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STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu và nội dung chính Sản phẩm dự kiến 

Dự kiến 

kinh phí 

(triệu 

đồng) 

Nguồn kinh phí Đơn vị 

nhận 

thuyết 

minh 

NSKH

CN 

Nguồn 

khác 

1.  Thi pháp học của 

M.M.Bakhtin ở Việt 

Nam: Tiếp nhận và 

ứng dụng 

 Mục tiêu: 

Đưa ra được cái nhìn toàn cảnh về quá trình tiếp 

nhận thi pháp học Bakhtin ở Việt Nam, từ đó, xác 

định ý nghĩa của hệ thống thi pháp học ấy đối với 

sự vận động hệ hình tư duy thi pháp học, rộng ra 

là hệ hình tư duy lí luận văn học nước nhà. Góp 

thêm tiếng nói khiêm tốn vào dàn hợp âm có tính 

phức điệu trong việc diễn giải và vận dụng lí 

thuyết thi pháp học Bakhtin. 

Nội dung:   

- Thi pháp học và thi pháp học của M.M. Bakhtin 

- M.M. Bakhtin trong sự phát triển của thi pháp 

học ở Việt Nam 

- Một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam đương 

đại nhìn từ lý thuyết thi pháp học của M.M. 

Bakhtin 

Sản phẩm khoa học: tối thiểu 

02 bài báo trên tạp chí chuyên 

ngành trong nước      

Sản phẩm đào tạo: tối thiểu 02 

khóa luận cử nhân     
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2.  Nghiên cứu một số 

thành phần hóa học có 

hoạt tính chống oxy 

hóa trong cây An xoa 

(Helictereshirsuta 

Lour) ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

Mục tiêu: 

  Cung cấp được thông tin về cấu trúc và quy trình 

chiết xuất, phân lập của một số (từ 4- 5) hoạt chất 

tạo nên hoạt tính chống oxy. 

  Cung cấp được thông tin về hàm lượng của các 

hoạt chất chống oxy hóa này trong cây.  

Nội dung: 

1. Thu thập mẫu thực vật đúng tên khoa học của 

dược liệu: An xoa (Helicteres hirsuta Lour) 

2. Thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa các cao 

chiết toàn phần và các cao phân đoạn chiết bằng 

dung môi có độ phân cực khác nhau.  

3. Phân lập và xác định hoạt tính chống oxy hóa 

của một số hoạt chất từ các cao phân đoạn có tác 

dụng chống oxy hóa tốt. 

4. Xác định hàm lượng của các hoạt chất chống 

Sản phẩm khoa học: 

 - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

Đại học Huế 

 - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Khoa học Huế. 

   - 01 - 02 bài báo đăng trên tạp 

chí Hóa học 

Sản phẩm đào tạo:    
 02 Cử nhân 
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oxy hóa này trong cây và trong cao chiết dược 

liệu. 

3.  Nghiên cứu, tính toán 

và thiết kế các phần tử 

quang chọn lọc bước 

sóng vùng khả kiến 

trên cơ sở hiệu ứng 

cộng hưởng dẫn sóng 

dạng Fano sử dụng cấu 

trúctinh thể quang tử 

hai chiều. 

Mục tiêu: 

Tính toán, thiết kế và mô phỏng các phần tử 

quang chọn lọc bước sóng vùng khả kiến với 

một vài kiểu cấu trúc 2D-PCS khác nhau trên cơ 

sở hiệu ứng cộng hưởng dẫn sóng dạng Fano. 

Đề xuất một số kiểu cấu trúc 2D-PCS khác nhau 

cho các phần tử quang chọn lọc bước 

sóng vùng khả kiến với các bộ tham số đặc trưng. 

Xây dựng phần mềm mô phỏng để tính toán vùng 

cấm quang, mode dẫn sóng, sự phân bố trường 

điện từ, phổ phản xạ, phổ truyền qua cho bởi cấu 

trúc 2D-PCS. 

Xác định chính xác các tham số đặc trưng của phổ 

Fano (bước sóng cộng hưởng, độ bán 

rộng phổ, hệ số phẩm chất) nhận được từ kết quả 

mô phỏng phổ phản xạ cho bởi các phần tử 

quang đã thiết kế. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu vùng cấm quang của cấu trúc 2D-

PCS. 

- Nghiên cứu hiệu ứng dẫn sóng bề mặt và hiệu 

ứng cộng hưởng dẫn sóng dạng Fano trong cấu 

trúc 2D-PCS. 

- Tìm hiểu phương pháp đạo hàm hữu hạn miền 

thời gian (FDTD) để tính toán quá trình 

lan truyền sóng điện từ cho bởi cấu trúc 2D-PCS. 

- Tìm hiểu một số phần mềm mô phỏng liên quan 

như MPB, MEEP, Lumerical, Matlab,… 

để tính toán, mô phỏng sự phân bố trường điện từ, 

vùng cấm quang, mode dẫn sóng, phổ phản xạ, 

phổ truyền qua cho bởi cấu trúc 2D-PCS. 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 02 

Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo NCS: 01 

- Số lượng kỹ sư: 02 

Sản phẩm ứng dụng: 

- Sơ đồ thiết kế một số kiểu cấu 

trúc 2D-PCS cho các phần tử 

quang chọn lọc bước sóng 

vùng khả kiến với các bộ tham 

số khác nhau của cấu trúc. 

- Các chương trình tính toán, mô 

phỏng vùng cấm quang, mode 

dẫn sóng, phân bố trường 

điện từ, phổ phản xạ và phổ 

truyền qua cho bởi các cấu trúc 

2D-PCS đã thiết kế.- Kết quả 

này là cơ sở để chế tạo các linh 

kiện quang chọn lọc bước sóng 

vùng khả kiến 

ứng dụng trong công nghệ màn 

hình hiển thị, cảm biến hình ảnh. 

Các sản phẩm khác: 

- Tài liệu tham khảo cần thiết để 

thiết kế, mô phỏng và chế tạo 

các bộ lọc sóng quang học, ống 

dẫn sóng, bộ điều biến, bộ cách 

ly quang, chuyển mạch quang, 

tách sóng quang,… 
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4.  Hoạt động thương mại 

giữa Nhật Bản với khu 

vực Đông Nam Á 

trong thế kỷ XVII 

Mục tiêu:  
Thứ nhất, tái hiện hoạt động thương mại giữa 

Nhật Bản với các nước Đông Nam Á trong thế kỷ 

XVII qua việc phân định các giai đoạn cụ thể. 

Thứ hai, phân tích tác động của các nước phương 

Tây thông qua hoạt động của các Công ty Đông 

Ấn đến quá trình trao đổi buôn bán giữa hai bên. 

Sản phẩm khoa học: 

 Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 

 Sản phẩm đào tạo: 02 cử  nhân  

 Sản phẩm ứng dụng: 

Bản thảo đánh máy từ 60 - 80 

trang vi tính, kèm theo phụ lục, 
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Thứ ba, nhận xét, đánh giá và rút ra các tính chất, 

đặc điểm về hoạt động thương mại giữa Nhật Bản 

và Đông Nam Á trong thế kỷ XVII. 

Nội dung: 

 Thông qua các tư liệu lịch sử của từng giai đoạn 

cụ thể: giai đoạn 1 từ năm 1600 đến năm 1639 

(hoạt động thương mại diễn ra trực tiếp); giai 

đoạn 2 từ năm 1639 đến năm 1700 (hoạt động 

thương mại diễn ra gián tiếp). Từ đó, đưa ra 

những đối sánh trên một số phương diện như: 

- So sánh hoạt động thương mại giữa từng nước 

Đông Nam Á với Nhật Bản. 

- So sánh giai đoạn đầu thế kỷ XVII và giai đoạn 

cuối thế kỷ XVII. 

- So sánh hoạt động thương mại giữa Nhật Bản 

với một số chủ thế khác trong và ngoài khu vực 

châu Á để thấy được vai trò, vị trí của mối quan 

hệ Nhật Bản - Đông Nam Á trong lịch sử. 

tài liệu tham khảo... 

Sản phẩm khác: 

  Đĩa CD tài liệu, hình ảnh liên 

quan đến nội dung đề tài... 

5.  Vấn đề phát triển con 

người ở Thừa Thiên 

Huế hiện nay 

Mục tiêu: 

Trên cơ sở lý luận về phát triển con người của C. 

Mác, Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và 

của Chương trình phát triển Liên hợp quốc, từ cơ 

sở lý luận đó đề tài khảo sát thực trạng phát triển 

con người ở Thừa Thiên Huế từ các lĩnh vực như: 

mức thu nhập, chương trình xóa đói giảm nghèo; 

về lĩnh vực y tề, về lĩnh vực giáo dục – đào tạo. 

Từ đó đề xuất những nhóm giải pháp chủ yếu 

nhằm thúc đẩy sự phát triển con người ở Thừa 

Thiên Huế cao hơn. 

Nội dung:  

Thứ nhất, Một số quan điểm cơ bản về phát triển 

con người 

Thứ hai, Thực trạng và những yêu cầu đặt ra về 

phát triển con người ở Thừa Thiên Huế hiện nay 

Thứ ba, Những nhóm giải pháp chủ yếu nhằm 

phát triển con người ở Thừa Thiên Huế hiện nay. 

Sản phẩm khoa học:  

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 02 

 Sản phẩm đào tạo: 
Số lượng cử nhân: 2 

Sản phảm ứng dụng: 

Nghiên cứu về con người ở 

Thừa Thiên Huế trên cơ sở khảo 

sát thực trạng về mức thu nhập, 

giáo dục, y tế, tuổi thọ, vấn đề 

an sinh xã hội của con người. 

Khả năng và địa chỉ ứng dụng 

Đề tài này có thể làm tài liệu 

tham khảo cho sinh viên chuyên 

ngành Triết học, Thạc sỹ Triết 

học và những ai quan tâm đến 

vấn đề phát triển con người ở 

Thừa Thiên Huế hiện nay. 
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6.  Nghiên cứu tổng hợp 

vật liệu cacbon nano 

ống từ khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG) và ứng 

Mục tiêu:   

- Tổng hợp được vật liệu cacbon nano ống có chất 

lượng tốt từ khí dầu mỏ hóa lỏng. 

-  Biến tính được bề mặt CNTs nhằm tăng khả 

Sản phẩm khoa học: 

 Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 

Sản phẩm đào tạo: 
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dụng hấp phụ kim loại 

nặng trong nước 

năng hấp phụ ion kim loại nặng (Pb2+ và Cu2+) 

trong nước. 

Nội dung:  

- Khảo sát các điều kiện để tổng hợp CNTs: điều 

kiện tổng hợp xúc tác, lưu lượng khí nguyên liệu, 

nhiệt độ và thời gian tổng hợp; 

- Xác định các đặc trưng của sản phẩm CNTs; 

- Khảo sát các điều kiện để biến tính bề mặt 

CNTs; 

- Khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ và Cu2+ 

của vật liệu sau biến tính. 

Số lượng cử nhân: 2 

Sản phảm ứng dụng: 

Tổng hợp được 20g vật liệu 

CNTs có kích thước ống đều và 

có khả năng hấp phụ ion kim 

loại nặng tốt sau khi được biến 

tính bề mặt bằng axit. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Vật liệu cacbon nano ống và hấp 

phụ ion Pb2+ và Cu2+ trong 

nước. 

Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

Cung cấp thông tin cho một số 

phòng thí nghiệm quan tâm tổng 

hợp vật liệu CNTs và ứng dụng 

vật liệu để loại Pb2+ và Cu2+ 

trong một số mẫu nước. 

7.  Nghiên cứu nguồn gốc 

các đá magma phức hệ 

Quế Sơn ở khu vực Sa 

Thầy tỉnh Kon Tum từ 

tài liệu địa hóa. 

 

Mục tiêu: 

- Thu được một cách tương đối đồng bộ dữ liệu 

nghiên cứu chi tiết về thành phần vật chất của các 

đá magma phức hệ Quế Sơn ở khu vực Sa Thầy. 

- Làm sáng tỏ nguồn gốc, điều kiện thành tạo của 

các đá magma phức hệ Quế Sơn. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu đặc điểm phân bố của các thành tạo 

đá magma phức hệ Quế Sơn ở khu vực Sa Thầy. 

- Nghiên cứu đặc điểm địa chất, đặc điểm thạch 

học, đặc điểm khoáng vật của các thành tạo 

magma phức hệ Quế Sơn khu vực Sa Thầy. 

- Nghiên cứu đặc điểm địa hóa các nguyên tố 

chính và nguyên tố vết trong các loại đá. 

- Luận giải nguồn gốc, điều kiện thành tạo của các 

kiểu magma và bối cảnh địa động lực khu vực 

nghiên cứu. 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân  

Sản phẩm ứng dụng:  

- sơ đồ vị trí phân bố các thành 

tạo đá magma phức hệ Quế Sơn 

ở khu vực Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

- Các kết quả phân tích 
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8.  Đặc điểm ngôn ngữ-xã 

hội của các từ ngữ 

tiếng Anh được pha 

trộn trong giao tiếp 

tiếng Việt của sinh 

viên Đại học Huế 

Mục tiêu: 

Thông qua việc khảo sát, thống kê, xử lý tư liệu 

(các từ ngữ tiếng Anh được pha trộn trong giao 

tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Huế), đề tài 

nghiên cứu này nhằm mục đích chỉ ra sự phong 

phú cũng như tầm quan trọng của ngôn ngữ giao 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 

Sản phẩm đào tạo: 

Số lượng cử nhân:  2 

Sản phảm ứng dụng: 

60  60 Trường

ĐHKH 



tiếp (về mặt ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, đặc 

điểm các nhân tố xã hội) liên quan đến tâm lý của 

người sử dụng từ việc pha trộn từ ngữ tiếng Anh 

trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên. Đồng 

thời, việc nghiên cứu đề tài này cũng giúp cho 

sinh viên Đại học Huế nói riêng và người giao 

tiếp nói chung có thể nâng cao nhận thức trong 

việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh, góp thêm tiếng nói 

và vai trò của các từ ngữ vay mượn tạm thời bằng 

hình thức pha trộn từ ngữ tiếng Anh trong giao 

tiếp tiếng Việt và góp phần  giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt. 

Nội dung: 

Đề tài tập trung vào đối tượng chính là các từ ngữ 

tiếng Anh được pha trộn trong giao tiếp tiếng Việt 

của sinh viên Đại học Huế, cụ thể vào các nội 

dung chính sau: 

- Nghiên cứu chung cơ sở lý thuyết về giao tiếp từ 

góc độ ngôn ngữ học xã hội, về vấn đề tiếp xúc 

ngôn ngữ và hiện tượng trộn mã trong giao tiếp 

- Nghiên cứu sâu về đặc điểm trộn mã của các từ 

ngữ tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt của sinh 

viên Đại học Huế qua thống kê, phân loại (từ đơn, 

từ ghép, cụm từ…), các biến thể của các từ ngữ 

tiếng Anh, chữ viết tắt và các biến thể của chữ 

viết tắt, cách pha trộn, sự phân tầng xã hội, cách 

phát âm tiếng Anh của người Huế… 

- Nghiên cứu thái độ ngôn ngữ đối với việc pha 

trộn các từ ngữ tiếng Anh trong giao tiếp tiếng 

Việt thông qua khảo sát, thống kê và nhận xét thái 

độ của người giao tiếp và thái độ của phụ huynh 

đối với việc pha trộn đó. 

Đề tài sau khi hoàn thành sẽ là 

tài liệu tham khảo phù hợp và bổ 

ích dành cho sinh viên, học viên 

cao học chuyên ngành Ngôn ngữ 

(mảng Ngôn ngữ học xã hội) tại 

các trường đại học và cao đẳng. 

Đề tài cũng có thể là nguồn tư 

liệu tốt phục vụ cho việc in ấn 

giáo trình về Ngôn ngữ học xã 

hội 

 

9.  Nghiên cứu sức kháng 

hóa lỏng và dự báo độ 

lún của đất cát hạt mịn 

kết cấu xốp hệ tầng 

Nam Ô chịu tải trọng 

động chu kỳ và không 

chu kỳ 

Mục tiêu: 

   Định lượng sự suy giảm ứng suất hữu hiệu, sức 

kháng hóa lỏng và dự báo độ lún của trầm tích cát 

hạt mịn kết cấu xốp hệ tầng Nam Ô (mQ21 no) 

chịu tải trọng động chu kỳ và không chu kỳ. 

Nội dung : 

 - Thu thập mẫu  đất cát hạt mịn hệ tầng Nam Ô, 

thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản và 

Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí (chuyên ngành) trong nước: 

02 bài  

- Số bài báo khoa học đăng trên 

hội nghị quốc tế: 02 

Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sĩ 

Sản phẩm ứng dụng: 
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thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ và không chu kỳ. 

 - Nghiên cứu và làm sáng tỏ ảnh hưởng của 

phương cắt trượt (giữa đơn phương với đa 

phương, giữa đa phương có độ lệch pha khác 

nhau) lên sự suy giảm ứng suất hữu hiệu và tính 

chất nén lún trong mối quan hệ với các thông số 

khác của điều kiện cắt trượt động chu kỳ. 

 - Tính toán hệ số sự suy giảm ứng suất hữu hiệu 

và độ lún cho đất cát hạt mịn kết cấu xốp hệ tầng 

Nam Ô bằng phương pháp do chủ nhiệm đề tài 

xây dựng và tiến hành so sánh với kết quả thí 

nghiệm bằng phương pháp “hiệu chỉnh đường 

cong” (curve-fitting). Qua đó xây dựng các hàm 

tương quan giữa các hằng số thí nghiệm (A, B, C 

và m) và độ lún do tải trọng động với các thông số 

thí nghiệm cho mẫu đất có kết cấu xốp. 

 - Thông qua các hàm tương quan vừa thành lập, 

phát triển phương pháp tính toán mới về độ suy 

giảm ứng suất hữu hiệu và độ lún sau cắt trượt 

cho nền đất cát hạt mịn, kết cấu xốp bão hòa nước 

của hệ tầng Nam Ô. 

 - Tính toán độ suy giảm ứng suất hữu hiệu và độ 

lún cho đất cát hạt mịn kết cấu xốp hệ tầng Nam 

Ô chịu cắt trượt động không chu kỳ đa phương 

bằng phương pháp tính toán vừa phát triển. So 

sánh giá trị tính toán với kết quả thí nghiệm nhằm 

đưa ra các điều chỉnh cần thiết cũng như xây dựng 

qui trình tính toán phù hợp cho việc áp dụng 

phương pháp này vào thực tế (các thành tạo đất 

loại cát có cùng thành phần hạt, độ chặt tương đối 

và điều kiện tải trọng cố kết thẳng đứng). 

