn hạt hiếu 

khi được tạo thành; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ vận hành bể 

SBR đến hiệu quả quá trình xử lý đồng thời chất hữu 

cơ, nitơ và phốtpho trên nước thải Khu công nghiệp 

Phú Bài; 

 - Nghiên cứu đánh giá sự ổn định và hiệu quả xử lý 

chất hữu cơ, nitơ, photpho trong nước thải khu công 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ - Bùn hạt hiếu khí được nuôi 

trên nước thải từ khu công 

nghiệp Phú Bài 

80  Viện Tài nguyên 

và Môi trường 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

nghiệp Phú Bài bằng quá trình bùn hạt hiếu khí khi 

vận hành trong thời gian dài. 

127.  Nghiên cứu các hình thái gãy 

đổ của cây Keo (Acacia spp.) 

trên các diện tích rừng trồng tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu: Xác định được các loại hình gãy đổ và 

nguyên nhân cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng gãy đổ của loài Keo (Acacia spp.). Từ đó 

đưa ra các giải pháp kỹ thuật hạn chế tổn thất do 

thiên tai và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với các 

chủ rừng, đặc biệt trong chiến lược quốc gia về phát 

triển rừng gỗ trồng lớn, luân kỳ kinh doanh dài. 

Nội dung: 

1. Đánh giá rủi ro tổn thất do gió đến rừng trồng tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm các bước phân tích 

cơ sở dữ liệu thứ cấp và điều tra cơ sở dữ liệu sơ 

cấp, cơ sở dữ liệu không gian liên quan đến tổn thất 

hàng năm đồng thời phân tích quy luật tổn thất trên 

địa bàn nghiên cứu. Cơ sở dữ liệu điều tra là 10 năm 

từ 2008 đến 2018. 

2. Điều tra các hình thái gãy đổ của cây Keo (Acacia 

spp.) gồm: Các loại hình gãy đổ (gãy ngọn, bật gốc, 

gãy ngang thân, đổ…); Loài và dòng Keo được 

trồng; Độ tuổi; Điều kiện tự nhiên như đất đai, độ 

dày tầng đất, độ dốc, vị trí; Các tác động của con 

người như mật độ, các kỹ thuật chăm sóc được áp 

dụng. 

3. Phân tích nội dung nghiên cứu 2 để đưa ra các tác 

nhân chính cũng như tác nhân ảnh hưởng đến khả 

năng gãy đổ của cây Keo. Từ đó đưa ra mối tương 

quan giữa kiểu hình gãy đổ và các yếu tố sinh học 

cũng như điều kiện lập địa của khu vực nghiên cứu. 

4. Nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị về Loài Keo 

cũng như Dòng Keo nên trồng, giải pháp lâm sinh 

thích hợp nhằm hạn chế rủi ro gãy đổ do gió bão trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Báo cáo kỹ thuật về rủi ro tổn 

thất do gió đến rừng trồng tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Báo cáo kỹ thuật về hình thái, 

các tác nhân ảnh hưởng đến khả 

năng gãy đổ của cây Keo 

(Acacia spp.). 

+ Báo cáo các giải pháp kỹ 

thuật lâm sinh khuyến nghị cho 

rừng trồng keo gỗ lớn định 

hướng năng lực chống chịu và 

kéo dài luân kỳ cho địa phương 

và dòng keo tương ứng 

 

80  Viện Tài nguyên 

và Môi trường 

128.  Nghiên cứu xây dựng sổ tay 

marketing điện tử cho các 

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân 

tích, đánh giá thực trạng ứng dụng marketing điện 

tử của các khách sạn 3 sap trên địa bàn thành phố 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Khoa Du lịch 
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Đơn vị  
NSKHCN Khác 

khách sạn 3 sao trên địa bàn 

thành phố Huế 

Huế, từ đó thiết kế và xây dựng một sổ tay hướng 

dẫn về marketing điện tử nhằm góp phần giúp các 

khách sạn cải thiện và nâng cao việc áp dụng hình 

thức này vào hoạt động kinh doanh. 

Nội dung: 

- Tổng hợp lý thuyết định nghĩa marketing điện tử 

và các vấn đề về marketing điện tử; 

- Xây dựng bảng hỏi khảo sát và khảo sát thử 

nghiệm thực trạng ứng dụng hoạt động marketing 

điện tử của các khách sạn 3 sao trên địa bàn thành 

phố Huế; 

- Điều tra khảo sát doanh nghiệp và khách hàng về 

thực trạng ứng dụng hoạt động marketing điện tử 

của các khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Huế; 

- Thiết kế sổ tay marketing điện tử cho các khách 

sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Huế; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng 

cao việc ứng dụng hoạt động marketing điện tử cho 

các khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Huế. 