- Sở xây dựng, các công ty tư 

vấn thiết kế và quy hoạch có thể 

tham khảo, sử dụng kết quả thí 

nghiệm và tính toán dự báo (sức 

kháng hóa lỏng và độ lún) của 

đề tài nhằm đánh giá mức độ ổn 

định của công trình và nền đất tự 

nhiên trong khu vực có cấu trúc 

nền cấu tạo từ đất cát hạt mịn, 

kết cấu xốp hệ tầng Nam Ô dưới 

tác động của điều kiện tải trọng 

động không gây hóa lỏng (sóng 

bờ sông, tải trọng từ phương tiện 

giao thông hoặc móng máy công 

nghiệp quy mô nhỏ) và gây hóa 

lỏng (sóng biển do bão, sóng 

động đất và móng máy công 

nghiệp quy mô lớn hoặc hoạt 

động đóng cọc bê tông cốt thép 

khi thi công móng công trình). 

 - Kết quả của đề tài có thể áp 

dụng cho các thành tạo đất loại 

cát có cùng đặc điểm thành phần 

hạt, độ chặt tương đối và điều 

kiện tải trọng tĩnh phục vụ quy 

hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên 

đất xây dựng. 

Sản phẩm  khác: 

- Phương pháp, quy trình thí 

nghiệm và tính toán các thông 

số động học đất nền mà cụ thể là 

đất loại cát của đề tài có thể sử 

dụng trong các nghiên cứu về 

tính chất động học của đất nền 

chịu các điều kiện giai tải động 

khác nhau và là tiền đề tiến tới 

phát triển các phương pháp, quy 

trình và tiêu chuẩn thí nghiệm 

tính chất động học của đất đá 

phục vụ thiết kế nền và móng 



công trình chịu tải trọng động ở 

Việt Nam; 

- Báo cáo tổng kết của đề tài có 

thể sử dụng thành tài liệu tham 

khảo trong giảng dạy các học 

phần hoặc chuyên đề liên quan 

đến cơ học đất trong các điều 

kiện tải trọng động chu kỳ và 

không chu kỳ khác nhau. 

10.  Điều tra, đánh giá đa 

dạng động vật thủy 

sinh ở Khu bảo tồn 

thiên nhiên Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế và  đề xuất giải 

pháp  bảo tồn bền 

vững. 

Mục tiêu : 

- Xác định sự đa dạng về thành phần loài của 

nhóm động vật thủy sinh (thân mềm, giáp xác, 

côn trùng nước) nhằm xây dựng dữ liệu ĐDSH 

của KBTTN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng danh mục đầy đủ các loài động vật 

thủy sinh có mặt ở KBTTN, đặc điểm phân bố 

(theo độ cao, sinh cảnh, dòng chảy, tính chất nền 

đáy). 

- Đánh giá được giá trị bảo tồn và xác định các 

yếu tố tác động đến các loài động vật thủy sinh 

quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế làm cơ sở 

khoa học phục vụ quy hoạch quản lý, bảo tồn và 

phát triển nguồn tài nguyên động vật ở vùng 

nghiên cứu. 

- Đề xuất được một số nhóm giải pháp khả thi 

nhằm bảo tồn bền vững tài nguyên động vật thủy 

sinh ở KBTTN Phong Điền. 

Nội dung: 

- Điều tra, khảo sát thành phần loài động 

vật không xương sống thủy sinh (côn trùng nước, 

thân mềm, giáp xác). 

- Đặc điểm phân bố các loài quý hiếm, đặc hữu 

theo đai cao, sinh cảnh, tính chất nền đáy. 

- Đánh giá tính đặc trưng về đa dạng sinh học của 

từng nhóm sinh vật nghiên cứu: 

   + Đặc trưng của thành phần loài 

  + Các nhóm sinh thái và thích nghi. 

   + So sánh ĐDSH động vật thủy sinh ở KBTTN 

Phong Điền với các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia 

trong khu vực lân cận và cả nước, nghiên cứu 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 03 bài  

Sản phẩm đào tạo:  01 thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng:  
- Danh mục thành phần loài 

động vật thủy sinh, các loài quý 

hiếm, có ích, đặc hữu của khu 

bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. 

- Báo cáo tổng hợp về đa dạng 

sinh học động vật thủy sinh và 

có được các nhóm giải pháp bảo 

tồn, phát triển bền vững tài 

nguyên ĐDSH khu bảo tồn. 

- Báo cáo phân tích tổng kết kết 

quả nghiên cứu của đề tài là tư 

liệu quý cho Ban quản lý 

KBTTN Phong Điền, cho Chi 

cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 

cho Sở NN&PTNT tỉnh, các 

trường Đại học, làm cơ sở dữ 

liệu cho các nghiên cứu tiếp 

theo. 

- Ban quản lý khu bảo tồn có cơ 

sở khoa học trong công tác quản 

lý, nghiên cứu khoa học và đề 

xuất nâng cấp thành Vườn quốc 

gia. 

- Ban quản lý khu bảo tồn có 

được hồ sơ lưu trữ trên vi tính 

về hồ sơ dữ liệu các loài động 
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những giá trị của ĐDSH cần được ưu tiên bảo tồn. 

- Nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp bảo tồn 

và phát triển bền vững tài nguyên động vật thủy 

sinh ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. 

       +  Đánh giá các nhân tố đe dọa đến quần thể 

và sinh cảnh sống của các loài động vật thủy sinh 

ở vùng nghiên cứu; từ đó đề xuất giải pháp phục 

hồi rừng, hệ sinh thái, sinh cảnh, tổ sinh thái và 

nơi ở; giải pháp về chính sách, quản lý và biện 

pháp thực hiện. 

      + Tổ chức giáo dục cộng đồng: tổ chức tuyên 

truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của người 

dân vùng đệm, quản lý và bảo tồn ĐDSH dựa vào 

cộng đồng. 

vật thủy sinh quý hiếm, đặc hữu, 

có ích. 

 

11.  Xây dựng các đảo nổi 

đô thị tại Huế: tính khả 

thi, cơ hội và thách 

thức 

Mục tiêu: 

Đề tài hướng tới 3 mục tiêu chính: 

- Đánh giá tiềm năng xây dựng các đảo nổi đô thị 

tại Huế. 

- Xác định được những thuận lợi cũng như các 

thách thức đối với việc xây dựng các đảo nổi đô 

thị tại Huế. 

- Đề ra một số giải pháp có tính khả thi về mặt 

kinh tế, kỹ thuật và văn hóa cho việc triển khai 

xây dựng các đảo nổi đô thị tại Huế. 

Nội dung:  

- Nghiên cứu tài liệu, rà soát các chính sách liên 

quan. 

- Tham vấn các sở ban ngành liên quan, các tổ 

chức, các chuyên gia địa phương và quốc tế. 

- Khảo sát thực địa. 

- Phỏng vấn người dân và tham vấn cộng đồng. 

- Mô hình hóa các đảo nổi đô thị bằng máy tính. 

Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí quốc tế: 1 

 - Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

 Sản phẩm đào tạo: 

01 cử nhân và 01 thạc sỹ 

Sản phảm ứng dụng: 

Sản phẩm sẽ là những thiết kế 

đảo nổi đô thị có thể áp dụng tại 

thành phố Huế, đi kèm với một 

bảng liệt kê những cơ hội cũng 

như thách thức để triển khai 

thực hiện ý tưởng này trên thực 

tế. 

60 60  Trường

ĐHKH 

12.  Nghiên cứu sự biến 

động của các hệ sinh 

thái đất ngập nước 

vùng ven biển Cửa 

Đại, tỉnh Quảng Nam 

bằng tư liệu ảnh viễn 

thám và công nghệ 

GIS. 

Mục tiêu: 

Xác định được sự biến động diện tích các hệ sinh 

thái ĐNN vùng ven biển Cửa Đại, tỉnh Quảng 

Nam nhằm góp phần vào công tác giám sát và 

quản lý bền vững tài nguyên ĐNN vùng ven biển. 

Nội dung: 

- Xây dựng danh lục thành phần loài thực vật 

ĐNN ở vùng ven biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam; 

Sản phẩm khoa học: 

 Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 (1 bài trên tạp 

chí ĐHKH Huế và 1 bài trên tạp 

chí ĐHH hoặc tạp chí chuyên 

ngành khác trong danh mục 

chức danh Phó Giáo sư và Giáo 

sư Nhà nước). 
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- Thành lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái 

ĐNN ở vùng ven biển Cửa Đại; 

- Thành lập bản đồ biến động diện tích các hệ sinh 

thái ĐNN ở vùng ven biển Cửa Đại qua các giai 

đoạn phát triển 1973-1988, 1989 – 2002, 2003 – 

2016;  

- Tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu gây nên sự 

biến động diện tích và giải pháp quản lý bền vững 

tài nguyên ĐNN vùng ven biển Cửa Đại, tỉnh 

Quảng Nam. 

 

Sản phẩm đào tạo: 01 cử nhân 

và 01 thạc sỹ.  

Sản phẩm ứng dụng:   
+ Dữ liệu về thành phần loài 

thực vật ĐNN ở vùng ven biển 

Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. 

+ 4 bản đồ hiện trạng phân bố 

các hệ sinh thái ĐNN ở vùng 

ven biển Cửa Đại các năm 1973, 

1989, 2003 và 2016.  

+ 3 bản đồ biến động các hệ sinh 

thái ĐNN ở vùng ven biển Cửa 

Đại qua các giai đoạn phát triển 

1973-1988, 1989 – 2002, 2003 – 

2016; 

+ Giải pháp quản lý bền vững tài 

nguyên ĐNN vùng ven biển Cửa 

Đại, tỉnh Quảng Nam. 

13.  `Cấu trúc đại số trên từ 

vựng và ứng dụng 

Mục tiêu: 

Đề tài tập trung xây dựng các cấu trúc đại số Hopf 

trên từ vựng với độ trễ là một ánh xạ trên bảng 

chữ cái với các điều kiện khác nhau.  

Ứng dụng vào việc nghiên cứu các số đặc biệt 

(chuỗi điều hòa, chuỗi zeta, chuỗi logarithm) bằng 

cách mã hóa về những cấu trúc đại số trên. 

Nội dung: 

-Xây dựng những cấu trúc đại số trên từ vựng 

bằng cách trang bị trên các bảng chữ cái, hữu hạn 

hoặc vô hạn, các quan hệ hay các tích quasi-

shuffle (tích giả đan) với hàm $\varphi$ biến 

dạng, chúng tôi sẽ thiết lập những cấu trúc đại số 

Hopf hoàn chỉnh cùng với những cơ sở siêu việt 

của chúng.  

  - Ứng dụng vào tìm cấu trúc của các số đặc biệt  

như: các hàm điều hòa, các chuỗi zeta (Multiple-

Zeta-Values) hay các chuỗi polylagarithms bằng 

cách mã hóa chúng về cấu trúc đại số ở trên. 

  -Viết một package, lập trên trên Maple, làm công 

cụ tính toán và kiểm chứng các kết quả đạt được. 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo đăng tạp chí trong 

nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân 

60 60  Trường

ĐHKH 
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và biểu hiện gen mã 

hóa epitope miền S1 

của virus gây bệnh tiêu 

chảy cấp ở lợn trong tế 

bào E.coli. 

 

Tối ưu được điều kiện biểu hiện tốt nhất gen mã 

hóa phần epitope vùng S1 ở tế bào vật chủ E.coli 

chủng M15 

Tạo protein chứa phần epitope miền S1 tái tổ hợp 

với độ tinh sạch cao làm nguyên liệu sản xuất 

vaccine tái tổ hợp ứng dụng ngăn ngừa dịch tiêu 

chảy cấp trên lợn ở Việt nam. 

Nội dung: 

-Thiết kế gen biểu hiện phần epitope sử dụng 

phương pháp codon optimization 

-Tạo dòng gen mã hóa phần epitope của vùng S1 

trên virus porcine epidemic diarrhoea vào vector 

pGEMT easy  

- Giải trình tự để xác nhận gen tạo dòng trong 

vector pGEMT easy 

- Cắt gen mã hóa phần epitope của vùng S1 trên 

virus porcine epidemic diarrhoea và tạo dòng vào 

vector biểu hiện pQE30 (Qiagen) 

- Biến nạp vector pQE30 tái tổ hợp vào chủng 

E.coli M15 và cảm ứng biểu hiện bằng IPTG 

- Thăm dò điều kiện tốt nhất để biểu hiện gen mã 

hóa phần epitope vùng S1 ở tế bào vật chủ M15 

(thời gian cảm ứng/OD cảm ứng) 

- Tinh sạch protein chứa vùng epitope S1 tái tổ 

hợp bằng cột sắc ký ái lực Ni-NTA (Qiagen) và 

phân tích kết quả bằng phương pháp PAGE gel 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

sinh học 

Sản phẩm ứng dụng:  

-  Protein có tính kháng nguyên 

chứa phần epitope của miền S1 

được sử dụng làm vắc xin 

PEDV đặc hiệu trong phòng 

ngừa bệnh tiêu chảy cấp trên lợn 

ở Việt Nam. 

- Protein có tính kháng nguyên 

chứa phần epitope của miền S1 

được sử dụng trong sản xuất 

kháng thể đa dòng chuột đặc 

hiệu từ đó ứng dụng trong các 

kỹ thuật ELISA/ Western blot 

và các kỹ thuật virus học để 

nghiên cứu virus PED. 

- Ứng dụng ở các cơ sở nghiên 

cứu về virus PED như Viện Thú 

Y, các viện và trường đại học có 

nghiên cứu về vắc-xin và virus 

PED. 

 

ĐHKH 

15.  Đánh giá kinh tế sinh 

thái đất nông, lâm 

nghiệp phục vụ quy 

hoạch sử dụng đất theo 

hướng phát triển bền 

vững ở huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh sau khi 

chia tách 

Mục tiêu: 

Xác lập những cơ sở khoa học phục vụ đề xuất sử 

dụng hợp lý quỹ đất nông lâm nghiệp phục vụ 

phát triển bền vững ngành nông và lâm nghiệp 

trên quan điểm kinh tế sinh thái và đề xuất một số 

mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp hiệu quả ở 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sau khi chia tách. 

Nội dung: 

1. Tổng quan, phân tích các hướng nghiên cứu về 

kinh tế sinh thái, xác lập cơ sở lý luận tiếp cận 

theo hướng kinh tế sinh thái phục vụ quy hoạch sử 

dụng hợp lý quỹ đất nông, lâm nghiệp huyện 

huyện Kỳ Anh sau khi chia tách. 

2. Nghiên cứu hiện trạng và đặc điểm sử dụng đất 

Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  2 

- Số lượng sách xuất bản: 01 

Sản phẩm đào tạo: 01 cử nhân 

và 01 thạc sỹ  

Sản phẩm ứng dụng:  

+ Báo cáo tổng kết đề tài 

+ Quy trình đánh giá kinh tế 

sinh thái đất nông, lâm nghiệp 

kết hợp giữa công nghệ GIS và 

các bài toán kinh tế sinh thái. 

+ Cơ sở dữ liệu bản đồ (cơ sở dữ 

liệu GIS về các chuyên đề phục 
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nông, lâm nghiệp của huyện Kỳ Anh mới. 

3. Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin địa lý 

và kết hợp với các bài toán kinh tế sinh thái để 

đánh giá thích nghi sinh thái quỹ đất nông, lâm 

nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững ở huyện Kỳ Anh 

mới. 

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế và phân vùng thích 

nghi sinh thái đất nông, lâm nghiệp của huyện Kỳ 

Anh mới. 

5. Đề xuất định hướng tổ chức không gian phát 

triển nông, lâm nghiệp phù hợp với đặc điểm kinh 

tế sinh thái lãnh thổ huyện Kỳ Anh mới. 

vụ nghiên cứu đánh giá kinh tế 

sinh thái đất nông, lâm nghiệp 

bằng công nghệ GIS và các bài 

toán kinh tế sinh thái). 

+ Bản đồ phân cấp mức độ hiệu 

quả kinh tế đối với đất nông, 

lâm nghiệp của huyện Kỳ Anh 

mới. 

+ Bản đồ phân vùng thích nghi 

sinh thái đất nông, lâm nghiệp 

của huyện Kỳ Anh. 

+ Bản đồ định hướng tổ chức 

không gian phát triển nông, lâm 

nghiệp phù hợp với đặc điểm 

kinh tế sinh thái lãnh thổ huyện 

Kỳ Anh. 

16.  Nghiên cứu thực trạng 

và nhu cầu nguồn lực 

cán bộ cấp xã phục vụ 

phát triển kinh tế - xã 

hội huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: 

 Tìm hiểu thực trạng nguồn lực cán bộ cấp xã ở 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo các tiêu 

chí đánh giá phát triển con người. 

- Khảo sát nhu cầu nguồn lực cán bộ cấp xã phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (Cơ cấu nhân sự, trình độ, số 

lượng…) 

- Phân tích những ưu điểm và hạn chế, cơ hội và 

thách thức của nguồn lực cán bộ cấp xã huyện 

miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Đề xuất các giải pháp và biện pháp tổ chức thực 

hiện để phát triển nguồn lực cán bộ cấp xã phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 

-Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến 

nguồn lực 

-Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, dân cư, đặc 

điểm kinh tế văn hóa - xã hôi của các cộng đồng 

DTTS ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu nguồn lực cán 

bộ cấp xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  2 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 
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-Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn lực cán bộ cấp xã phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

17.  Chế tạo và nghiên cứu 

một số tính chất vật lí 

của hệ gốm áp điện 

perovskite trên cơ sở 

kiềm 

 

Mục tiêu: 

Mục tiêu chung 

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất 

vật lý của hệ gốm áp điện không chì có cấu trúc 

provskite trên cơ sở kiềm bằng phương pháp thực 

nghiệm. 

Mục tiêu cụ thể 

+ Nghiên cứu chế tạo một số hệ gốm áp điện 

không chì có cấu trúc provskite trên cơ sở kiềm 

pha tạp. 

+ Xác định quy trình công nghệ chế tạo tối ưu cho 

mỗi hệ vật liệu. 

+ Nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm 

được chế tạo. 

+ Đánh giá vai trò của tạp đến quy trình chế tạo 

cũng như tính chất vật lí của các hệ vật liệu nền 

trên cơ sở kiềm nhằm hướng đến các nghiên cứu 

ứng dụng trong thời gian sắp tới.    

Nội dung chính: 

- Tổng quan, nghiên cứu chế tạo vật liệu áp điện 

perovskite trên cơ sở kiềm. 

- Tìm hiểu chế tạo, nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

các tạp đến quy trình công nghệ chế tạo, đặc biệt 

là nhiệt độ thiêu kết. 

- Khảo sát ảnh hưởng của các tạp đến các tính 

chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì trên cơ 

sở kiềm. 

Sản phẩm khoa học:  
- Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí nước ngoài: 1   

- Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 1  

Sản phẩm đào tạo:  02 cử nhân 
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18.  Nghiên cứu và phát 

triển hệ thống giám sát 

dựa trên phân tích 

hành động con  người 

 

Mục tiêu: 

Nghiên cứu và phát triển một hệ thống giám sát 

thời gian thực với độ chính xác cao, xấp xỉ với các 

phương pháp tốt nhất hiện tại (với độ đo AUC độ 

chính xác tốt nhất hiện tại trên các tập dữ liệu 

UCSDped1 và UCSDped2 lần lượt là 92.7% và 

90.8%) trong việc phát hiện các hoạt động bất 

thường của con người. 

Nội dung: 

- Nghiên cứu các phương pháp phát hiện và theo 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  2 

Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sỹ 

Sản phẩm ứng dụng:  

Sản phẩm là một chương trình 

ứng dụng có thể tự động phát 

hiện các hoạt động bất thường 

của con người và gửi thông báo 

đến người giám sát. 
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dấu con người. Để từ đó, tối ưu hóa các phương 

pháp này trong môi trường thực tế. 

- Nghiên cứu phần đặc trưng biểu diễn hành động 

trong dữ liệu video, được ghi hình từ các camera 

giám sát. Phần nghiên cứu này tập trung vào 

phương pháp rút trích và biểu diễn quỹ đạo 

chuyển động của các hành động. 

- Nghiên cứu phương pháp phát hiện các hoạt 

động bất thường trên các video được ghi lại từ các 

camera giám sát. Để từ đó, đề xuất phương pháp 

phát hiện hiệu quả ở cả hai tiêu chí: độ chính xác 

và thời gian thực. 

 

 

19.  Chế tạo vật liệu hạt 

cacbon nanô và ứng 

dụng nhuộm tế bào 

 

Mục tiêu chung 
 Mục tiêu chung của đề tài là chế tạo thành công 

vật liệu C-dot và ứng dụng để nhuộm tế bào 

Mục tiêu cụ thể 
Chế tạo vật liệu C-dot sử dụng tiền chất là hạt kê. 

Khảo sát cấu trúc vật liệu, hình thái học và các 

đặc trưng quang phổ của hạt cacbon nanô chế tạo 

được. Dựa trên sản phẩm thu được, chúng tôi sẽ 

tiến hành nuôi tế bào trong môi trường nuôi có 

chứa C-dot để ứng dụng nhuộm chẩn đoán tế bào 

học. 

Nội dung chính: 

Chế tạo tạo vật liệu C-dot từ hạt kê 
Tìm hiểu lý thuyết tổng quan về một số phương 

pháp chế tạo vật liệu C-dot có tiền chất từ sinh 

khối. Trên cơ sở đó lựa chọn phương pháp đơn 

giản, ít tốn kém và phù hợp với tiền chất được sử 

dụng dder chế tạo vật liệu. 

Nghiên cứu cấu trúc vật liệu, hình thái học và 

các tính chất quang phổ 
Ứng dụng các phép đo và phân tích cấu trúc, hình 

ảnh vật liệu hiện đại nhằm đánh giá sản phẩm C-

dot thu được sau quá trình chế tạo. Thực hiện các 

phép đo phổ hấp thụ, phổ phát quang của vật liệu 

để phân tích các liên kết hóa học và nhóm chức 

định xứ trên bề mặt hạt cacbon nanô. 

Ứng dụng vật liệu C-dot để nhuộm tế bào  
 Dựa trên sản phẩm thu được là dung dịch C-dot, 

 Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  2 

Sản phẩm đào tạo:    02 cử 

nhân  

Sản phẩm ứng dụng:  

- Quy trình chế tạo hạt cacbon 

nanô từ hạt kê bằng phương 

pháp thủy nhiệt. 

- Dung dịch chứa hạt cacbon 

nanô có thể được sử dụng 

nhuộm chẩn đoán tế bào học. 

- Quy trình nhuộm tế bào có sử 

dụng hạt cacbon nanô. 

- Các mẫu tế bào học đã bắt màu 

khi được nuôi, nhuộm trong môi 

trường có hạt cacbon nanô. 

  

 

60 60  Trường

ĐHKH 



chúng tôi sẽ tiến hành nuôi, nhuộm tế bào và chụp 

ảnh bằng kính hiển vi huỳnh quang. Tìm hiểu cơ 

chế nhuộm và đánh giá mức độ thẩm thấu của C-

dot vào trong tế bào. 

 

20.  Khảo sát và đánh giá 

sự thay đổi chất lượng 

nước sông Như Ý, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

sau khi dự án cải tạo 

công trình Đập Đá 

hoàn thành. 

Mục tiêu tổng quát: 

Đề tài được tiến hành nhằm góp phần đánh giá 

chất lượng nguồn nước sông Như Ý, tỉnh Thừa 

Thiên Huế sau khi được thông dòng với sông 

Hương. 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Có được dữ liệu về các thông số chất lượng nước 

của sông Như Ý theo không gian và thời gian 

nghiên cứu thông qua các chỉ tiêu về hóa lý và vi 

sinh vật. 

- Phân tích thành phần chính quyết định đến sự 

biến đổi chất lượng nước sông Như Ý. 

- Tính toán được các chỉ số đánh giá chất lượng 

nước sông Như Ý: WQI, TRIX. 

- Phân tích sự tương quan giữa các chỉ số đánh giá 

chất lượng nước sông Như Ý: WQI và TRIX. 

- Đánh giá được sự thay đổi chất lượng nước sông 

Như Ý so với các nghiên cứu trước đây. 

 Nội dung: 

- Đánh giá biến động chất lượng nước sông Như 

Ý qua từng thông số môi trường riêng lẻ. 

- Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý bằng 

phương pháp phân tích thành phần chính (PCA). 

- Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý dựa vào 

chỉ số WQI. 

- Xác định tình trạng dinh dưỡng của nước sông 

Như Ý thông qua tỷ lệ TN/TP và chỉ số TRIX. 

- Đánh giá sự tương quan giữa các chỉ số WQI, 

TRIX 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  2 

Sản phẩm đào tạo:    02 cử 

nhân  

Sản phảm ứng dụng: 

+ Bộ số liệu về thông tin chất 

lượng nước ở sông Như Ý, tỉnh 

Thừa Thiên Huế trong năm 2018 

– 2019. 

+ Bảng các chỉ số: WQI, TRIX 

để đánh giá chất lượng nguồn 

nước, tình trạng dinh dưỡng của 

sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên 

Huế trong năm 2018 – 2019. 
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21.  Nghiên cứu thành phần 

amino acid, động thái 

tích lũy một số kim 

loại nặng của cá rô phi 

vằn (oreochromis 

niloticus) và đánh giá 

Mục tiêu: 

- Biết được thành phần amino acid và xác định 

hàm lượng các kim loại nặng tích lũy trong cơ thể 

của cá Rô phi ứng với các giai đoạn sinh trưởng 

của chúng 

- Phân tích, đánh giá rủi ro sức khỏe đối với con 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 02 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

và 01 thạc sỹ 

Sản phẩm ứng dụng:  
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rủi ro sức khỏe đối với 

con người 

người của một số kim loại nặng (Cd, Hg, As, Pb, 

Cu…) trong cơ thể cá Rô phi sống ở các sông hồ 

của thành phố Huế nhằm có được những khuyến 

cáo cho người sử dụng để đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

Nội dung: 

- Tìm hiểu tình hình khai thác cá Rô phi tại một số 

sông, hồ ở thành phố Huế 

- Khảo sát thành phần amino acid ở một số nhóm 

cá được khai thác làm thực phẩm bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) 

- Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cd, 

Hg, As, Pb, Cu…) trong trầm tích, nước và cơ thể 

cá Rô phi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử AAS (Atomic Absorption 

Spectrometers) 

- Xây dựng mối tương quan giữa hàm lượng kim 

loại nặng trong trầm tích và cơ thể cá bằng phần 

mềm vi tính Origin 7.5 

- Xác định hệ số tích lũy sinh học BSAF ((Biota 

Sendiment Accumulation Factor) về một số kim 

loại nặng của cá Rô phi 

- Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại 

nặng tích lũy ở cơ thể cá Rô phi đến người sử 

dụng 

• Tình hình khai thác cá Rô phi 

tại một số sông, hồ ở thành phố 

Huế 

• Biết được giá trị dinh dưỡng, 

kết quả về tích lũy một số kim 

loại nặng có trong cơ thể cá Rô 

phi sống ở các sông hồ của 

thành phố Huế và mức độ rủi ro 

đến sức khỏe người sử dụng. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

- Cá Rô phi và môi trường của 

một số sông, hồ ở thành phố 

Huế  

- Thành phần amino acid 

- Các kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, 

Cd, Hg, As... 

 

 

22.  Ảnh hưởng của việc bổ 

sung chế phẩm từ củ 

nén (Allium 

schoenoprasum) và củ 

gừng (Zingiber 

officinale) đến sinh 

trưởng và sức đề kháng 

của gà thịt 

Mục tiêu: 

Nâng cao năng suất và hiệu quả trong chăn nuôi 

gà thịt bằng sử dụng hiệu quả chế phẩm từ củ nén 

(Allium schoenoprasum) và củ gừng (Zingiber 

officinale) bổ sung trong thức ăn cho gà với mục 

đích thay thế kháng sinh trong phòng bệnh và kích 

thích sinh trưởng. 

Nội dung chính: 

-Tách chiết cao dịch chiết từ củ nén và củ gừng. 

Tạo chế phẩm bằng cách phối trộn cao dịch chiết 

và cơ chất. 

- Đánh giá khả năng kháng khuẩn và mức độ vô 

trùng của chế phẩm (riêng rẽ hoặc phối trộn) theo 

các mức thời gian bảo quản, so sánh với các loại 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

- Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự 

kiến: 

+ Qui trình bào chế chế phẩm từ 

củ nén và củ gừng; 

+ Qui trình sử dụng chế phẩm từ 

củ nén và củ gừng trong chăn 

nuôi gà thịt; 

+ Tư liêu khoa học về khả năng 
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kháng sinh phổ biến hiện nay trong chăn nuôi gia 

cầm bằng phương pháp kháng khuếch tán trong 

thạch với một số vi khuẩn như 

E.coli, Samonella, Staphylococcus. 

-Bổ sung chế phẩm củ nén và củ gừng (riêng rẽ 

hoặc phối trộn) ở các tỉ lệ khác nhau để kiểm tra 

ảnh hưởng đến: 

(1) Sinh trưởng: Lượng ăn vào; tăng trọng; 

FCR; tỷ lệ sống, hiệu quả kinh tế. 

(2) Sức đề kháng: Xét nghiệm chỉ số máu; 

định lượng trọng lượng tương đối của túi fabricius 

và lách; kiểm tra phản ứng bạch cầu ái kiềm dưới 

da quá mẫn; theo dõi khả năng phòng bệnh cầu 

trùng và hội chứng hô hấp, tiêu chảy ở gà thịt.  

(3) Chất lượng thịt (pH cơ ngực, tỷ lệ mất nước, 

màu sắc, độ dai và đánh giá cảm quan) 

kháng khuẩn của các loại thảo 

dược; 

+ Có ít nhất một chế phẩm thảo 

dược sử dụng trong chăn nuôi gà 

thịt. 

- Phạm vi nghiên cứu: Trại NC 

và TN Thủy An, Khoa CNTY, 

ĐHNL Huế 

- Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 

Các trang trại và nông hộ chăn 

nuôi gà "thảo dược" 

23.  Nghiên cứu nhân giống 

nấm dược liệu Vân chi 

(Trametes versicolor 

(Linnaeus :Fries) Pilat) 

cung cấp cho khu vực 

miền Trung 

Mục tiêu: 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 

hệ sợi nấm Vân chi (Trametes versicolor 

(Linnaeus :Fries) Pilat) trên môi trường nhân 

giống nấm cấp 2 và cấp 3 để xác định được kỹ 

thuật nhân giống tốt nhất trong điều kiện khí hậu 

miền Trung Việt Nam, đồng thời xây dựng quy 

trình nhân giống theo hướng hàng hóa nhằm đáp 

ứng nhu cầu sản xuất của khu vực miền Trung. 

 

Nội dung chính: 

-Nghiên cứu nhân giống nấm Vân Chi cấp 2 trên 

các loại môi trường khác nhau.  

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống nấm Vân Chi 

cấp 3 trên lượng cấy chuyền và giá thể khác nhau.  

- Đánh giá chất lượng giống bằng trồng và sản 

xuất nấm Vân Chi từ giống cấp 3 

- Xây dựng quy trình tối ưu kỹ thuật nhân giống 

nấm Vân chi 

 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 02 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm  

Quy trình nhân giống nấm Vân 

chi được nghiệm thu cấp cơ sở 

Giống cấp 2 nấm Vân Chi: 200 

chai 

Giống cấp 3 nấm Vân Chi: 800 

bịch 

Nấm Vân Chi thành phẩm sấy 

khô - đóng gói: 10-15kg 

+ Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài được tiến hành trên đối 

tượng nấm Vân chi (Trametes 

versicolor (Linnaeus :Fries) 

Pilat) trong hai năm 2018-2019 

trong điều kiện sinh thái tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

Khả năng ứng dụng: Hiện nay 
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chủ trương của quốc gia nói 

chung và tỉnh Thừa Thiên Huế, 

khu vực miền Trung nói 

riêng đang khuyến khích phát 

triển trồng trọt theo hướng an 

toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm và mở rộng vùng 

dược liệu để đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng, nâng cao đời sống 

dân sinh và phát triển du lịch. Vì 

vậy, chúng tôi tin tưởng các sản 

phẩm của dự án sẽ góp phần đáp 

ứng nhu cầu của thị trường và 

phù hợp với định hướng phát 

triển chung trong nông nghiệp 

và trồng trọt của chính phủ và 

của tỉnh. 

24.  Nghiên cứu đặc điểm 

nông sinh học cây địa 

liền (Kaempferia 

galangal) và xây dựng 

quy trình kỹ thuật sản 

xuất an toàn tại Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu:  

- Mục tiêu chung: 

Phát triển sản xuất cây địa liền theo hướng hàng 

hóa tại Thừa Thiên Huế.  

- Mục tiêu cụ thể 

+ Đánh giá được đặc điểm nông sinh học và năng 

suất cây địa liền khi trồng ở Thừa Thiên Huế. 

+ Xây dựng được quy trình sản xuất an toàn cây 

địa liền theo hướng làm rau gia vị và làm thuốc 

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Nội dung chính: 

- Thu thập củ giống cây địa liền và đem trồng ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tiến hành đánh giá các đặc điểm nông sinh học 

cây địa liền. 

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật xây dựng quy 

trình sản xuất an toàn cây địa liền tại Thừa Thiên 

Huế, gồm: 

+ Thời vụ trồng, mật độ trồng, 

+ Ảnh hưởng của việc phủ luống và xác định loại 

vật liệu phủ luống, 

+ Xác định loại phân hữu cơ và liều lượng bón 

thích hợp, 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

Sản phẩm ứng dụng: 

- Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

+ 1 Bảng mô tả đặc điểm nông 

sinh học và năng suất cây địa 

liền trồng tại Thừa Thiên Huế. 

+ 1 quy trình kỹ thuật sản xuất 

an toàn cây địa liền ở Thừa 

Thiên Huế. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Vườn thực nghiệm Khoa 

Nông học, Trường ĐH Nông 

Lâm, Đại học Huế. 

+ Viện nghiên cứu và phát triển, 

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học 

Huế. 

+ HTX Hương Long, thành phố 

Huế. 

- Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

60 60 0 Trường 

ĐHNL 



+ Sử dụng bón một số loại phân hữu cơ vi 

sinh/sinh học, 

+ Xác định liều lượng NPK thích hợp. 

+ Các tập thể và cá nhân có nhu 

cầu phát triển sản xuất và kinh 

doanh cây địa liền trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế và các 

vùng phụ cận. 

 

25.  Nghiên cứu sản xuất 

chế phẩm nano bạc có 

bổ sung chitosan nhằm 

ứng dụng bảo quản quả 

quýt Hương Cần tại 

Thừa Thiên Huế 

 

Mục tiêu: 

-Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Nano bạc có bổ 

sung chitosan để sử dụng trong công nghệ bảo 

quản rau quả đặc sản nhằm kéo dài thời gian bảo 

quản tươi ở Thừa Thiên Huế 

 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật ảnh hưởng 

đến quá trình chế tạo chế phẩm dung dịch nano 

bạc có bổ sung chitosan 

-Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bảo quản quýt 

Hương Cần sau thu hoạch bằng chế phẩm nano 

bạc-chitosan. 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm  

Quy trình chế tạo chế phẩm 

nano bạc có bổ sung chitosan 

+ Phạm vi nghiên cứu:  

- Các thí nghiệm của đề tài được 

tiến hành ở phòng thí nghiệm 

Khoa Cơ khí- Công nghệ, 

trường ĐH Nông Lâm, Đại học 

Huế  

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

Hộ nông dân tại thôn Hương 

Cần, xã Hương Toàn, thị xã 

Hương trà, Thừa Thiên Huế 
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26.  Thiết lập bản đồ dự 

báo chất lượng nước 

nuôi trồng thủy sản ở 

đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Xây dựng các bản đồ mô phỏng chất 

lượng nước, phân vùng chất lượng nước với sự hỗ 

trợ của công nghệ GIS và mô hình toán. Qua đó, 

nghiên cứu sẽ hỗ trợ quy hoạch vùng nuôi tôm 

ven đầm phá hợp lý và hiệu quả. 

Nội dung chính: 

- Hiện trạng NTTS ven đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai 

- Hiện trạng chất lượng nước ở đầm phá Tam 

Giang – Cầu Hai theo thời gian và không gian với 

sự hỗ trợ của GIS. 

- Dự báo chất lượng nước nuôi trồng thủy sản 

thông qua mô hình toán. 

 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

Bản đồ dự báo chất lượng nước 

nuôi thủy sản vùng đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai. 

 + Khả năng và địa chỉ ứng 

dụng:  

Khả năng ứng dụng: Kết quả 

của đề tài sẽ cung cấp cơ sở dữ 

liệu về chất lượng nước nuôi 
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thủy sản trong tương lai trong 

điều kiện biến đổi khí hậu ở 

vùng đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai thông qua các bản đồ chất 

lượng nước. 

Địa chỉ ứng dụng: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi cục 

Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 

27.  Thử nghiệm sản xuất 

giống cá Bống bớp 

(Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) ở đầm 

phá Tam Giang 

Mục tiêu: 

Xác định được tương quan chiều dài và khối 

lượng cá; các giai đoạn phát triển của tuyến sinh 

dục cá bố mẹ; mùa vụ sinh sản chính; tỷ lệ đực cái 

trong quần đàn; sức sinh sản của cá cái. 

Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ 

thành thục sinh dục; phương pháp kích thích cá 

sinh sản. 