+ Sổ tay marketing điện tử cho 

các khách sạn 3 sao. 

129.  Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

học tập kết hợp tại Khoa Du 

lịch – Đại học Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu này tiến hành nghiên cứu khả 

năng triển khai ứng dụng mô hình học tập kết hợp 

tại Khoa Du lịch – Đại học Huế, từ đó đề xuất một 

số giải pháp và định hướng trong việc ứng dụng mô 

hình này trong giảng dạy đại học 

Nội dung: 

1. Tổng quan về học tập kết hợp (blended learning) 

và hệ thống hóa các mô hình học tập kết hợp được 

áp dụng trong giáo dục đại học 

2. Triển khai ứng dụng và đánh giá hiệu quả blended 

learing vào học phần QLHTTTTDL tại Khoa Du 

lịch – Đại học Huế 

3. Đề xuất một số giải pháp và định hướng hoàn 

thiện ứng dụng mô hình học tập kết hợp vào hoạt 

động giảng dạy 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Mô hình học tập kết hợp vào 

giảng dạy học phần Quản lý hệ 

thống thông tin trong du lịch 

80  Khoa Du lịch 
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130.  Xây dựng hệ thống đánh giá 

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế dựa vào bình 

luận của người dùng Facebook 

Mục tiêu: Góp phần hỗ trợ khách du lịch và nhà 

quản lý du lịch đánh giá điểm du lịch theo từng đặc 

trưng dựa vào bình luận của người dùng Facebook 

Nội dung: 

1. Tổng quan về khai phá quan điểm 

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến một số hệ thống 

khai phá quan điểm. 

- Trình bày các kỹ thuật khai phá quan điểm. 

- Nghiên cứu một số công cụ và công trình nghiên 

cứu liên quan đến việc thu thập, xử lý, phân tích dữ 

liệu là các bình luận trên các trang mạng xã hội. 

- Tổng quan về mạng xã hội Facebook và các công 

cụ hỗ trợ lập trình 

2. Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch 

-Xây dựng quy trình hệ thống đánh giá điểm du lịch. 

- Xây dựng bộ từ điển về các điểm du lịch trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Thu thập dữ liệu tự động là các bài viết (Post), các 

bình luận (comment) từ các fanpage điểm du lịch. 

- Phân lớp các bình luận dựa vào bộ từ điển về các 

điểm du lịch. 

- Tách câu, tách từ, gán nhãn từ loại  và Tiền xử lý 

dữ liệu cho các bình luận. 

- Trích xuất và tính điểm câu quan điểm. 

- Xây dựng từ điển về các đặc trưng điểm du lịch. 

- Trích xuất câu chứa đặc trưng điểm du lịch. 

- Phân lớp câu quan điểm  

- Tổng hợp quan điểm. 

3. Cài đặt thử nghiệm hệ thống đánh giá điểm du 

lịch và phân tích kết quả 

- Cài đặt hệ thống để đánh giá các điểm du lịch. 

- Phân tích, đánh giá kết quả nhằm khảo sát tính thực 

tế của hệ thống. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

Sản phẩm ứng dụng là chương 

trình máy tính “Hệ thống đánh 

giá điểm du lịch trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào 

bình luận của người dùng 

Facebook”. Hệ thống bao gồm 

2 đối tượng sử dụng: 

1. Người quản trị hệ thống: Tìm 

kiếm các fanpage đánh giá 

điểm du lịch sau đó thu thập dữ 

liệu tự động là các bài viết, các 

bình luận.  

2. Người sử dụng: Nhập vào 

một điểm du lịch cần khảo sát. 

Hệ thống tự động tổng hợp các 

ý kiến, bình luận trên mạng xã 

hội Facebook về điểm du lịch 

đó. Hiển thị theo tỉ lệ phần trăm 

và số lượng ý kiến (tích cực, 

tiêu cực) về điểm du lịch theo 

từng đặc trưng.  