Sự phát triển của ấu trùng và biện pháp kỹ thuật 

ương nuôi các giai đoạn ấu trùng 

 

Nội dung: 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá 

Bống Bớp (Bostrichthys sinensis, Lacepède, 

1801). 

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục 

sinh dục cá Bống bớp (Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) bố mẹ. 

Nghiên cứu chất kích thích sinh sản; kỹ thuật cho 

đẻ và ấp trứng. 

Nghiên cứu kỹ thuật ương nuôi các giai đoạn ấu 

trùng cá Bống Bớp (Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) 

 

Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  1 

Sản phẩm đào tạo: 

Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

-  Đàn cá bố mẹ đạt chất lượng: 

50 cặp Bống bớp (Bostrichthys 

sinensis, Lacepède, 1801), sản 

xuất được 2 vạn giống cá Bống 

bớp đạt chất lượng nuôi thương 

phẩm ở vùng đầm phá Tam 

Giang. 

- Báo cáo về đặc điểm sinh sản 

của cá Bống bớp (Bostrichthys 

sinensis, Lacepède, 1801) ở 

vùng đầm phá Tam Giang. 

- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ 

thành thục và phương pháp kích 

thích cá Bống bớp (Bostrichthys 

sinensis, Lacepède, 1801) sinh 

sản.  

- Quy trình kỹ thuật sinh sản 

nhân tạo cá Bống bớp 

(Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) ở vùng đầm 

phá Tam Giang.  

- Phạm vi nghiên cứu:  

Nghiên cứu được thực hiện trên 

đối tượng cá Bống bớp 

(Bostrichthys sinensis, 
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Lacepède, 1801) ở vùng đầm 

phá Tam Giang. 

Đàn cá bố mẹ Bống bớp 

(Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) được thu mua 

ngoài tự nhiên để thuần hoá nuôi 

vỗ thành thục và cho đẻ. Ngoài 

ra mẫu cá cũng được thu thập 

ngoài tự nhiên để tiến hành các 

nghiên cứu về các chỉ tiêu sinh 

sản. 

 

- Khả năng và địa chỉ ứng 

dụng:  
Nhu cầu thị trường gần đây càng 

cao về việc tiêu thụ cá Bống bớp 

(Bostrichthys sinensis, 

Lacepède, 1801) vì đây là các 

loài di cư vào thủy vực đầm phá 

nước lợ nên có chất lượng cao, 

thường có mặt trong các bữa ăn 

gia đình của người dân Huế 

trong thời gian gần đây.  

- Sản xuất giống nhân tạo thành 

công loài cá này sẽ mở ra sẽ bổ 

sung thêm loài nuôi có giá trị tại 

vùng đầm phá Tam Giang, Thừa 

Thiên Huế và các tỉnh lân cận. 

28.  Đánh giá thực trạng và 

đề xuất giải pháp phát 

triển rừng trồng các 

loài keo theo hướng 

kinh doanh gỗ lớn ở 

tỉnh Quảng Trị 

Mục tiêu: 

- Đánh giá được thực trạng/hiện trạng rừng trồng 

các loài keo theo hướng kinh doanh gỗ lớn. 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

phát triển rừng keo theo hướng kinh doanh gỗ lớn 

- Đề xuất được các giải pháp phát triển rừng keo 

theo hướng kinh doanh gỗ lớn 

Nội dung chính: 

- Thực trạng phát triển rừng keo ở địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (Diện tích theo các loài keo, Diện tích 

theo chủ quản lý; Chiến lược/xu hướng phát triển 

rừng keo gỗ lớn ...) 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 02 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 

trồng Keo theo hướng kinh 

doanh gỗ lớn  

+ Phạm vi nghiên cứu:  

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 
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- Các nhân tố ảnh hưởng (chính sách, năng lực 

của người trồng rừng, thị trường...) đến việc trồng 

keo ở địa bàn nghiên cứu. 

- Phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng 

keo theo hướng kinh doanh dăm giấy và gỗ xẻ. 

- Các giải pháp phát triển rừng keo theo hướng 

kinh doanh gỗ lớn (chính sách, kỹ thuật, thị 

trường). 

         o Khả năng áp dụng: 

Người trồng rừng (bao gồm các 

đơn vị kinh doanh lâm nghiệp, 

hộ gia đình) có khả năng áp 

dụng hướng dẫn này để triển 

khai công tác trồng rừng gỗ lớn 

trên thực tế 

         o Địa chỉ ứng dụng: các 

tỉnh khu vực miền Trung  

 

29.  Đánh giá phân bố và 

tình trạng hiện nay của 

các loài cu li 

(Nycticebus spp.) và 

các loài khỉ (Macaca 

spp.) ở khu vực Bắc 

Trung Bộ của Việt 

Nam 

Mục tiêu: 

- Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá được 

phân bố, tình trạng và các mối đe dọa chính đối 

với các loài Cu li và các loài Khỉ hiện có ở khu 

vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam. 

 

Nội dung chính: 

- Đánh giá phân bố của các loài Cu li ở khu vực 

nghiên cứu. 

- Đánh giá phân bố của các loài khỉ ở các khu vực 

nghiên cứu. 

- Xác định các mối đe dọa chính đối với các loài 

Cu li và các loài Khỉ ở khu vực nghiên cứu. 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm:  

Kết quả nghiên cứu của đề tài là 

“1 Bản báo cáo phân tích” nhằm 

cung cấp chi tiết về tình trạng 

phân bố, sinh cảnh sống và các 

mối đe dọa chủ yếu đối với các 

loài Cu li và các loài Khỉ trong 

khu vực nghiên cứu.  

+ Phạm vi nghiên cứu: Nghiên 

cứu bằng phương pháp phỏng 

vấn thợ săn, người am hiểu về 

rừng (người thương xuyên đi 

rừng), phát hiện mẫu vật từ các 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng 

Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ 

An và Thanh Hóa (khu vực Bắc 

Trung Bộ).  

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 

Kết quả của công trình nghiên 

cứu là cơ sở khoa học để các cơ 

quan quản lý và bảo vệ tài 

nguyên rừng như các Chi cục 

kiểm lâm, các Khu bảo tồn, các 

Vườn quốc gia ở khu vực Bắc 
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Trung Bộ xây dựng các kế 

hoạch quản lý và bảo tồn các 

loài linh trưởng nói chung và 

các loài Cu li và các loài Khỉ nói 

riêng và tăng cường công tác 

thực thi pháp luật.  

30.  Ứng dụng kết hợp viễn 

thám và thiết bị bay 

không người lái thành 

lập bản đồ phân vùng 

nước tưới cho diện tích 

đất trồng lúa ở huyện 

Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng 

Mục tiêu: 

- Giải đoán được ảnh viễn thám để xây dựng bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất trồng lúa của huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Xây dựng được bản đồ phân vùng nước tưới cho 

diện tích đất trồng lúa sử dụng kết hợp ảnh viễn 

thám với ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái. 

- Đề xuất được một số giải pháp hỗ trợ ch công 

tác quản lý và sử dụng nguồn nước tưới hợp lý 

cho diện tích đất trồng lúa trong điều kiện hạn hạn 

ở địa bàn nghiên cứu. 

 

Nội dung chính: 

- Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của 

huyện Hòa Vang. 

- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trồng 

lúa của huyện Hòa Vang sử dụng ảnh viễn thám. 

- Thành lập bản đồ phân vùng nước tưới cho diện 

tích đất trồng lúa sử dụng kết hợp ảnh viễn thám 

với ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái. 

- Một số giải pháp hỗ trợ công tác quản lý và sử 

dụng nguồn nước tưới hợp lý cho diện tích đất 

trồng lúa trong điều kiện hạn hạn ở huyện Hòa 

Vang. 

 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 01 

bản đồ hiện trạng đất trồng lúa; 

01 bản đồ phân vùng tưới cho 

diện tích đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng. 

+ Phạm vi nghiên cứu: Huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài 

sau khi được nghiệm thu sẽ 

chuyển giao cho Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Hòa Vang, UBND 

huyện Hòa Vang và một số đơn 

vị liên quan đến quản  lý khai 

thác nguồn nước ở thành phố Đà 

Nẵng. Đây là nguồn tài liệu có 

thể hỗ trợ các ban ngành liên 

quan trong việc phân bố nguồn 

nước tưới hợp lý cho diện tích 

đất trồng lúa, góp phần giảm 

thiếu ảnh hưởng của hạn hán 

đến sản xuất lúa ở bàn nghiên 

cứu. Bên cạnh đó, kết quả của 

đề tài này còn hỗ trợ cho quá 

trình ra quyết định liên quan đến 
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lập kế hoạch sử dụng đất trồng 

lúa thích ứng với hạn hán, nhằm 

giảm thiểu ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đến sản xuất nông 

nghiệp ở huyện Hòa Vang và 

một số huyện có điều kiện tương 

tự. 

31.  Nghiên cứu giải pháp 

phục hồi sinh kế cho 

ngư dân khai thác thuỷ 

sản gần bờ tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế sau sự 

cố ô nhiễm môi trường 

biển năm 2016. 

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu thực trạng sinh kế hộ ngư dân khai thác 

thủy sản biển gần bờ tại Thừa Thiên Huế sau sự 

cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016. 

-Đánh giá và phân tích những thay đổi về sinh kế 

hộ ngư dân trước và sau sự cố ô nhiễm môi trường 

biển. 

-Phân tích sự phục hồi sinh kế hộ ngư dân khai 

thác thuỷ sản biểngần bờ sau sự cố ô nhiễm môi 

trường biển 2016. 

- Đánh giá các giải pháp đảm bảo phục hồi sinh kế 

bền vững cho hộ ngư dân khai thác thuỷ sản biển 

gần bờ tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nội dung chính: 

-Khảo sát thực trạng sinh kế hộ ngư dân khai thác 

thủy sản biển gần bờ tại Thừa Thiên Huế sau sự 

cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016. 

- Đánh giá và phân tích những thay đổi về sinh kế 

của ngư dân trước và sau sự cố ô nhiễm môi 

trường biển: những thay đổi về tài sản sinh kế, 

chiến lược sinh kế và kết quả của chiến lược sinh 

kế. 

- Phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn 

các giải pháp phục hồi sinh kế của người dân và 

kết quả của các giải pháp đó. 

- Đánh giá phục hồi năng lực của hộ gia đình bị 

ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển. 

- Đánh giá phục hồi tài sản sinh kế hộ gia đình bị 

ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển. 

- Đánh giá phục hồi hoạt động của hộ gia đình bị 

bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm  môi trường biển. 

- Khảo sát và đánh giá các giải pháp phục hồi sinh 

kế bền vững cho ngư dân khai thác thuỷ sản biển 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm  

- Báo cáo phân tích thực trạng 

và giải pháp phục hồi sinh kế 

cho cộng đồng ngư dân khai 

thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế sau sự cố 

nhiễm độc môi trường biển năm 

2016. 

- Đề xuất các giải pháp phục hồi 

sinh kế bền vững cho ngư dân 

khai thác thuỷ sản biển nhằm ổn 

định cuộc sống, nâng cao thu 

nhập. 

+ Phạm vi nghiên cứu:  

Đề tài sẽ tiến hành nghiên 

cứu tại 3 điểm chịu ảnh hưởng 

của sự cố ô môi trường biển 

2016 tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế: (1) thị trấn Lăng Cô 

(huyện Phú Lộc); (2) Xã Phú 

Diên (huyện Phú Vang); (3) xã 

Quảng Ngạn (huyện Quảng 

Điền) 

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở 

tham khảo và áp dụng tốt cho 
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gần bờ tỉnh Thừa Thiên Huế cộng đồng cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế trong việc khắc phục 

hậu quả của sự cố ô nhiễm môi 

trường biển và chuyển đổi sinh 

kế phù hợp nhằm ổn định cuộc 

sống và nâng cao thu nhập của 

ngư hộ. Kết quả cũng có ý nghĩa 

tham khảo tốt đối với các tỉnh 

ven biển Việt Nam có hoạt động 

khai thác thuỷ sản biển chịu ảnh 

hưởng từ sự cố ô nhiễm môi 

trường biển. 

- Kết quả nghiên cứu sẽ được 

chuyển giao cho UBND các 

huyện, các xã trong vùng nghiên 

cứu, phòng tài nguyên môi 

trường các huyện, cơ quan 

khuyến nông của các huyện 

nhằm nhân rộng kết quả nghiên 

cứu. 

32.  Quy trình chế tạo,  đặc 

trưng của hệ vật liệu 

nano tổ hợp mang 

kháng sinh ứng dụng 

trong phòng và điều trị 

bệnh hoại tử gan tụy 

cấp trên tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus 

vannamei). 

 

Mục tiêu: 

Chế tạo hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng 

sinh  nhằm phòng chống bệnh hoại tử gan tụy cấp 

trên tôm thẻ chân trắng. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ vật liệu nano tổ 

hợp mang kháng sinh (gọi tắt hệ nano). 

- Khảo sát các đặc trưng, tính chất của hệ nano. 

- Thử nghiệm, đánh giá độ nhạy của hệ nano đối 

với vi khuẩn gây bệnh. 

- Thử nghiệm, xác định  nồng độ ức chế tối thiểu, 

nồng độ tiêu diệt tối thiểu của hệ nano đối với vi 

khuẩn gây bệnh. 

- Thử nghiệm, đánh giá  ảnh hưởng của hệ nano 

đến tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng 

trong bể cảm nhiễm.  

- Thử nghiệm, đánh giá ảnh hưởng của hệ nano 

đối với tỷ lệ sống sót của tôm thẻ chân trắng trong 

bể cảm nhiễm. 

- Xác định dư lượng kháng sinh trên tôm. 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Hệ vật liệu có kích thước 

nano, mang thuốc tốt. 

Phạm vi nghiên cứu:  

+ Các nghiên cứu được thực 

hiện trên quy mô phòng thí 

nghiệm 

+  Đề tài được thực hiện tại: 

-  Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế. 

- Viện Khoa học Vật liệu thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. 

Khả năng và địa chỉ ứng 

dụng:  
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- Người nuôi tôm sẽ sử dụng 

để xử lý nước và phòng trừ bệnh 

hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ 

chân trắng. 

- Các trang trai nuôi tôm, 

công ty nuôi tôm, công ty thuốc 

thủy sản: Cty TNHH Sao Việt sẽ 

tiếp nhận và phân phối sản phẩn 

đến người tiêu dùng nếu nghiên 

cứu thành công. 

33.  Nghiên cứu đánh giá 

hiệu quả mô hình xen 

cây dược liệu và cây 

họ đậu trong vườn cao 

su kiến thiết cơ bản ở 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Xác định được một số cây trồng có hiệu quả cao, 

phù hợp cho vườn cao su kiến thiết cơ bản, các 

diện tích cao su trồng mới, trồng tái canh. 

- Góp phần duy trì diện tích cao su hiện tại, nâng 

cao thu nhập cho bà con nông dân. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, 

năng suất của một số cây dược và một số cây họ 

đậu xen canh trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

(KTCB). 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen 

trong hệ thống canh tác cao su. 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 02 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

Mô hình trồng xen một số loại 

cây dược liệu và cây họ đậu phù 

hợp có hiệu quả kinh tế cao 

trong vườn cao su KTCB. 

+ Phạm vi nghiên cứu:  

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

Tỉnh Thừa Thiên Huế và các 

vùng sản xuất cao su có điều 

kiện sinh thái tương tự. 
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34.  Nghiên cứu vai tro và 

tính bền vững của các 

tổ hợp tác sản xuất 

nông nghiệp trong xây 

dựng nông thôn mới ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu: 

-Tìm hiểu thực trạng hoạt động của Tổ hợp tác 

sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn 

mới tại Thừa Thiên Huế. 

-Phân tích vai trò của tổ hợp tác sản xuất nông 

nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại Thừa 

Thiên Huế. 

-Đánh giá tính bền vững của các tổ hợp tác sản 

xuất nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung chính: 

1. Thực trạng hoạt động của các Tổ hợp tác sản 

xuất ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Quá trình phát triển tổ hợp tác 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 1 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ 01 Báo cáo phân tích về vai 

trò và tính bền vững của các Tổ 

hợp tác sản xuất Nông nghiệp 

trong xây dựng nông thôn mới ở 

Tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo 

bao gồm các giải pháp để nâng 

cao vai trò và tính bền vững của 
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- Loại hình tổ hợp tác 

- Cấu trúc tổ chức 

- Hoạt động của các tổ hợp tác 

2. Kết quả hoạt động của các Tổ hợp tác sản xuất 

- Những thành công 

- Những thất bại 

- Nguyên nhân thành công và thất bại 

3. Vai trò của tổ hợp tác sản xuất trong xây dựng 

nông thôn mới 

- Vai trò về mặt kinh tế 

- Vai trò về mặt xã hội 

4. Tính bền vững của các Tổ hợp tác sản xuất 

nông nghiệp  

- Bền vững về tài chính 

- Bên vững về tổ chức 

- Bền vững về hoạt động 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững 

5. Giải pháp nâng cao vai trò và tính bền vững của 

các Tổ hơp tác  

- Giải pháp chính sách 

- Giải pháp kỹ thuật  

Tổ hợp tác.  

+ kết quả nghiên cứu sẽ được 

chuyển đến các phòng ban nông 

nghiệp và PTNT, trung tâm 

khuyến nông, và chính quyền 

địa phương và họ có thể sử dụng 

trong việc xây dựng các giải 

pháp và kế hoạch hành động để 

nâng cao vai trò và tính bền 

vững của các tổ hợp tác sản 

xuất. 

35.  Đánh giá thực trạng và 

đề xuất hướng sử dụng 

bền vững đất ngập 

nước tại huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam 

Mục tiêu: 

Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng đất 

ngập mặn ở huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng 

Nam, từ đó xác định các yếu tố gây ảnh hưởng 

đến biến đổi sử dụng đất ngập nước làm cơ sở đề 

xuất các biện pháp quản lý, phục hồi hệ thực vật 

ngập mặn ở địa phương. 

 

Nội dung chính: 

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

bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng và biến động đất 

ngập nước trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam 

- Đánh giá thích hợp đất đai và tính bền vững của 

các loại hình sử dụng đất ngập nước trên địa 

bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

- Đề xuất định hướng và giải pháp và phát triển 

bền vững đất ngập nước huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 2 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 02 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm: 

Sản phẩm chính của đề tài là bộ 

cơ sở dữ liệu về đất ngập nước 

trên địa bàn huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam và các giải 

pháp chiến lược nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng loại đất này 

cho chính quyền địa phương. 

+ Phạm vi nghiên cứu:  huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài 

là tài liệu tham khảo có đầy đủ 
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Quảng Nam 

 

luận cứ khoa học phục vụ và đáp 

ứng nhu cầu phát triển của địa 

phương. Đặc biệt, những giải 

pháp và khuyến nghị của đề tài 

về định hướng sử dụng đất ngập 

nước góp phần phát triển bền 

vững địa bàn nghiên cứu. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài 

có thể áp dụng trong các lĩnh 

vực khoa học nghiên cứu về tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường, 

sinh thái, quản lý tai biến và rủi 

ro, quản lý tổng hợp và thống 

nhất đới bờ, quy hoạch và tổ 

chức lãnh thổ; phát triển kinh tế 

- xã hội có hiệu quả hướng đến 

sự bền vững và ứng phó với 

những tác động bất lợi của biến 

đổi khí hậu toàn cầu. 

 

 

36.  Ảnh hưởng của  

một số tổ hợp lai giữa 

các dòng lợn PIC và 

khối lượng giết mổ đến 

sinh trưởng, năng suất 

thịt và hiệu quả kinh tế 

chăn nuôi lợn thịt 

Mục tiêu: 

Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế chăn nuôi 

lợn thịt bằng cách sử dụng tổ hợp lai và khối 

lượng giết mổ phù hợp. 

 

Nội dung chính: 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của 3 tổ hợp lợn lai 

PIC337 × GF24, PIC280 × GF24 và PIC399 × 

GF24  và các khối lượng giết mổ (90kg, 110kg và 

130kg) đến khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế 

của lợn thịt nuôi theo quy trình chăn nuôi công 

nghiệp. 

 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 03 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 01 (nếu có) 

+ Số tiến sỹ đào tạo: (góp phần 

đào tạo 01 NCS) 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 

Trang trại chăn nuôi lợn thịt. 
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37.  Nghiên cứu thiết lập 

quy trình công nghệ 

sản xuất sữa chua đậu 

nành bởi các chủng vi 

khuẩn lactic được 

tuyển chọn 

Mục tiêu: 

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất sữa 

đậu nành lên men ở quy mô phòng thí nghiệm. 

Nội dung chính: 

- Khảo sát, tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng ứng dụng tromg lên men sữa đậu 

Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 02 

Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 02 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 01 
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 nành. 

- Ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự phát triển 

sinh khối của các chủng đã tuyển chọn. 

- Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ 

thích hợp trong quy trình sản xuất sữa đậu nành 

lên men bới các chủng vi khuẩn lactic đã tuyển 

chọn gồm: mật độ gieo cấy ban đầu, nồng độ các 

chất phụ gia, chế độ thanh trùng… 

Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự 

kiến:  

- Tuyển chọn được ít nhất 2 

chủng vi khuẩn lactic có khả 

năng ứng dụng trong lên men 

sữa đậu nành. 

- Quy trình công nghệ sản xuất 

chế phẩm sinh khối và sản phẩm 

chế phẩm vi khuẩn lactic của 

các chủng đã tuyển chọn. 

 - Quy trình công nghệ sản xuất 

sữa chua từ đậu nành ở quy mô 

phòng thí nghiệm. 

- Sản phẩm sữa chua từ đậu 

nành bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm và có giá trị cảm 

quan tốt. 

+ Phạm vi nghiên cứu:  

+ Khả năng và địa chỉ ứng dụng:  

38.  Xây dựng hệ thống các 

giải pháp nhằm tổ chức 

hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trọng dạy học 

Vật lý ở trường phổ 

thông 

Mục tiêu: 

- Xây dựng được hệ thống các giải pháp nhằm tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy 

học vật lý ở trường phổ thông 

- Khai thác, xây dựng được hệ thống kho tư liệu 

kênh hình nhằm tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong dạy học vật lý ở trường phổ thông 

- Khai thác, xây dựng được hệ thống các thí 

nghiệm khoa học nhằm tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học môn vật lý ở 

trường phổ thông  

Nội dung chính: 

- Đề xuất và xây dựng được hệ thống các giải 

pháp nhằm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. 

- Xây dựng được kho tư liệu kênh hình, kho tư 

liệu thí nghiệm khoa học nhằm tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạotrong dạy học vật lý ở trường 

phổ thông 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 3 
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vật liệu Graphen oxit 

bằng oxit kim loại và 

ứng dụng trong xúc tác 

Nghiên cứu biến tính vật liệu graphen oxit bằng 

các oxit kim loại hoạt động (Fe, Ti, Cu,...) và ứng 

dụng làm chất xúc tác trong phản ứng phân huỷ 

chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ. 

+ Mục tiêu cụ thể 
Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề chính sau: 

- Tổng hợp và đặc trưng vật liệu graphen oxit 

- Biến tính graphen oxit bằng oxit sắt 

- Biến tính graphen oxit bằng oxit titan và oxit 

đồng 

- Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu tổng 

hợp 

Nội dung chính:  

1/ Tổng hợp và đặc trưng graphen oxit 

-Tổng hợp GO theo qui trình Hummer cải tiến 

Tổng hợp theo qui trình đã có. Đặc trưng GO tổng 

hợp bằng các phương pháp thích hợp để đánh giá 

tính chất hoá lý của GO. 

2/ Biến tính graphen oxit bằng ôxit sắt 

- Sử dụng phương pháp thuỷ nhiệt trực tiếp từ 

muối sắt 

3/ Đánh giá hoạt tính của vật liệu biến tính bằng 

oxit sắt 

4/ Biến tính graphen oxit bằng oxit titan và oxit 

đồng 

5/ Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của các vật liệu 

biến tính bằng oxit titan và oxit đồng 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

+ 1 quy trình biến tính graphen 

oxit bằng oxit sắt. 

+ 1 quy trình biến tính graphen 

oxit bằng oxit titan và oxit đồng. 

+ 1 kết quả chi tiết đánh giá hoạt 

tính xúc tác của vật liệu biến 

tính bằng oxit sắt. 

+ 1 kết quả chi tiết đánh giá hoạt 

tính quang xúc tác của vật liệu 

biến tính bằng oxit titan và oxit 

đồng. 
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40.  Xây dựng hệ khuyến 

nghị hợp tác nghiên 

cứu giữa các nhà khoa 

học trên cơ sở khai 

thác các cơ sở dữ liệu 

trực tuyến 

Mục tiêu: Xây dựng và vận dụng một số thuật 

toán về khai phá dữ liệu và hệ thống khuyến nghị 

để đề xuất các phương pháp khai thác dữ liệu của 

các nhà khoa học được đăng tải trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu lưu trữ trực tuyến như DBLP và 

ResearchGate, từ đó đưa ra hệ khuyến nghị hợp 

tác nghiên cứu đối với các nhà khoa học. 

Nội dung chính: 

Nghiên cứu lý thuyết: 

+ Phân tích cơ sở dữ liệu thu thập được để đưa ra 

dự báo xu hướng nghiên cứu, chủ đề quan tâm 

trong lĩnh vực Công nghệ thông tin dựa trên cơ sở 

dữ liệu thu thập được từ DBLP và ResearchGate; 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng nước ngoài: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Sản phẩm ứng dụng là hệ thống 

khuyến nghị hợp tác nghiên cứu 

dựa trên cơ sở dữ liệu của DBLP 

và ResearchGate dành cho các 

nhà nghiên cứu. 

+ Sản phẩm khác: 

Bản thiết kế hệ thống hệ khuyến 
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+ Khuyến nghị hợp tác dành cho các nhà khoa học 

dựa trên những công trình nghiên cứu của họ; 

+ Dự báo chủ đề chính của một số hội nghị, hội thảo 

quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin trong thời 

gian tương lai gần nhằm thu hút được nhiều sự quan 

tâm của các nhà khoa học. 

+ Định hướng chủ đề tổ chức các sự kiện khoa 

học (Hội nghị, Hội thảo) dựa trên xu hướng phát 

triển của lĩnh vực thông qua các công trình đã 

được công bố. 

Nghiên cứu ứng dụng: 

+ Lập trình các module giúp tương tác được với 

các hệ thống lữu trữ dữ liệu từ DBLP thông qua 

các API của chúng để lấy dữ liệu; 

+ Thiết kế và cài đặt một số thuật toán liên quan 

đến lĩnh vực nghiên cứu. 

+ Thử nghiệm hệ thống khuyến nghị dành cho các 

nhà khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin 

từ cơ sở dữ liệu của ResearchGate. 

nghị hợp tác dựa trên cơ sở dữ 

liệu của DBLP và ResearchGate 

dành cho các nhà nghiên cứu. 

Đặc tả thuật toán của các 

module trong hệ thống khuyến 

nghị hợp tác dựa trên cơ sở dữ 

liệu của  DBLP và ResearchGate 

dành cho các nhà nghiên cứu 

41.  Phong trào cần vương 

ở các tỉnh Bắc Trung 

Kỳ (1885 - 1896) 

Mục tiêu: Đề tài góp phần làm sáng tỏ một bộ 

phận quan trọng của phong trào Cần Vương cả 

nước - phong trào Cần Vương Bắc Trung Kỳ trên 

các mặt: điều kiện bùng nổ, những nét chung và 

cụ thể về diễn biến, qui mô, thành phần lãnh đạo, 

lực lượng tham gia, đặc điểm phát triển, nguyên 

nhân thất bại, vai trò và ý nghĩa của phong trào 

Cần Vương Bắc Trung Kỳ đặt trong mối quan hệ 

phong trào Cần Vương cả nước. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu các giai đoạn của phong trào Cần 

Vương Bắc Trung Kỳ  

- Phong trào Cần Vương ở các tỉnh Bắc Trung Kỳ 

- Một số nhận xét về phong trào Cần Vương ở các 

tỉnh Bắc Trung Kỳ: Đặc điểm, nguyên nhân thất 

bại, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Phong trào Cần 

Vương Bắc Trung Kỳ đối với phong trào yêu 

nước chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và 

phong trào Cần vương cả nước nói riêng. 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 
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42.  Đánh giá những tác 

động về kinh tế, xã hội 

Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt 

động dịch vụ du lịch của hộ gia đình tại các điểm 
- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 
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và môi trường của dịch 

vụ du lịch hộ gia đình 

tại các điểm du lịch 

khu vực đồi núi tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến 

hành đánh giá những tác động về kinh tế, xã hội 

và môi trường, phục vụ xây dựng kế hoạch và đề 

xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển du 

lịch bền vững. 

Nội dung chính: 

• Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về 

dịch vụ du lịch của hộ gia đình và những tác động 

của nó về kinh tế, xã hội và môi trường. 

• Điều tra thực trạng, đánh giá những tác 

động về kinh tế, xã hội và môi trường từ dịch vụ 

du lịch của hộ gia đình tại các điểm du lịch khu 

vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế. 

• Xây dựng kế hoạch và đề xuất những giải 

pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững 

trên địa bàn nghiên cứu. 

 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu 

đánh giá những tác động về kinh 

tế, xã hội và môi trường từ dịch 

vụ du lịch của hộ gia đình tại 

các điểm du lịch khu vực đồi núi 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Báo cáo đánh giá tác động về 

kinh tế, xã hội và môi trường từ 

dịch vụ du lịch của hộ gia đình tại 

các điểm du lịch khu vực đồi núi 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hệ thống giải pháp phát triển 

hoạt động dịch vụ du lịch của hộ 

gia đình tại các điểm du lịch khu 

vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

 

43.  Giáo dục kĩ năng 

phòng ngừa xâm hại 

tình dục cho học sinh 

tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm sáng 

tạo 

Mục tiêu: 

1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giáo dục 

kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 

thông qua hoạt động TNST cho học sinh Tiểu học. 

2. Tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng phòng 

chống xâm hại tình dục trẻ em thông qua hoạt 

động TNST cho học sinh Tiểu học. 

3. Xây dựng và thực nghiệm hoạt động giáo dục 

kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 

thông qua hoạt động TNST cho học sinh Tiểu học. 

Nội dung chính: 

- Cơ sở lý luận về giáo dục kĩ năng phòng chống 

xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thông qua 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo  

- Thực trạng giáo dục kĩ năng phòng chống xâm 

hại tình dục cho học sinh tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo 

- Tổ chức giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

+ Chương trình giáo dục kĩ năng 

phòng chống xâm hại tình dục 

cho học sinh Tiểu học thông qua 

hoạt động TNST 

+ Kết quả của nghiên cứu đề tài 

là tài liệu tham khảo hữu ích cho 

những người làm công tác giáo 

dục, những người nghiên cứu, 

giáo viên, phụ huynh và những 

người có quan tâm đến việc giáo 

dục học sinh và đặc biệt là giáo 

dục kĩ năng phòng chống xâm 
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tình dục cho học sinh tiểu học qua hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

hại tình dục cho học sinh Tiểu 

học thông qua hoạt động TNST. 

 

44.  Vận dụng tư tưởng đối 

ngoại Hồ Chí Minh 

vào việc giáo dục chủ 

quyền biển đảo cho 

sinh viên hiện nay 

Mục tiêu: Nghiên cứu toàn diện tư tưởng đối 

ngoại Hồ Chí Minh từ đó vận dụng vào giáo dục 

chủ quyền biển, đảo cho sinh viên. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh.  

- Nghiên cứu những nội dung và giá trị của tư 

tưởng đối ngoại Hồ Chí minh 

- Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho sinh viên theo 

tư tưởng đối ngoại hồ chí minh trong giai đoạn 

hiện nay.  

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 3 

- Sản phẩm ứng dụng: 
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45.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tương tác điện tử - 

tạp chất lên quá trình 

hấp thụ quang-từ trong 

graphene đơn lớp 

Mục tiêu: 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu ảnh 

hưởng của tương tác điện tử - tạp chất lên quá 

trình hấp thụ sóng điện từ trong graphene đơn lớp 

khi đặt trong từ trường. Mục tiêu cụ thể là: 

- Xây dựng công thức lý thuyết về hệ số hấp thụ 

SĐT trong graphene khi đặt trong từ trường không 

đổi vuông góc với tấm graphene và SĐT. 

- Xác định các tính chất của phổ hấp thụ và độ 

rộng vạch phổ cộng hưởng cyclotron. 

Nội dung chính: 

- Sử dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính toán hệ số 

hấp thụ SĐT bởi graphene đơn lớp với cơ chế tán 

xạ điện tử - tạp chất khi có mặt từ trường không 

đổi đặt vuông góc với tấm graphene. 

- Khảo sát sự phụ thuộc của hệ hấp thụ vào tần số 

SĐT và từ trường ngoài để tìm ra điều kiện của 

các quá trình hấp thụ cộng hưởng. 

- Lập trình tính số để thu được giá trị của độ rộng 

vạch phổ cộng hưởng và tìm ra quy luật phụ thuộc 

của độ rộng vạch phổ vào các tham số như trường 

ngoài, cấu trúc vật liệu, nhiệt độ,… 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng nước ngoài: 1  

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 
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46.  Nghiên cứu tình hình 

nhiễm Streptococcus 

Agalactiae ở phụ nữ 

mang thai đến khám và 

Mục tiêu: 

- Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus agalactiae ở 

phụ nữ có thai ở các tuần cuối của thai đến khám 

và theo dõi tại Bệnh viện Trường ĐHY Dược, Đại 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 
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theo dõi tại Bệnh viện 

trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế 

học Huế 

- Xác định độ nhạy cảm với kháng sinh của các 

chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae phân lập 

được.. 

- Xác định một số gen mã hóa yếu tố độc lực của 

các chủng Streptococcus agalactiae phân lập 

được. 

Nội dung chính: 

- Thu thập bệnh phẩm dịch âm đạo của phụ nữ 

mang thai ở những tháng cuối của thai kỳ 

- Thực hiện nuôi cấy và PCR để xác định vi khuẩn 

Streptococcus agalactiae. 

- Liên cầu B phân lập được sẽ thử tính nhạy cảm 

với kháng sinh bằng kháng sinh đồ với dĩa kháng 

sinh 

- Sử dụng kỹ thuật PCR với các mồi đặc hiệu để 

xác định các gen scpb, lmb mã hóa cho protein 

độc lực. 

 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Có quy trình xác định Liên cầu 

B bằng kỹ thuật PCR và nuôi 

cấy 

 

47.  Nghiên cứu một số 

phương pháp mới sử 

dụng hạt nano vàng 

trong điều trị ung thư. 

Mục tiêu:     

    Khảo sát sự truyền năng lượng cộng hưởng 

huỳnh quang khi sử dụng acceptor là hạt nano 

vàng. Xây dựng mô hình vi mô nghiên cứu các 

hiệu ứng plasmon bề mặt trong các hạt kim loại 

nano, các hệ phân tử có cấu trúc nano và các đại 

phân tử sinh học có cấu trúc nano. Nghiên cứu sự 

ảnh hưởng do sự biến tính của các phân tử sinh 

học hấp thụ trên bề mặt hạt nano. 

Nội dung chính: 
+ Xây dựng mô hình sự phụ thuộc cường độ 

huỳnh quang vào nồng độ hạt nano vàng 
+ Xây dựng mô hình vật lý khi cho gắn kết với hạt 

nano vàng trong điều trị ung thư 
+ Xây dựng thuyết truyền năng lượng khổng lồ 

khi có mặt các hạt nano vàng giải thích các thực 

nghiệm quan sát “dị thường” gần đây. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 0 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 
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48.  Đánh giá đứt gãy DNA 

ở các trường hợp vô 

sinh có bất thường tinh 

trùng 

Mục tiêu:  

- Đánh giá tỷ lệ đứt gãy DNA ở các trường hợp vô 

sinh có tinh dịch đồ yếu, ít và dị dạng và so sánh 

với các mẫu tinh dịch đồ bình thường 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng nước ngoài: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 
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- Khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả đứt 

gãy DNA tinh trùng ở các mẫu tinh dịch đồ bất 

thường. 

Nội dung chính: 

- Các trường hợp vô sinh nam đến khám tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược, Đại học  Huế có 

kết quả tinh dịch đồ bất thường theo tiêu chuẩn 

WHO 2010 được chọn vào mẫu nghiên cứu. 

- Khai thác các thông tin hành chính theo mẫu 

nghiên cứu. 

- Hướng dẫn lấy mẫu tinh trùng kiểm tra đứt gãy 

DNA. 

- Xử lý Halotest theo các bước quy trình chuẩn: 

theo 2 giai đoạn 

+ Giai đoạn cố định mẫu 

+ Giai đoạn nhuộm và đọc mẫu 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

- Chỉ số DFI của các mẫu có 

tinh dịch đồ yếu, ít và dị dạng so 

với mẫu bình thường 

- Một số yếu tố liên quan đến 

kết quả đứt gãy DNA tinh trùng 

ở các mẫu tinh dịch đồ bất 

thường. 

 

49.  Nghiên cứu nồng độ 

Folate receptor alpha 

huyết thanh ở bệnh 

nhân ung thư biểu mô 

buồng trứng 

Mục tiêu:  

- Xác định  nồng độ Folate receptor alpha huyết 

thanh ở bệnh nhân  ung thư biểu mô buồng trứng 

và so sánh nồng độ chất chỉ điểm này ở 2 nhóm 

bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng và bệnh 

nhân có khối u lành buồng trứng 

- Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ Folate 

receptor alpha huyết thanh với phân loại mô bệnh 

học, giai đoạn bệnh, thể tích khối u còn sót lại. 