80  Khoa Du lịch 

131.  Nghiên cứu giải pháp phát triển 

văn hóa đọc cho sinh viên Đại 

học Huế 

Mục tiêu: Xây dựng giải pháp phát triển văn hóa 

đọc nhằm hình thành nên khả năng học tập suốt đời, 

thúc đẩy quá trình học tập và nghiên cứu của sinh 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

80  Khoa Du lịch 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

viên Đại học Huế, góp phần đổi mới giáo dục đại 

học. 

Nội dung: 

1. Cơ sở lý luận về văn hóa đọc: 

Tổng quan nghiên cứu các lý thuyết về văn hóa đọc 

tại Việt Nam và trên thế giới.  

Xác định những thay đổi sâu sắc về văn hóa đọc của 

sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển văn 

hóa đọc trong sinh viên  

2. Khảo sát thực tế, phân tích số liệu 

Khảo sát thực trạng văn hóa đọc sinh viên các 

trường đại học thuộc đại học Huế. Phân tích số liệu 

khảo sát thực tế để nhận diện bức tranh chung của 

hoạt động đọc đối với sinh viên Đại học Huế 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát 

triển văn hóa đọc trong sinh viên như: vai trò và các 

hoat động của các Trung tâm Thông tin Thư 

viện;  đội ngũ giảng viên; vai trò của các tổ chức 

Đoàn Thanh niên; CLB sách; việc ứng dụng công 

nghệ thông tin… 

3. Đề xuất giải pháp  

Khảo sát ý kiến đánh giá về “Giải pháp phát triển 

văn hóa đọc cho sinh viên Đại học Huế” sau khi đã 

xây dựng.  

Đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho 

sinh viên Đại học Huế. 

+ - Bộ giải pháp về phát triển 

văn hóa học cho sinh viên Đại 

học Huế 

+ - Tọa đàm về phát triển văn 

hóa đọc sinh viên đại học Huế 

- Thành lập CLB sách và hành 

động sinh viên Đại học Huế 

(nếu có đủ điều kiện) 

132.  Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn 

điểm đến của khách du lịch 

Hàn Quốc: Trường hợp điểm 

đến miền Trung Việt Nam 

Mục tiêu: Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa 

những vấn đề lý luận liên quan đến các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định lực chọn điểm đến của du 

khách trên cơ sở đó đề xuất được những giải pháp 

những mô hình dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng những 

nhu cầu của khách du lịch Hàn Quốc khi lựa chọn 

điểm đến Miền trung Việt Nam 

Nội dung: 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 

1 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

+ Số luận văn thạc sĩ thực hiện: 

1 

80  Khoa Du lịch 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

1. Tổng quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du 

khách 

2. Lý luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định lựa chọn điểm đến của du khách 

3. Xây dựng bộ công cụ, tổ chức khảo sát các nhân 

tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của 

khách du lịch Hàn Quốc 

4. Khảo sát thực trạng lựa chọn điểm đến Việt Nam 

của khách du lịch Hàn Quốc 

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

điểm đến của du khách Hàn Quốc đối với điểm đến 

du lịch Miền trung Việt Nam 

6. Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu 

của khách du lịch Hàn Quốc đối với điểm đến du 

lịch Miền trung Việt Nam 

133.  Nghiên cứu ứng dụng các giải 

pháp thu hút và nâng cao hiệu 

quả tổ chức, khai thác các dịch 

vụ Thể dục thể thao tại Đại học 

Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng và đánh 

giá các giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ 

chức, khai thác các dịch vụ Thể dục Thể thao tại Đại 

học Huế, góp phần đẩy mạnh hoạt động tự chủ tài 

chính trong trường Đại học, cũng như khai thác và 

sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có. Thúc 

đẩy quá trình hoạt động TDTT của cán bộ, sinh viên 

tại Đại học Huế phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn 

trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành thói quen 

tập luyện TDTT. 

Nội dung: 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn và ứng 

dụng các giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ 

chức, khai thác các dịch vụ Thể dục Thể thao tại Đại 

học Huế. 

2. Nghiên cứu thực trạng tổ chức, khai thác các dịch 

vụ Thể dục Thể thao tại Đại học Huế. 

3. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thu hút và 

nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ Thể 

dục Thể thao tại Đại học Huế. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Các giải pháp nhằm thu hút 

và nâng cao hiệu quả tổ chức, 

khai thác các dịch vụ Thể dục 

Thể thao tại Đại học Huế; 

- Kế hoạch tổ chức, khai thác 

các dịch vụ Thể dục Thể thao 

tại Đại học Huế nhằm quảng bá 

hỉnh ảnh và nâng tầm vị thế của 

Đại học Huế trong tình hình 

mới. 