Nội dung chính: 

- Khám lâm sàng trên đối tượng nghiên cứu. 

- Tiến hành lấy mẫu máu trên các đối tượng này 

để định lượng các chất chỉ điểm (Folate receptor 

alpha, CA125). 

- Tiến hành làm xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu 

thuật và phân thành 2 nhóm nghiên cứu: nhóm 

bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng và nhóm 

chứng là những bệnh nhân có khối u lành buồng 

trứng. 

- Định lượng nồng độ Folate receptor alpha huyết 

thanh bằng kỹ thuật ELISA trên máy quang phổ 

ELISA tự động trên 2 nhóm đối tượng nghiên 

cứu. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cữ nhân đào tạo: 1 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Sản phẩm khoa học:              

- Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 1                                              

- Sản phẩm đào tạo: 

•  1 thạc sĩ.  

•  1 bác sĩ đa khoa. 
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- Định lượng nồng độ CA125 huyết thanh bằng kỹ 

thuật kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang trên 

máy COBAS 6000 trên 2 nhóm đối tượng nghiên 

cứu.  

-Sau đó sẽ phân tích xử lý số liệu. 

50.  Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm sàng 

và kết quả điều trị 

nhiễm nấm Candida 

đường hô hấp ở bệnh 

nhân thông khí nhân 

tạo tại khoa hồi sức 

cấp cứu. 

Mục tiêu: 

- Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 

quả điều trị ban đầu nhiễm nấm Candida spp và 

các yếu tố liên quan trên đường hô hấp ở bệnh 

nhân đang thông khí nhân tạo. 

- Chẩn đoán xác định loài, đặc tính gây bệnh của 

các chủng nấm Candida spp trên đường hô hấp ở 

bệnh nhân đang thông khí nhân tạo bằng nuôi cấy 

và kỹ thuật sinh học phân tử. 

Nội dung chính: 

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

nhiễm nấm Candida spp và các yếu tố gây bệnh 

liên quan trên đường hô hấp ở bệnh nhân đang 

thông khí nhân tạo tại khoa hồi sức tích cực. 

- Nuôi cấy, soi tươi và ứng dụng kỹ thuật sinh học 

phân tử (Maldi tof và RT-PCR) trên bệnh phẩm 

dịch tiết khí phế quản, từ đó phân lập, chẩn đoán 

xác định chủng loài, đặc tính gây bệnh của các 

chủng nấm Candida spp gây bệnh trên đường hô 

hấp. 

- Đánh giá kết quả ban đầu điều trị nhiễm nấm 

Candida spp đường hô hấp và các yếu tố gây bệnh 

liên quan ở bệnh nhân đang thông khí nhân tạo tại 

khoa hồi sức tích cực. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số tiến sỹ đào tạo: 1 
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51.  Đánh giá khả năng 

kháng ung thư in vivo 

của cao chiết cây Bù 

dẻ tía (Uvaria 

grandiflora Roxb. ex 

Hornem – 

Annonaceae) và bước 

đầu nghiên cứu bào 

chế sản phẩm từ cao 

chiết. 

Mục tiêu: 

- Đánh giá khả năng kháng u in vivo của cao chiết 

từ cây Bù dẻ tía trên động vật thực nghiệm. 

- Nghiên cứu bào chế sản phẩm từ cao chiết cây 

Bù dẻ tía. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu khả năng bảo vệ chung và kéo dài 

tuổi thọ của cao chiết cây Bù dẻ tía trên chuột bị 

gây u. 

- Nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển khối u 

của cao chiết cây Bù dẻ tía. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 
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- Nghiên cứu sự ảnh hưởng cao chiết cây Bù dẻ 

tía đến một số chỉ tiêu huyết học và hóa sinh 

chuột gây u và biến đổi giải phẫu bệnh lý ở gan, 

thận, lách, phổi chuột gây u thực nghiệm. 

- Bước đầu nghiên cứu bào chế sản phẩm từ cao 

chiết cây Bù dẻ tía. 

 

52.  Giá trị của nồng độ 

albumin và bilirubin 

máu cuống rốn trong 

tiên lượng vàng da 

tăng bilirubin gián tiếp 

ở trẻ sơ sinh đẻ non 

Mục tiêu 

- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh đẻ 

non. 

- Xác định một số mối liên quan giữa lâm sàng 

với cận lâm sàng trong vàng da tăng bilirubin gián 

tiếp ở trẻ sơ sinh đẻ non. 

- Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của nồng độ 

albumin và bilirubin máu cuống rốn trong tiên báo 

vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh đẻ 

non. 

Nội dung chính: 

-  Thu thập các thông tin của sản phụ; triệu chứng 

lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ đẻ non. 

- Định lượng nồng độ albumin và bilirubin máu 

cuống rốn của trẻ sơ sinh đẻ non. 

- Xác định mối tương quan giữa nồng độ albumin 

và bilirubin máu cuống rốn với tiên báo vàng da ở 

trẻ sơ sinh. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 
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53.  Nghiên cứu sản xuất 

kháng nguyên tái tổ 

hợp của virus sốt xuất 

huyết Dengue týp 2, 3 

và 4 ở Escherichia coli 

Mục tiêu: 

Khảo sát quy trình sản xuất kháng nguyên vỏ 

miền III của virus dengue týp 2, 3 và 4 ở 

Escherichia coli bằng kỹ thuật DNA tái tổ hợp 

 

Nội dung chính: 

- Tạo dòng các gen mã hóa miền III của virus 

Dengue týp 2, 3 và 4. 

- Biến nạp các vector mang các gen này vào các 

chủng E.coli thích hợp 

- Khảo sát điều kiện biểu hiện của các gen nói trên 

ở các chủng E.coli 

- Tinh sạch và tối ưu điều kiện tinh sạch các 

protein miền III của virus Dengue týp 2, 3 và 4. 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ Số cử nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Hoàn thiện và tối ưu quy trình 

sản xuất kháng nguyên tái tổ 

hợp miền III của protein vỏ 

virus dengue týp 2, 3 và 4 sao 

cho sản lượng mỗi loại kháng 

nguyên được sản xuất là lớn 

nhất, tạo cơ sở khoa học cho 

việc sản xuất kít chẩn đoán sốt 
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 xuất huyết sau này với đầy đủ 4 

týp của virus dengue, đồng thời 

đặt nền móng ban đầu cho việc 

sản xuất vaccine phòng sốt xuất 

huyết dengue 

 

54.  Khảo sát năng lực 

cung cấp các dịch vụ 

dự phòng và quản lý 

các bệnh mạn tính 

không lây nhiễm tại 

các trạm y tế xã, 

phường tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu năng lực cung cấp dịch vụ dự phòng và 

quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm tại các 

Trạm y tế xã, phường 

- Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực 

quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm của các 

Trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khảo sát nhu cầu đào tạo về quản lý bệnh mạn 

tính không lây nhiễm của các Trạm y tế xã, 

phường tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nội dung chính: 

- Khảo sát những dịch vụ quản lí và điều trị bệnh 

mạn tính không lây hiện có tại trạm y tế: chẩn 

đoán, điều trị, dự phòng 

- Khảo sát sự cung cấp thuốc, trang thiết bị, vật tư 

cho việc quản lí và điều trị bệnh mạn tính không 

lây 

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc cung 

cấp các dịch vụ, thuốc, trang thiết bị 

- Khảo sát các chương trình đào tạo cho cán bộ 

trạm  y tế trong 2 năm trở lại, nhu cầu đào tạo, tập 

huấn những bệnh lí mạn tính không lây 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cữ nhân đào tạo: 1 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

- Khóa đào tạo liên tục bệnh 

mạn tính không lây theo nhu cầu 

cho cán bộ y tế tại trạm 
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55.  Nghiên cứu khả năng 

tích lũy và khả năng 

sinh tinh trên chuột của 

chất lycorin (Curculigo 

orchioides Gaertn.) ở 

cây Sâm cau 

Mục tiêu: 

- Đánh giá khả năng tích lũy lycorin của cây Sâm 

cau. 

- Đánh giá vai trò của của lycorin đến khả năng 

sinh tinh của chuột. 

Nội dung chính: 

- Khảo sát sự phân bố của hoạt chất lycorin trong 

các bộ phận của cây Sâm cau. 

- Nghiên cứu qui trình chiết và phân lập lycorin 

nhằm đánh giá sự tích lũy hàm lượng lycorin ở 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cữ nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Lycorin được tách chiết từ Sâm 

cau được ứng dụng để bào chế 

dược phẩm. 
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cây Sâm cau. 

- Tiến hành bố trí thí nghiệm đánh giá vai trò của 

hoạt chất lycorin trong quá trình kích thích sự sinh 

tinh ở chuột. 

56.  Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng và cận lâm 

sàng của bệnh nhân 

nhiễm vi-rút Zika tại 

bệnh viện tỉnh Thừa - 

Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận 

lâm sàng của bệnh nhân nhiễm virus Zika tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

-  Nghiên cứu đặc điểm giải trình tự gen của virus 

Zika ở bệnh nhân nhiễm virus Zika tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Nội dung chính: 

- Lấy phiếu đồng thuận tình nguyện tham gia 

nghiên cứu. 

- Thu thập dữ kiện lâm sàng và xét nghiệm. 

- Thu thập 2 mẫu máu vào hai thời điểm khác 

nhau, cách nhau khoảng 2 tuần, mỗi lần thu thập 

khoảng 2 mL máu/ bệnh nhân. Tiến hành trích 

xuất và lưu trữ mẫu huyết thanh ở điều kiện nhiệt 

độ -300C tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

- Vận chuyển mẫu huyết thanh sang labo Hàn 

Quốc để thực hiện giải trình tự gen virus Zika. 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 
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57.  Tỷ lệ, đặc điểm lâm 

sàng và các yếu tố liên 

quan đến rối loạn trầm 

cảm ở bệnh nhân đái 

tháo đường tại Bệnh 

Viện Trường Đại học 

Y Dược, Đại học Huế 

và Bệnh viện Trung 

Ương Huế 

Mục tiêu: 

- Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm của rối loạn trầm cảm 

ở bệnh nhân đái tháo đường được khám và điều trị 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học 

Huế và Bệnh viện Trung Ương Huế 

- Phân tích một số yếu tố liên quan đến rối loạn 

trầm cảm ở các đối tượng nghiên cứu 

- Nội dung chính:  

-Khảo sát tỷ lệ  và đặc điểm lâm sàng của rối loạn 

trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường 

-  Phân tích các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở 

bệnh nhân đái tháo đường 

+ Những yếu tố nhân khẩu học:  

+Các yếu tố tâm lý xã hội 

+ Các yếu tố của đái tháo đường 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 2 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cử nhân đào tạo: 1 

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1 

- Sản phẩm ứng dụng: 

Các Brochure để tuyên truyền 

giáo dục cho cộng đồng về:  

+ Các yếu tố nguy cơ của trầm 

cảm ở bệnh nhân đái tháo đường 

rút ra từ nghiên cứu. 

+ Các dấu hiệu sớm để nhận biết 

trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo 

đường 
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+  Các hành vi sức khỏe ảnh hưởng đến trầm cảm 

và đái tháo đường 
 

58.  Nghiên cứu biểu hiện 

dị chủng Serine 

protease trong chủng 

Bacillus subtilis 

BD170. 

Mục tiêu:  

   Nghiên cứu điều kiện tối ưu tăng khả năng sản 

xuất serine protease tái tổ hợp trong chủng 

Baccilus subtilis BD170. 

Nội dung chính: 

  - Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất cảm ứng 

lên hoạt tính enzyme 

 - Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ lắc lên họat tính 

enzyme 

  - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ cảm ứng lên 

hoạt tính enzyme 

 - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng 

lên hoạt tính enzyme 

  - Thử nghiệm khả năng phân giải fibrin bằng 

enzyme tái tổ hợp 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cữ nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 

Enzyme serine protease tái tổ 

hợp có khả năng phân giải sợi 

huyết fibrin, có khả ăng ứng 

dụng ngăn chặn bệnh huyết 

khối. 
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59.  Nghiên cứu ứng dụng 

kỹ thuật chụp cắt lớp 

vi tính ngực liều thấp 

trong chẩn đoán ung 

thư sớm ung thư phổi 

người Việt Nam 

Mục tiêu: 

- Phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư phổi cho 

cộng đồng dân cư có yếu tố nguy cơ cao của ung 

thư phổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 

các tỉnh lân cận. 

- Ứng dụng một cách thường quy kỹ thuật chụp 

cắt lớp vi tính ngực liều thấp trong chẩn đoán và 

theo dõi các nốt mờ phổi tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược, Đại học Huế 

Nội dung chính:  

-Xác định bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao của 

ung thư phổi  

 - Chụp phim X quang phổi cho tất cả các bệnh 

nhân có yếu tố nguy cơ cao để phát hiện sớm tổn 

thương 

-Các bệnh nhân có tổn thương nhu mô phổi khu 

trú có kích thước từ 10mm trở lên (nốt mờ 10-

30mm, khối mờ >30mm) được chỉ định chụp cắt 

lớp vi tính ngực để chẩn đoán bản chất và đánh 

giá tính chất ác tính. 

 - Các tổn thương nghi ngờ ác tính trên hình ảnh 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 1 

- Sản phẩm đào tạo: 

+ Số cữ nhân đào tạo: 2 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

-Ứng dụng thành công quy trình 

phát hiện và chẩn đoán sớm ung 

thư phối 

- Góp phần tuyên truyền vận 

động người dân bỏ thuốc lá và 

không hút thuốc 
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CLVT được chỉ định chọc sinh thiết và chẩn đoán 

xác định bằng giải phẫu bệnh. 

 - Điều trị kịp thời các tổn thương ác tính và tiếp 

tục theo dõi các tổn thương nghi ngờ theo hướng 

dẫn của Hiệp hội điện quang Hoa Kỳ, bảng phân 

độ ACR LungRADS 2014 

60.  Nghiên cứu đặc trưng 

hoa văn trang trí tại 

lăng Thiệu Trị và ứng 

dụng trong học tập, 

giảng dạy, thiết kế sản 

phẩm truyền thống 

Huế  

Mục tiêu: 

Nghiên cứu những giá trị hoa văn đặc sắc ở lăng 

Thiệu Trị nhằm phục vụ nghiên cứu, học tập, 

giảng dạy và thiết kế một số sản phẩm trong 

ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống ở 

Huế. Đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay đang cần 

một số mẫu mã thủ công mỹ nghệ cổ, có tính năng 

giá trị thẩm mỹ, kỹ thuật và tính thủ công. Đề tài 

còn là tư liệu giúp cho sinh viên nghiên cứu, học 

tập, vận dụng trong sáng tác 

Nội dung: 

Nghiên cứu những hoa văn đặc trưng và độc đáo 

tại lăng Thiệu Trị, những dấu ấn nghệ thuật hoa 

văn trang trí thời kỳ đầu của các vua triều 

Nguyễn. 

Nghiên cứu tính biến thể, chuyển hóa hoa văn và 

những kiểu thức hoa văn có tính thẩm mỹ nghệ 

thuật cao và nét đặc trưng của hoa văn lăng Thiệu 

Trị 

Phân loại hoa văn, chất liệu, kỹ năng thể hiện và 

giá trị tạo hình trang trí kiến trúc, những giá trị 

cần học tập, nghiên cứu, vận dụng trong giảng 

dạy, các học phần như ghi chép vốn cổ, nghiên 

cứu Mỹ thuật cổ Việt Nam, bài tập trang trí thiết 

kế truyền thống… 

Xây dựng một số mô hình thiết kế sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ Huế từ những hoa văn trang trí độc 

đáo, đặc trưng lăng Thiệu Trị. 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

- Sản phẩm ứng dụng: Vựng tập 

ứng dụng hoa văn trang trí lăng 

Thiệu Trị 

- Sản phẩm khác: DVD kết quả 
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61.  Giá trị thẩm mỹ chạm 

khắc gỗ trang trí kiến 

trúc Điện Long An, 

Huế nhìn từ góc độ 

nghệ thuật tạo hình 

Mục tiêu: 

 Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là làm sáng tỏ 

những giá trị tạo hình của nghệ thuật chạm khắc 

gỗ trang trí kiến trúc trong dòng mỹ thuật thời 

Nguyễn. Từ vai trò là những điểm nhấn mỹ thuật 

đặc sắc đến chuyển tải giá trị nội dung đề tài, tạo 

- Sản phẩm Khoa học: 02 bài 

báo đăng trên tạp chí trong nước 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

- Sản phẩm ứng dụng: mô tả tóm 

tắt về sản phẩm dự kiến, phạm 

vi, khả năng, địa chỉ ứng dụng... 
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sự  hài hòa từ chi tiết cho đến bố cục tổng thể, làm 

nên sắc thái riêng biệt cho kiến trúc một ngôi điện 

có chức năng cụ thể. 

Đồng thời đối chiếu và so sánh với các công trình 

kiến trúc cung đình cùng thời, cùng chức năng, 

nhằm khẳng định các thuộc tính đặc trưng, đạt 

trình độ cao của nghệ thuật chạm khắc gỗ làm nên 

phong cách của giai đoạn Thiệu Trị trong dòng 

chảy chung của mỹ thuật trang trí thời Nguyễn và 

trong nền mỹ thuật dân tộc. 

 Nội dung chính: 

Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương chính 

*Chương 1: Làm sáng tỏ phẩm chất nghệ thuật và 

giá trị thẩm mỹ - ứng dụng của loại hình nghệ 

thuật chạm khắc gỗ qua dấu tích trên nhiều công 

trình, tác phẩm trong suốt chiều dài lịch sử kiến 

trúc và nghệ thuật của đất nước mà chưa hề có 

dấu hiệu đứt gãy. 

* Chương 2: Chứng minh phong cách chạm khắc 

gỗ trang trí nội thất Điện Long An vừa có tính 

chất đặc thù, vừa có tính tiêu biểu cho trang trí 

kiến trúc cung đình Nguyễn dưới góc nhìn của 

nghệ thuật tạo hình. *Chương 3: Qua phân tích 

đối sánh với những công trình kiến trúc khác 

trong quần thể di tích cố đô Huế với điện Long An 

để thấy nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An đã 

trở thành đỉnh cao, biến ngôi điện này thành một 

trong những kiến trúc gỗ đẹp nhất còn lại đến nay 

của thời Nguyễn. Đồng thời, đối chiếu với những 

công trình cùng thời còn lại đến nay, giúp nhận 

biết những đặc điểm phong cách chạm khắc gỗ đã 

làm nên diện mạo trang trí kiến trúc gỗ giai đoạn 

này trong bối cảnh chung của triều Nguyễn. Từ đó 

đóng góp thêm những cứ liệu có giá trị cho công 

cuộc bảo tồn phục dựng các công trình kiến trúc 

gỗ qua các triều vua trong quần thể di tích cố đô 

Huế. 