- Mô hình đơn vị chuyên tổ 

chức các sự kiện, khai thác các 

dịch vụ TDTT tại ĐH Huế. 

80  Khoa Giáo dục 

Thể chất 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

4. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thu hút và 

nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ Thể 

dục Thể thao tại Đại học Huế. 

5. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các giải pháp thu hút 

và nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ 

Thể dục Thể thao tại Đại học Huế. 

134.  Nâng cao chất lượng hoạt động 

thể dục thể thao ngoại khóa cho 

sinh viên Đại học Huế 

Mục tiêu: Lựa chọn và ứng dụng các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TDTT ngoại 

khóa cho sinh viên Đại học Huế 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn 

của hoạt động TDTT ngoại khóa. 

2. Nghiên cứu thực trạng hoạt động TDTT ngoại 

khóa của sinh viên Đại học Huế. 

3. Lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên Đại học 

Huế. 

4. Ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn vào thực tiễn 

tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên 

Đại học Huế. 

5. Đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã lựa chọn. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động TDTT 

ngoại khóa cho sinh viên Đại 

học Huế 

80  Khoa Giáo dục 

Thể chất 

135.  Góp vốn kinh doanh bằng giá 

trị quyền sở hữu công nghiệp 

qua thực tiễn tại các công ty cố 

phần 

Mục tiêu: 

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là làm rõ cơ sở lý 

luận và thực tiễn của pháp luật về góp vốn kinh 

doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp qua 

thực tiễn tại các công ty cổ phần. Đề tài tiến hành 

xây dựng mẫu phiếu khảo sát về thực trạng và nhu 

cầu góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp 

tại các công ty cổ phần ở Việt Nam, trên cơ sở số 

liệu thu thập được tiến hành phân tích để phát hiện 

những bất cập của pháp luật và thực tiễn hoạt động 

góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở công 

nghiệp tại các công ty cổ phần ở Việt Nam, từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

cách thức tổ chức thực hiện quy định của pháp luật 

về góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu 

+ Số bài báo đăng trong nước: 3 

+ Số luận vă thạc sĩ thực hiện: 1  

80  Trường ĐH Luật 



69 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

công nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đồng 

thời, nghiên cứu dự báo về tiềm năng của các tài sản 

trí tuệ khi góp vốn vào doanh nghiệp. Công trình sẽ 

nghiên cứu toàn diện về cả lý luận và thực tiễn về 

hoạt động góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công 

nghiệp trong các công ty cổ phần tại Việt Nam. 

Nội dung: 

- Làm rõ các khái niệm: góp vốn, kinh doanh, góp 

vốn kinh doanh, sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu 

công nghiệp, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, góp 

vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công 

nghiệp; 

-      Tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa và làm rõ cơ 

sở lý luận, quy định pháp luật Việt Nam về góp vốn 

kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cách 

mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; 

-      Đối sánh quy định của pháp luật Việt Nam với 

một số quốc gia trên thế giới về góp vốn kinh doanh 

bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp; 

-      Thực trạng góp vốn và thực tiễn áp dụng pháp 

luật về góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở 

hữu công nghiệp tại các công ty cổ phần ở Việt Nam 

và một số quốc gia trên thế giới; 

-      Trình bày những hạn chế, bất cập của pháp luật 

về góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí 

tuệ; 

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động góp vốn, hoàn thiện pháp luật và thực thi 

pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền 

sở hữu công nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay tại 

Việt Nam. 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

136.  Các biện pháp tư pháp và giám 

sát, giáo dục trong luật hình sự 

qua thực tiễn áp dụng tại Thừa 

Thiên Huế và Đà Nẵng 

Mục tiêu: 

- Đánh giá các quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam về các biện pháp cưỡng chế hình sự khác ngoài 

hình phạt; 

- Đánh giá thực trạng lập pháp hiện hành và thực 

tiễn áp dụng biện pháp tư pháp và biện pháp giám 

sát, giáo dục; 

- Đề xuất các giải pháp về mặt pháp luật và giải pháp 

về thực tiễn áp dụng các biện pháp này 

Nội dung: 

- Những vấn đề lý luận chung về các biện pháp tư 

pháp và giám sát, giáo dục. 

- Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với cá nhân 

phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội, và các 

biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người 

dưới 18 phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 

hiện hành. 

- Phân biệt các biện pháp này với các biện pháp 

cưỡng chế khác nhằm làm sáng tỏ những đặc điểm, 

tính chất của các biện pháp tư pháp cũng như biện 

pháp giám sát, giáo dục trong luật hình sự. 

- Pháp luật hình sự một số nước trên thế giới quy 

định về các biện pháp tư pháp và giám sát, giáo dục. 

- Thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp và và 

giám sát, giáo dục tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. 

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những 

quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về các biện 

pháp tư pháp và giám sát, giáo dục. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Tập tài liệu giảng dạy chuyên 

ngành luật phục vụ cho việc 

học chuyên đề của sinh viên 

năm thứ tư chuyên ngành luật 

hình sự 

80  Trường ĐH Luật 

137.  Bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin về đất đai qua thực tiễn tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Mục tiêu  nghiên cứu của đề tài là làm rõ 

các vấn đề lý luận và thực tiễn vấn đề  bảo đảm thực 

hiện quyền tiếp cận thông tin về đất đai qua thực tiễn 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nội dung: 

- Nghiên cứu vấn đề lý luận về bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin về đất đai, các chủ thể có quyền tiếp 

cận thông tin đất đai, các phương thức tiếp cận thông 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Tài liệu tham khảo cho sinh 

viên, giảng viên tại Đại học 

Luật – Đại học Huế và các cơ 

sở đào tạo Luật khác, các cơ 

quan, ban ngành liên quan trong 

80  Trường ĐH Luật 
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TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

tin đất đai, trách nhiệm của các chủ thể cung cấp 

thông tin đất đai, giới hạn của quyền tiếp cận thông 

tin về đất đai và môt số vấn đề lý luận khác có liên 

quan.  

- Nghiên cứu các yếu tố bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin về đất đai trong đó xác định bảo đảm về 

mặt pháp luật là yếu tố quan trọng nhất mang tính 

chất tiền đề và trực tiếp quyết định việc bảo đảm 

thực hiện quyền  tiếp cận thông tin về đất đai trên 

thực tế. 

 - Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng bảo 

đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin về đất đai tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Kinh nghiệm của một số nước 

trên thế giới về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về 

đất đai.  

- Đề xuất các giải pháp để bảo đảm thực hiện hiệu 

quả quyền tiếp cận thông tin về đất đai nói chung 

và tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong giai đoạn 

hiện nay. 

hoạch định chính sách và tổ 

chức thực hiện pháp luật. 

138.  Bảo đảm quyền khai thác của 

ngư dân Việt Nam tại các vùng 

biển theo pháp luật quốc tế và 

pháp luật Việt Nam 

Mục tiêu: 

Nghiên cứu các quy định; các cơ chế về bảo đảm 

quyền khai thác của người dân Việt Nam trên cac 

vùng biển hiện nay theo pháp luật Việt Nam và quốc 

tế.  

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bảo 

đảm quyền khai thác của ngư dân Việt Nam trên các 

vùng biển nhằm bảo vệ quyền và lợi ích pháp của 

ngư dân Việt Nam trên cơ sở phù hợp với pháp luật 

quốc tế. 

Nội dung: 

Các chủ thể bảo đảm thực thi quyền được khai thác 

và đánh bắt của ngư dân trên các vùng biển (Nhà 

nước và ngư dân) 

Các biện đã được triển khai và thi hành hiên nay để 

bảo đảm quyền khai thác của ngư dân trên các vùng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Bộ tài liệu – Cẩm nang về 

quyền và nghĩa vụ của ngư dân 

khi khai thác và đánh bắt trên 

các vùng biển. 

80  Trường ĐH Luật 



72 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

biển từ đó rút ra những đánh giá ưu điểm, tồn tại và 

hạn chế 

Các biện pháp được quy định nhưng chưa được triển 

khai và thi hành thực tế để bảo đảm quyền của ngư 

dân khi khái thác và đánh bắt trên biển 

139.  Pháp luật Việt Nam về cạnh 

tranh không lành mạnh trong 

quảng cáo mỹ phẩm 

Mục tiêu: Đề xuất những định hướng và giải pháp 

thích hợp cho việc hoàn thiện và thực thi có hiệu quả 

các quy định pháp luật về quảng cáo Mỹ phẩm nhăm 

cạnh trạnh không lành mạnh theo pháp luật Việt 

Nam. 