- Sản phẩm khác: DVD kết quả 

62.  Giá trị biểu cảm sơn 

truyền thống trên kiểu 

thức trang trí di tích 

Mục tiêu 

 Nghiên cứu và đánh giá tổng quan giá trị nghệ 

thuật tạo hình trên các họa tiết hoa văn trang trí 

- Sản phẩm Khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 
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thời Nguyễn và vận 

dụng trong công tác 

đào tạo tại trường Đại 

học Nghệ thuật, Đại 

học Huế 

tiêu biểu của chất liệu gỗ được sơn phủ dưới thời 

Nguyễn (1802-1945), tập trung cuối thế kỷ XIX 

đến đầu thế kỷ XX. 

 Nghiên cứu khẳng định ý nghĩa và giá trị nghệ 

thuật của các họa tiết trang trí trong bình diện 

chung về mỹ thuật cung đình thời Nguyễn.  

 Đề tài nhằm bổ sung, xây dựng hệ thống tư liệu 

về sơn truyền thống tại các di tích mỹ thuật tại 

Huế, qua đó vận dụng trong sáng tác, học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường 

và các đơn vị đào tạo nghệ thuật. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích giá trị thẩm mỹ 

của các họa tiết hoa văn trang trí trên di tích và 

bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể của thời 

Nguyễn, ứng dụng, thực hành những kết quả 

nghiên cứu sơn truyền thống trong công tác giảng 

dạy học tập, sáng tác. 

Nội dung chính: 

Đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích nghệ 

thuật sơn truyền thống trên trang trí di tích thời 

Nguyễn  thế kỷ XIX – XX (1802-1945).  

Xác định về mặt ý nghĩa và các họa tiết hoa văn 

trang trí gắn kết với chất liệu sơn son thếp vàng, 

phân tích tính đặc trưng tạo hình độc đáo trên các 

kiểu thức trang trí và đặc biệt nghệ thuật sơn 

truyền thống có sự tương đồng - khác biệt tại các 

di tích Huế với Văn Miếu - Quốc Tử giám - Hà 

Nội.  

Gía trị biểu cảm của màu đỏ/đen trên công trình 

Hiển Lâm Các không kém phần quan trọng, vua 

Minh Mạng sử dụng quy luật tạo hoá của con 

người trong cuộc sống âm dương hài hòa đối đãi, 

nên công trình biểu trưng hai màu đen / đỏ làm 

chủ đạo, chứng tỏ đặc trưng màu đỏ thuộc dương 

tiếp xúc với ánh sáng, nội thất có màu đen thuộc 

âm/bóng tối.  

Giá trị thẩm mỹ tạo hình trang trí di tích Huế, trên 

phương diện mỹ thuật, nghệ thuật tạo hình các 

họa tiết trang trí  thời Nguyễn, những kiểu thức 

trang trí có giá trị thẩm mỹ và giá trị dân gian 

- Sản phẩm ứng dụng: Vựng tập 

hình ảnh các họa tiết hoa văn 

trang trí nghệ thuật sơn truyền 

thống. 

- Sản phẩm khác: DVD kết quả 



được coi như một tác phẩm nghệ thuật, đó là sự 

kết hợp tinh hoa của người thợ/nghệ nhân/người 

nghệ sĩ trong họa tiết trang trí trên chất liệu sơn 

truyền thống, với kỹ thuật chạm khắc tạo thành 

những lớp phù điêu hoa lá, chim thú và bát bửu, ô 

hộc điển hình,  

 Ứng dụng các kết quả đạt được trong nghiên cứu 

vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

sáng tác chuyên môn của cán bộ, giảng viên và 

sinh viên trong các học phần: Nghiên cứu vốn cổ 

dân tộc, Đa khoa sơn mài, Chuyên ngành Phục 

chế Bảo tồn di tích Huế (trong lộ trình định hướng 

mở chuyên ngành mới) tại Trường Đại học Nghệ 

thuật, Đại học Huế. 

Dự kiến kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo và 

ứng dụng vào hoạt động sáng tác và giảng dạy, học tập 

tại các đơn vị đào tạo nghệ thuật trong cả nước. 

63.  Xây dựng dữ liệu thuật 

ngữ tiếng Anh chuyên 

ngành tạo hình đa 

phương tiện phục vụ 

công tác đào tạo và 

nhu cầu học tập của 

sinh viên 

Mục tiêu: 

  Xây dựng được hệ thống thuật ngữ chuyên 

ngành Tạo hình đa phương tiện như là một phần 

của công cụ giúp sinh viên trong học tập (lý 

thuyết và thực hành) chuyên ngành Tạo hình đa 

phương tiện được thuận lợi hơn. Hệ thống dữ liệu 

gồm các phần giải thích và gợi ý tương tác liên 

quan chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện đáp 

ứng cho sinh viên chuyên ngành Tạo hình đa 

phương tiện nói riêng và sinh viên các ngành Mỹ 

thuật mới trong học tập, nghiên cứu chuyên sâu.  

 Nội dung chính: 

Hệ thống thuật ngữ chuyên ngành Tạo hình đa 

phương tiện và gồm các phần dữ liệu giải thích, 

gợi ý tương tác liên quan chuyên ngành Tạo hình 

đa phương tiện, đáp ứng cho sinh viên chuyên 

ngành Tạo hình đa phương tiện nói riêng và sinh 

viên các ngành Mỹ thuật mới trong học tập tại 

trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Khảo 

sát nhu cầu sử dụng thuật ngữ tiếng Anh chuyên 

ngành Tạo hình đa phương tiện của sinh viên khối 

ngành Nghệ thuật này để đánh giá nhu cầu khả 

năng đáp ứng, trình độ tiếp nhận từ ngôn ngữ 

- Sản phẩm Khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

- Sản phẩm ứng dụng: Tài liệu 

hướng dẫn chuyên ngành media 

- Sản phẩm khác: DVD kết quả 
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tiếng Anh và sự thẩm thấu ngôn ngữ tiếng Việt 

trong tác nghiệp chuyên môn của sinh viên 

chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện. 

Căn cứ vào chương trình, nội dung đào tạo và 

không gian, dung lượng khoa học của chuyên 

ngành Tạo hình đa phương tiện để xây dựng 

những cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện, đáp ứng 

nhu cầu phục vụ học tập của sinh viên. Trong đó, 

đặc biệt chú ý các thuật ngữ chuyên ngành sâu và 

các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có tính mở để tạo 

ra trình độ giao tiếp ngôn ngữ trong các tình 

huống hoạt động chuyên ngành và tạo điều kiện 

nhu cầu học tập cho sinh viên chuyên ngành Tạo 

hình đa phương tiện cụ thể. 

Giải nghĩa từ với tính cách là dữ liệu khoa học 

trên cơ sở bám sát chương trình đào tạo chuyên 

ngành Tạo hình đa phương tiện. Trong đó, chú ý 

đến các cơ sở dữ liệu và thuật ngữ mang tính 

chuyên sâu và đa ngành như thuật ngữ về nghệ 

thuật âm thanh, ánh sáng, thuật ngữ kỹ thuật số và 

các hình thức xử lý kỹ thuật, kỹ xảo máy ảnh, máy 

quay phim, các hiệu ứng mang tính chất sáng tạo, 

các kỹ thuật mang tính chất ứng dụng, tương tác. 

Tập hợp thành cơ sở dữ liệu mang tính hệ thống, 

khoa học đảm bảo thuận tiện trong việc sử dụng, 

tra cứu nhanh chóng và phối hợp thuật ngữ một 

cách đa dạng, phong phú. 

64.  Nghiên cứu năng lực 

kinh doanh của doanh 

nhân tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu chung 

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn 

liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài hướng đến 

phân tích, đánh giá năng lưc kinh doanh của 

doanh nhân tại các DNNVV trên địa bàtỉnh Thừa 

Thiên Huế. Tiếp đến, hệ thống các các giải pháp 

góp phần hoàn thiện năng lực kinh doanh của đội 

ngũ doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu cũng 

được đề xuất. 

Mục tiêu cụ thể 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng 

lực kinh doanh của doanh nhân và sự  tác động 

của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết 

- Sản phẩm khoa học: 
1 bài báo trong nước 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

- Sản phẩm của đề tài là bản báo 

cáo về thực trạng năng lực kinh 

doanh của các doanh nhân tại 

các các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn Thừa Thiên 

Huế cũng như sự tác động của 

năng lực kinh doanh của đội ngũ 
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quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phân tích và đánh giá năng lực kinh doanh của các 

doanh nhân tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của năng lực kinh 

doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện năng lực kinh 

doanh của đội ngũ doanh nhân tại các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu của đề tài hướng đến hệ 

thống hóa các vấn đề lý luận về doanh nhân, năng 

lực kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp và đề xuất mô hình nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân 

và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Phần tổng quan lý luận này sẽ cung cấp khung lý 

thuyết quan trọng làm nền tảng để đề tài tiếp tục 

đi sâu vào phân tích năng lực kinh doanh của 

doanh nhân và sự ảnh hưởng của năng lực kinh 

doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích này 

sẽ phản ánh thực trạng về điểm mạnh và một số 

hạn chế trong từng nhóm năng lực kinh doanh 

thành phần cấu thành năng lực kinh doanh chung 

của đội ngũ doanh nhân Thừa Thiên Huế, đồng 

thời thông qua ma trận Gap thì khoảng cách giữa 

sự khác biệt về mức độ quan trọng và khả năng 

đáp ứng hiện tại của doanh nhân đối với từng 

nhóm năng lực kinh doanh thành phần cũng được 

làm rõ. 

Cuối cùng, hệ thống các giải pháp khả thi sẽ được 

đề xuất góp phần hoàn thiện năng lực kinh doanh 

của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu 

đồng thời nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh 

doanh nhân này đến kết quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh 

nghiệp do họ làm chủ. Đổng 

thời, hệ thống giải pháp cũng 

được đề xuất trong bảng báo cáo 

nhằm giúp cho đội ngũ doanh 

nhân trên địa bàn hoàn thiện hơn 

về năng lực kinh doanh của 

mình và thông qua đó để nâng 

cao kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Hội thảo chuyển giao kết quả 

nghiên cứu cho Hội doanh nhân 

trẻ Thừa Thiên Huế, Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu 

bằng bản đề nghị chính sách gửi 

các cơ quan hữu quan 

 



của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do họ làm chủ. 

65.  Phân tích chuỗi giá trị 

rau an toàn ở huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu chung: 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động sản 

xuất rau an toàn, chuỗi giá trị sản phẩm rau an 

toàn sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn trên 

địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu cụ thể 
Đề tài thực hiện nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau: 

1.  Làm rõ cơ sở lý luận về chuỗi giá trị, chuỗi giá 

trị sản phẩm rau an toàn. 

2. Phân tích thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm rau 

an toàn ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn ở huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung nghiên cứu 
- Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ tổng 

hợp cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến phân 

tích giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm 

rau an toàn. 

- Thu thập và phân tích số liệu thứ cấp để phân 

tích thực trạng sản xuất rau an toàn ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Thu thập thông tin sơ cấp để đánh giá thực trạng 

sản xuất, chuỗi giá trị, mối quan hệ liên kết của 

các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm rau an 

toàn. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi 

giá trị sản phẩm rau an toàn ở huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

+ Một báo cáo phân tích 

+ Hệ thống giải pháp nâng cao 

hiệu quả chuỗi giá trị rau an 

toàn. 
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66.  Phân tích các yếu tố 

cấu thành hình ảnh 

điểm đến du lịch Huế 

Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa lý luận 

và thực tiễn về hình ảnh điểm đến du lịch, trên cơ 

sở đó lựa chọn khung nghiên cứu để phân tích các 

yếu tố cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế; 

Làm căn cứ đề xuất các giải pháp cải thiện hình 

ảnh điểm đến du lịch Huế. 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 báo 

cáo phân tích (đóng cuốn) 

01 Cơ sở dữ liệu SPSS (file) 
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Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

hình ảnh điểm đến du lịch, lựa chọn mô hình 

nghiên cứu. 

- Phân tích các yếu tố cấu thành hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế 

- Đề xuất các giải pháp cải thiện hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế nhằm tăng khả năng thu hút 

khách du lịch. 

Nội dung nghiên cứu  
- Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu 

hình ảnh điểm đến du lịch ở trong và ngoài nước. 

Từ đó, xác định khung lý thuyết phù hợp để phân 

tích các yếu tố cấu thành hình ảnh điểm đến du 

lịch Huế; 

- Khảo sát định tính khách du lịch và một số 

chuyên gia để xây dựng thang đo và các giả thuyết 

nghiên cứu các yếu tố cấu thành hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế; 

- Khảo sát định lượng khách du lịch, làm căn cứ 

để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên 

cứu; 

- Đề xuất các giải pháp cải thiện hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế nhằm tăng khả năng thu hút 

khách du lịch. 

01 Chuyên đề giảng dạy (đóng 

cuốn) 

02 báo cáo đào tạo cử nhân 

(đóng cuốn) 

+ Sản phẩm khác: 

01 Chuyên đề giảng dạy cho 

sinh viên ngành Thống kê kinh 

doanh về phương pháp thu thập 

và xử lý dữ liệu định tính 

 

67.  Xác định và kiểm soát 

các nhân tố ảnh hưởng 

đến triển khai thành 

công hệ thống hoạch 

định tài nguyên doanh 

nghiệp (ERP) tại các 

doanh nghiệp Việt 

Nam 

Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm nhận diện được các nhân tố 

chính ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ 

thống ERP trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 

cũng như mối quan hệ giữa các nhân tố và mức độ 

tác động của mỗi nhân tố đến việc triển khai thành 

công hệ thống ERP ở các DNVN. Từ đó, nghiên 

cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng 

triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh 

nghiệp Việt Nam.  

Xác định thực trạng ứng dụng ERP trong hoạt 

động của các doanh nghiệp trên thế giới cũng như 

ở Việt Nam; 

Nội dung nghiên cứu 
- Tổng quan tình hình nghiên cứu về triển khai 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Nghiên cứu dự kiến sẽ đưa ra 

các sản phẩm ứng dụng sau: 

- 01 báo cáo kết quả nghiên cứu 

- 02 báo cáo chuyên đề: 

+ 01 báo cáo về tổng quan hệ 

thống ERP và tình hình nghiên 

cứu và ứng dụng ERP trong hoạt 

động của doanh nghiệp; 

+ 01 báo cáo về các mô 

60 60  Trường 

ĐHKT 



ERP nói chung và nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP 

trên thế giới cũng như ở Việt Nam; 

- Nghiên cứu các mô hình/khung lý thuyết đã và 

đang được sử dụng trong nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống 

ERP. Từ đó, xác định khung lý thuyết phù hợp để 

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai 

thành công hệ thống ERP tại các DNVN; 

- Phát triển mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 

về các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành 

công hệ thống ERP tại các DNVN; 

- Khảo sát ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh 

vực triển khai và ứng dụng hệ thống ERP tại các 

DNVN để hoàn thiện mô hình và các giả thuyết 

nghiên cứu đề xuất trong bối cảnh các DNVN; 

- Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên 

cứu; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả 

năng thành công trong triển khai hệ thống ERP tại 

các DNVN. 

hình/khung lý thuyết thường 

được sử dụng trong nghiên cứu 

triển khai một hệ thống thông tin 

nói chung và hệ thống ERP nói 

riêng. 

Những báo cáo chuyên đề này 

dự kiến sẽ được ứng dụng trong 

việc giảng dạy cho sinh viên 

chuyên ngành Tin học kinh tế 

cũng như trong báo cáo trao đổi 

học thuật, nghiên cứu với cán 

bộ, giảng viên khoa Hệ thống 

thông tin kinh tế - ĐHKT-ĐHH. 

68.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

đặc điểm doanh nhân 

của chủ trang trại đến 

kết quả và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh ở các 

trang trại tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu chung: 
Xác định ảnh hưởng đặc điểm doanh nhân của chủ 

trang trại lên kết quả và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của trang trại, từ đó đề xuất các giải pháp 

tăng cường năng lực doanh nhân nhằm phát triển 

hiệu quả và bền vững các trang trại ở tỉnh Quảng 

Bình. 

Mục tiêu cụ thể: 
- Làm rõ hệ thống lý luận về đặc điểm doanh nhân 

và năng lực doanh nhân của chủ trang trại cũng 

như mối quan hệ của nó với hoạt động kinh doanh 

của trang trại hay doanh nghiệp 

- Đánh giá thực trạng về đặc điểm và năng lực 

doanh nhân của các chủ trang trại cũng như ảnh 

hưởng của nó lên hoạt động kinh doanh của trang 

trại ở tỉnh Quảng Bình. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm bồi dưỡng hay khai 

thác những đặc điểm hay năng lực doanh nhân của 

các chủ trang trại, từ đó tăng cường vai trò của các 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân, 01 thạc sỹ 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Sản phẩm khoa học là một báo 

cáo tổng kết khoa học về mối 

quan hệ giữa đặc điểm doanh 

nhân của chủ trang trại và ảnh 

hưởng của nó đến hoạt động 

kinh doanh của trang trại ở tỉnh 

Quảng Bình. Bên cạnh đó, sẽ có 

2 bài báo khoa học đăng trên các 

tạp chí của hội đồng chức danh 

giáo sư. 
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yếu tố trên đối với hoạt động kinh doanh của các 

trang trại trong thời gian tới. 

Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu tổng quan những vấn đề lý luận và 

thực tiển về doanh nhân, đặc điểm doanh nhân và 

trang trại 

- Nghiên cứu thực trạng về ảnh hưởng của đặc 

điểm doanh nhân của các chủ trang trại đến kết 

quả và hiệu quả kinh doanh của trang trại ở tỉnh 

Quảng Bình 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính doanh 

nhân và năng lực doanh nhân của chủ trang trại 

- Đề xuất một số giải pháp  tăng cường năng lực 

doanh nhân cho các chủ trang trại và khai thác 

hiệu quả năng lực doanh nhân từ đó nhằm phát 

triển hiệu quả và bền vững các trang trại ở tỉnh 

Quảng Bình trong thời gian tới 

69.  Khai phá dữ liệu trong 

quản lý giáo dục đại 

học tại trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế 

Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu các kỹ thuật phân lớp, phân cụm, và 

trích chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu. 

Áp dụng các kỹ thuật đó trên cơ sở dữ liệu giáo 

dục được quản lý bởi phòng Đào tạo Đại học, 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Công tác sinh 

viên, và thu thập số liệu từ sinh viên đang theo 

học tại trường. 