Nội dung: 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quảng cáo Mỹ phẩm 

nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Đánh giá thực 

trạng pháp luật và thực thi pháp luật; Chỉ ra những 

nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc thực thi pháp luật 

chưa thực sự hiệu quả.Trên cơ sở đó, đưa ra những 

định hướng và giải pháp phù hợp với Việt Nam về 

quảng cáo Mỹ phẩm nhằm cạnh tranh không lành 

mạnh. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 
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140.  Pháp luật về định giá tài sản thế 

chấp trong hoạt động tín dụng 

tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Mục tiêu: 

- Nghiên cứu hệ thống quy định pháp luật về định 

giá tài sản trong hoạt động tín dụng của các ngân 

hàng thương mại. 

- Nghiên cứu thực trạng pháp luật về định giá 

tài sản trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng 

thương mại ở Việt Nam hiện nay. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện về mặt pháp luật và 

thực tiễn về định giá tài sản trong hoạt động tín dụng 

của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

Nội dung: 

1. Cơ sở lý luận về định giá bất động sản và pháp 

luật về định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín 

dụng tại các ngân hàng thương mại 

2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn về định giá 

tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại Việt Nam 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 
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3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại 

các ngân hàng thương mại Việt Nam 

141.  Bảo đảm quyền có việc làm 

của người dân tộc thiểu số qua 

thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng bảo đảm quyền có 

việc làm của người DTTS ở Thừa Thiên Huế và làm 

rõ những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động này, từ đó tạo ra căn cứ cho việc đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền 

có việc làm của người DTTS, góp phần hạn chế tình 

trạng bất bình đẳng giữa người DTTS với người 

Kinh, bảo đảm sự phát triển bền vững, thịnh vượng 

của Thừa Thiên Huế 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận: 

- Nghiên cứu và viết các chuyên đề về nội hàm của 

bảo đảm quyền có việc làm; các yếu tố, cộng cụ và 

biện pháp tổ chức bảo đảm quyền có việc làm 

- Nghiên cứu các tiêu chí được lựa chọn sử dụng 

đánh giá mức độ bảo đảm quyền có việc làm 

2. Khảo sát thực tế: 

Hoạt động 

- Tiến hành cả định tính và định lượng 

Đối tượng: Người dân, cán bộ, công chức ở các cấp 

chính quyền của Tỉnh 

Mục tiêu: Xác định mức độ bảo đảm quyền có việc 

làm của người dân, nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực 

đến hiệu quả của hoạt động này 

3. Nghiên cứu giải pháp và tính khả thi của các giải 

pháp  

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

1 

+ Số luận văn Thạc sỹ thực 

hiện: 1 

+ Bản kiến nghị HĐND tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tổng hợp 

những thành tựu, bất cập, hạn 

chế và nguyên nhân, cũng như 

giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách bảo đảm 

quyền có việc làm cho người 

DTTS ở tỉnh TT. Huế). 
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142.  Nghiên cứu khả năng xử lý 

nước thải làng nghề bún ở 

Quảng Trị bằng than sinh học 

biến tính 

Mục tiêu: Chế tạo được than sinh học và than sinh 

học biến tính từ một số loại phế phẩm nông nghiệp 

và khảo sát được khả năng xử lý nước thải của chúng 

Nội dung: 

1. Chế tạo than sinh học và than sinh học biến tính 

và xác định tính chất 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ -Mẫu than sinh học biến tính 

tạo bởi một số loại phế phẩm 

nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ cà 
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2. Khảo sát việc ứng dụng của than sinh học vào xử 

lý nước thải làng nghề 

3. Lấy mẫu và phân tích 

4. Đánh giá 

- Đánh giá đặc tính của than sinh học biến tính đã 

chế tạo được. 

- Đánh giá hiệu quả giữa mô hình thí nghiệm: than 

sinh học (không biến tính), than sinh học biến tính. 

-  Đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm đầu ra so sánh 

với Quy chuẩn kĩ thuật. 

phê, vỏ cây tràm với  các ion 

kim loại như Al, Mg, Fe, Ca. 

-Mô hình cột hấp phụ với vật 

liệu hấp phụ là than sinh học 

biến tính. 

143.  Thiết kế chế tạo máy rửa xe 

máy tự động điều khiển bằng 

phần mềm PLC S7-300 

Mục tiêu: 

- Giảm công lao động để rửa xe máy. 

- Giảm thời gian rửa xe. 

- Thân thiện với môi trường 

Nội dung: 

- Tìm hiểu tổng quan nhu cầu sử dụng máy rửa xe 

máy 

- Nguyên lý hoạt động của máy rửa xe máy 

- Thiết kế chế tạo máy rửa xe máy tự động 

- Lập trình chương trình điều khiển máy rửa xe máy 

tự động bằng phần mềm PLC S7-300 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Chương trình PLC điều khiển 

tự động. 

+ Bài giảng Điều khiển máy rửa 

xe máy bằng PLC S7-300 

80  Phân hiệu ĐHH 

tại Quảng Trị 

144.  Nghiên cứu sản xuất thử 

nghiệm phân bón sinh học từ 

sinh khối một số chủng vi 

khuẩn lam có khả năng sinh 

auxin 

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài nhằm thử nghiệm sản 

xuất phân bón sinh học từ sinh khối một số chủng 

VKL có khả năng sinh auxin 

Nội dung: 

1. Nghiên cứu điều kiện để nhân sinh khối các chủng 

có khả năng sinh IAA cao. 

2. Nghiên cứu các điều kiện để sản xuất phân bón từ 

sinh khối vi khuẩn lam. 

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chiết của VKL 

đến sinh trưởng của thực vật trong nuôi cấy in vitro. 

4. Thử nghiệm sử dụng phân bón sinh học trong gieo 

trồng một số loài thực vật ở quy mô phòng thí 

nghiệm và nhà màng. 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Quy trình sản xuất sinh khối 

VKL có tiềm năng sinh auxin; 

+ Quy trình sản xuất phân bón 

VKL; 

+ 0,5-1 kg sinh khối VLK; 

+ 5-10 kg phân bón sinh học từ 

VLK.  

80  Viện Công nghệ 

Sinh học 



75 

 

TT Tên đề tài Mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm 
Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị  
NSKHCN Khác 

145.  Nghiên cứu xây dựng  mô hình 

thử nghiệm nuôi Thỏ thương 

phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: Xây dựng được mô hình nuôi thỏ phù 

hợp, hiệu quả trong điều kiện thực tế của địa phương 

Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

1. Điều tra đánh giá thực trạng các mô hình chăn 

nuôi thỏ tại Thừa Thiên Huế 

- Điều tra, đánh giá cơ cấu đàn giống thỏ tại địa 

phương 

- Điều tra, đánh giá nguồn thức ăn cho thỏ tại địa 

phương 

- Điều tra đánh giá tình hình nhiễm bệnh của đàn thỏ 

tại địa phương 

- Khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi 

thỏ tại địa phương 

2. Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ phù 

hợp với điều kiện địa phương Thừa Thiên Huế 

- Nghiên cứu chọn giống thỏ phù hợp với điều kiện 

chăn nuôi của địa phương 

- Nghiên cứu sử dụng nguồn phế phụ phẩm nông 

nghiệp sẵn có tại địa phương làm thức ăn cho thỏ. 

- Ảnh hưởng của một số giống thỏ lai đến khả năng 

sinh trưởng và cho thịt của thỏ 

- Theo dõi một số bệnh thường gặp ở thỏ và đưa ra 

giải pháp phòng trị thích hợp 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ 30 thỏ giống khỏe mạnh 

+ 500 thỏ thương phẩm 
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146.  Nghiên cứu sản xuất thử 

nghiệm một số sản phẩm phân 

bón hữu cơ từ cây chùm ngây 

(Moringa oleifera M.) 

Mục tiêu: Sản xuất được một số sản phẩm phân bón 

hữu cơ từ những bộ phận không sử dụng làm thực 

phẩm của cây chùm ngây (thân, cuống lá già và các 

bộ phận không sử dụng khác) nhằm phục vụ cho 

nông nghiệp hữu cơ, góp phần giải quyết được bài 

toán thực phẩm an toàn, đem lại sức khỏe cho tiêu 

dùng. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón lá hữu 

cơ từ bộ phận không sử dụng làm thực phẩm của cây 

Chùm ngây 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

+ Số khóa luận/đồ án thực hiện: 

2 

+ Phân bón lá hữu cơ: 10 lít 

+ Phân bón hữu cơ: 10 kg 
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- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ 

từ bộ phận không sử dụng làm thực phẩm của cây 

Chùm ngây 

- Thử nghiệm đánh giá hiệu quả của các loại phân 

bón hữu cơ trên một số loại rau ăn lá 

Danh mục này gồm 146 đề tài./. 