Xây dựng mô hình giúp học sinh THPT chọn 

ngành phù hợp với năng lực, sở thích, đặc điểm cá 

nhân của người học. Đồng thời xây dựng mô hình 

dự báo khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển 

dụng sau khi ra trường dựa trên đặc điểm cá nhân, 

kết quả học tập, rèn luyện,…của sinh viên. 

Nghiên cứu lý thuyết về Khai phá dữ liệu nói 

chung và Khai phá dữ liệu trong quản lý giáo dục 

nói riêng. Đồng thời, xác định thực trạng ứng 

dụng Khai phá dữ liệu trong quản lý giáo dục đại 

học trên thế giới, ở Việt Nam và tại trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Huế. 

Nội dung nghiên cứu 
Tổng quan tình hình nghiên cứu Khai phá dữ liệu 

trong quản lý giáo dục Đại học tại Việt Nam và 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước  

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 
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trên thế giới. Từ đó, nghiên cứu các mô hình khai 

phá dữ liệu đã và đang được triển khai. Trên cơ sở 

đó, định hướng mô hình nghiên cứu cho đề tài. 

Thu thập số liệu thô: Thông qua các phòng ban để 

thu thập số liệu về sinh viên, đồng thời phỏng vấn 

để lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng, sinh 

viên, cựu sinh viên, học sinh Trung học phổ thông 

trên địa bàn Thành Phố Huế. Từ đó, có được cơ sở 

dữ liệu thô để chuẩn bị cho giai đoạn tiền xử lý. 

Trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, các kỹ thuật 

Phân lớp và Trích chọn thuộc tính sẽ được áp 

dụng để thu được dữ liệu có khả năng dự báo hoặc 

phân nhóm với độ chính xác cao nhất. 

Trên cở sở dữ liệu đã được làm sạch, nghiên cứu 

xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định giúp học 

sinh chọn ngành phù hợp tại trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Huế. Bên cạnh đó, dựa trên dữ liệu thu 

thập được từ sinh viên đang theo học, cựu sinh 

viên và nhà tuyển dụng, nghiên cứu xây dựng mô 

hình phân nhóm sinh viên có đáp ứng yêu cầu của 

nhà tuyển dụng hay không? 

Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả tuyển sinh và chất lượng tuyển 

sinh. Đồng thời, đề xuất chiến lược nâng cao chất 

lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của các nhà 

tuyển dụng cho sinh viên đang theo học tại trường 

Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

70.  Nghiên cứu phát triển 

các mô hình du lịch 

cộng đồng ở khu vực 

Phong Nha – Kẻ Bàng, 

tỉnh Quảng Bình 

Mục tiêu nghiên cứu 

• Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch cộng 

đồng, kinh nghiệm phát triển các mô hình du 

lịch cộng đồng trong và ngoài nước, để rút ra 

các bài học kinh nghiệm cho du lịch cộng đồng 

tỉnh Quảng Bình; 

• Đánh giá thực trạng phát triển các mô 

hình du lịch cộng đồng tại Khu vực Phong Nha 

– Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình; 

• Đánh giá cảm nhận của các du khách về 

trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Quảng Bình; 

• Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 

bền vững, hiệu quả các mô hình du lịch cộng 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Sản phẩm ứng dụng là một báo 

cáo khoa học trong đó phân tích 

rõ thực trạng phát triển các mô 

hình du lịch cộng đồng tại địa 

bàn nghiên cứu làm tài liệu tham 

khảo cho các sinh viên bậc Đại 

học và sau đại học thuộc các 
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đồng tại Quảng Bình. 

Nội dung nghiên cứu 
• Nghiên cứu tổng quan tài liệu các mô 

hình du lịch cộng đồng tại khu vực Phong Nha – 

Kẻ Bàng; 

• Nghiên cứu các mô hình du lịch cộng 

đồng điển hình (case study) để đánh giá sự phát 

triển, các yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững 

và hiệu quả của các mô hình này; 

• Khảo sát, đánh giá của du khách về chất 

lượng dịch vụ của các mô hình du lịch cộng 

đồng tại vùng nghiên cứu; 

• Trên cơ sở các kết quả khảo sát, đề xuất 

các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát triển 

hiệu quả và bền vững các mô hình du lịch cộng 

đồng.  

trường khối ngành kinh tế. 

Các giải pháp được đề xuất với 

chính quyền địa phương và các 

doanh nghiệp nhằm đảm bảo 

tính hiệu quả, bền vững của mô 

hình du lịch cộng đồng. 

71.  Nghiên cứu thực trạng 

và tiềm năng phát triển 

rừng trồng sản xuất gỗ 

lớn có chứng chỉ ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu tổng quát:  

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định được 

thực trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản 

xuất gỗ lớn có chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy 

phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Khái quát hoá những vấn đề lý luận liên quan 

đến vấn đề phát triển rừng trồng sản xuất nói 

chung và rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ 

nói riêng; 

- Đánh giá được thực trạng phát triển rừng trồng 

sản xuất có và không có chứng chỉ trên địa bàn 

Tỉnh Thừa Thiên Huế; từ đó xác định tiềm năng 

phát triển diện tích rừng sản xuất gỗ lớn có chứng 

chỉ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn cũng như 

các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển rừng trồng 

sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ trên địa bàn Tỉnh 

Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp 

chủ yếu nhằm phát triển rừng trồng sản xuất gỗ 

lớn có chứng chỉ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

Một báo cáo khoa học về vấn đề 

nghiên cứu. 

 

60 60  Trường 

ĐHKT 



Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu khung lý thuyết về những vấn đề lý 

luận và thực tiễn liên quan đến rừng trồng sản 

xuất gỗ lớn có chứng chỉ; 

- Xác định thực trạng và tiềm năng phát triển diện 

tích rừng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ trên địa 

bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế của rừng 

trồng sản xuất gỗ nhỏ với rừng trồng sản xuất gỗ 

lớn có chứng chỉ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ trên địa 

bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Đề xuất một số giải pháp để phát triển rừng 

trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ trên địa bàn 

Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

72.  Nghiên cứu tác động 

của chương trình nông 

thôn mới đến sinh kế 

của dân cư vùng ven 

biển tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Mục tiêu nghiên cứu: 

• Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về tác động của chương trình NTM 

đến sinh kế của dân cư vùng ven biển; 

• Đánh giá tác động của chương trình NTM 

đến sinh kế của dân cư vùng ven biển tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

• Xác định một số nhân tố trong quá trình 

xây dựng NTM ảnh hưởng đến sinh kế của 

dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế; 

• Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng 

cao lợi ích và hiệu quả của chương trình NTM 

đối với sinh kế của dân cư vùng ven biển tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Nội dung nghiên cứu 

• Nghiên cứu tổng quan tài liệu về sinh kế 

và tác động của chương trình NTM đến sinh 

kế của dân cư vùng ven biển; 

• Khảo sát sinh kế và chỉ ra tác động của 

chương trình NTM đến sinh kế của dân cư 

vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế; 

• Xác định một số nhân tố trong quá trình 

xây dựng NTM ảnh hưởng đến sinh kế của 

dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân, 01 thạc sỹ. 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

• Sản phẩm ứng dụng là 

một báo cáo khoa học trong 

đó chỉ rõ tác động của 

chương trình NTM đến sinh 

kế của dân cư tại địa bàn 

nghiên cứu để làm tài liệu 

tham khảo cho các sinh viên 

ngành kinh tế. 

• Các giải pháp được đề 

xuất với chính quyền địa 

phương và các đơn vị, cá 

nhân liên quan nhằm đảm 

bảo sự tác động tích cực của 

chương trình NTM đối với 

sinh kế của người dân. 

+ Sản phẩm khác: 

Số liệu điều tra và Báo cáo phân 

tích (file) 
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• Trên cơ sở kết quả phân tích , đề xuất một 

số giải pháp góp phần nâng cao lợi ích và hiệu 

quả của chương trình NTM đối với sinh kế của 

dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

73.  Nâng cao khả năng 

tiếp cận vốn trung dài 

hạn của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu chung 

Hệ thống hóa những lý luận và thực nghiệm về 

khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, đánh giá thực trạng tiếp cận vốn của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

từ đó đề xuất các giải pháp giúp cho các doanh 

nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. 

Mục tiêu cụ thể 
Nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu chính sau 

đây: 

Thứ nhất, cung cấp những nội dung về lý thuyết 

và thực nghiệm từ khả năng tiếp cận các nguồn 

vốn khác nhau của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn trung 

và dài hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Thứ ba, nghiên cứu các giải pháp và khuyến nghị 

nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn 

khác nhau cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Mô tả khung lý thuyết về các nguồn 

vốn và khả năng tiếp cận các nguồn vốn đó của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

• Lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm giải 

thích bản chất của các nguồn vốn và các phương 

thức huy động vốn cho doanh nghiệp trong nền 

kinh tế. 

• Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm 

giả thuyết khả năng tiếp cận vốn của doanh 

nghiệp. 

• Lý thuyết giải thích hành vi tài chính của 

chủ doanh nghiệp trong sự sẵn sàng tiếp cận các 

nguồn vốn mới, các phương thức huy động vốn 

mới.  

- Sản phẩm khoa học: 01 bài 

báo trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử 

nhân. 
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 Nội dung 2: Phân tích thực trạng tiếp cận vốn 

trung dài hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở   

tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần này sẽ tập trung trình 

bày về các câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết 

đặt ra. Sử dụng phân tích định tính và định lượng 

để xử lý dữ liệu. 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến 

nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn trung 

dài hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Vận dụng các kết quả phân tích ở trên 

vào trường hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm 

đưa ra các gợi ý chính sách cho việc nâng cao khả 

năng tiếp cận vốn trung dài hạn từ các nguồn khác 

nhau và phù hợp với điệu kiện và đặc tính doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

74.  Giá trị cảm nhận của 

du khách về dịch vụ du 

lịch  tâm linh ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu chung: 

Trên cơ sở đánh giá giá trị cảm nhận của du khách 

về dịch vụ du lịch tâm linh ở Thừa Thiên Huế, 

nghiên cứu hướng đến đề xuất một số hàm ý chính 

sách cho đơn vị có liên quan trong việc phát triển 

dịch vụ du lịch tâm linh ở Thừa Thiên Huế trong 

thời gian tới. 

Mục tiêu cụ thể: 

*Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về du lịch tâm linh, dịch vụ du lịch tâm linh và giá 

trị cảm nhận của du khách về dịch vụ du lịch tâm 

linh. 

• Đánh giá giá trị cảm nhận của du khách 

về dịch vụ du lịch tâm linh ở Thừa Thiên Huế 

• Một số hàm ý chính sách cho các đơn vị 

có liên quan về phát triển dịch vụ du lịch tâm 

linh trong thời gian tới. 

Nội dung nghiên cứu 

• Tổng quan lý thuyết và thực tiễn về dịch 

vụ du lịch tâm linh, giá trị cảm nhận của du 

khách về dịch vụ cũng như tìm hiểu các mô hình 

đo lường giá trị cảm nhận của du khách về dịch 

vụ trong du lịch. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên 

cứu và phát triển các giả thuyết nghiên cứu. 

• Thực hiện nghiên cứu định tính thông qua 

- Sản phẩm khoa học: 
01 bài báo trong nước:  

- Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sỹ. 

- Sản phẩm ứng dụng: 
+ Mô tả sản phẩm dự kiến: 

1. Sản phẩm khoa học: Bài báo 

đăng tạp chí trong nước (01 bài) 

2. Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 

học viên cao học làm luận văn 

tốt nghiệp (01) 

3. Bản giải pháp/kiến nghị (01 

bản) 

+ Sản phẩm khác: 

- Tài liệu tham khảo cho sinh 

viên chuyên ngành Kinh tế, Du 

lịch và Marketing. 
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khảo sát chuyên gia và thảo luận nhóm du khách 

đã từng trải nghiệm dịch vụ du lịch tâm linh 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. 

• Thực hiện khảo sát các du khách đã tham 

gia trải nghiệm về giá trị cảm nhận và sự hài 

lòng của họ đối với dịch vụ du lịch tâm linh ở 

Thừa Thiên Huế. 

• Xử lý và phân tích dữ liệu thông qua việc 

ứng dụng SEM và phần mềm xử lý dữ liệu 

AMOS để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

đã đề xuất. 

• Thảo luận các kết quả nghiên cứu và đề 

xuất một số khuyến nghị, hàm ý chính sách cho 

các bên liên quan trong việc phát triển dịch vụ 

du lịch tâm linh ở địa bàn nghiên cứu. 

75.  Diễn ngôn lớp học của 

giáo viên tiếng Anh 

bậc tiểu học 

 

Mục tiêu: 

- Xây dựng hệ thống giải pháp về bồi 

dưỡng năng lực tiếng Anh và năng lực sử dụng 

tiếng Anh trong giảng dạy cho giáo viên tiếng 

Anh bậc tiểu học. 

Nội dung chính: 

- Xác định cơ sở lý luận về đặc điểm diễn 

ngôn của giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học. 

- Xác định thực trạng sử dụng diễn ngôn để 

thực hiện 3 chức năng chính trong giảng dạy 

của giáo viên tiểu học: Giảng dạy, Quản lý lớp, 

Phản hồi với học sinh. 

- Đề xuất giải pháp về nội dung và lộ trình 

bồi dưỡng cho giáo viên. 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng tạp chí nước ngoài; 01 bài 

đăng trên ký yếu KH 

- Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 

01 thạc sĩ.  
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76.  Đánh giá ảnh hưởng 

của năng lực dịch đến 

hiệu quả công việc sau 

khi tốt nghiệp của sinh 

viên ngành Biên Dịch 

tiếng Anh, Trường Đại 

học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế  

Mục tiêu: 

 Mục tiêu chung: 

 - Hiểu được bản chất của năng lực dịch và các 

năng lực cấu thành của nó 

  - Đánh giá đúng mực ưu và nhược điểm của 

chương trình đào tạo trong giới hạn năng lực dịch 

của sinh viên tốt nghiệp ngành Biên dịch. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Tìm hiểu nhận thức về vai trò của năng lực dịch 

- Sản phẩm khoa học: 

01 bài đăng trên tạp chí nước 

ngoài; 01 bài đăng trên tạp chí 

trong nước; 

- Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn 02 cử nhân. 
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trong tác nghiệp dịch thuật của sinh viên ngành 

Biên Dịch tiếng Anh. - Tìm hiểu tự đánh giá của 

các biên dịch viên về ảnh hưởng của chương trình 

đào lên quá trình tác nghiệp. 

- Tìm hiểu đánh giá của nhà quản lí và tuyển dụng 

biên dịch viên. 

- Đề xuất những thay đổi phù hợp cho chương 

trình đào tạo Biên dịch và một số ứng dụng trong 

dạy Biên dịch. 

Nội dung chính: 

- tìm hiểu nhận thức về tác động năng lực dịch lên 

sản phẩm dịch của sinh viên biên dịch tiếng Anh 

- tìm hiểu đánh giá của biên dịch viên về chương 

trình mà họ được đào tạo 

-  tìm hiểu đánh giá của người quản lí về hiệu quả 

công việc của biên dịch viên và góp ý của họ về 

chương trình đào tạo biên dịch theo hướng đáp 

ứng nhu cầu xã hội 

77.  Nghiên cứu nhận thức 

về chuẩn đầu ra năng 

lực tiếng Anh và tác 

động của chuẩn đầu ra 

đến hoạt động học tập 

của sinh viên không 

chuyên ngữ Đại học 

Huế 

Mục tiêu: 

Mục tiêu chung: Đề tài được thực hiện nhằm 

nghiên cứu  

- nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ Đại 

học Huế về chuẩn đầu ra tiếng Anh; 

- tác động của chuẩn đầu ra lên hoạt động học của 

sinh viên. 

Mục tiêu cụ thể:  

- nâng cao nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu 

ra tiếng Anh; 

- đề xuất các giải pháp hỗ trợ hoạt động học nhằm 

hướng đến chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên.  

Nội dung chính: 

- nghiên cứu nhận thức của sinh viên về chuẩn 

đầu ra năng lực tiếng Anh 

- nghiên cứu tác động của chuẩn đầu ra này lên 

hoạt động học của sinh viên thuộc các Trường và 

Khoa thành viên Đại học Huế đang theo học học 

phần tiếng Anh cơ bản bậc 3/6 (B1) tại trường Đại 

học ngoại ngữ - Đại học Huế 

- đề xuất các giải pháp hỗ trợ hoạt động học nhằm 

hướng đến chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh cho 

- Sản phẩm khoa học: 

02 bài đăng trên tạp chí trong 

nước; 

- Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn 02 cử nhân. 

60 60  Trường 

ĐHNN 



sinh viên.  

78.  Đối chiếu nghi thức lời 

nói Tiếng Nga với 

Tiếng Việt qua hai 

bình diện ngôn ngữ và 

văn hóa ứng dụng 

trong dạy kỹ năng nói 

cho sinh viên chuyên 

ngữ ở giai đoạn đầu. 

 

Mục tiêu: 

Lựa chọn các nghi thức lời nói điển hình trong các 

chủ đề giao tiếp thông dụng như chào hỏi, làm 

quen, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, nói 

chuyện qua điện thoại,…đưa ra mô hình cấu trúc 

tổng quát, sau đó miêu tả, phân tích, và đối chiếu 

nghi thức lời nói Nga – Việt rút ra kết luận để 

soạn thảo các dạng bài tập về nghi thức lời nói 

ứng dụng nâng cao hiệu quả dạy kỹ năng nói cho 

sinh viên chuyên ngữ ở giai đoạn đầu. 

Nội dung chính: 

-Cơ sở lý luận về nghi thức lời nói trong giảng 

dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ.  

-Phân tích tổng hợp các nghi thức lời nói trong 

tiếng Nga và tiếng Việt qua các chủ điểm: Chào 

hỏi, làm quen, xưng hô, cảm ơn, xin lỗi, chúc 

tụng, chia tay,…  

-Đối chiếu nghi thức lời nói trong tiếng Nga với 

tiếng Việt qua bình diện ngôn ngữ (cấu trúc và 

hình thái từ) tìm ra những nét giống nhau và khác 

nhau trong 02 ngôn ngữ. 

-Đối chiếu nghi thức lời nói Nga – Việt qua bình 

diện văn hóa (các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến 

nghi thức lời nói trong hai ngôn ngữ)  

-Đề xuất một hệ thống bài tập về nghi thức lời nói 

Nga ứng dụng vào dạy kỹ năng nói cho sinh viên 

chuyên ngữ giai đoạn đầu. 

- Sản phẩm khoa học: 

02 bài đăng trên tạp chí trong 

nước; 

- Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn 02 cử nhân. 
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79.  Giao tiếp đa phương 

thức trên mạng xã hội: 

So sánh giữa người 

Việt và người nói tiếng 

Anh bản ngữ, và các 

hàm ý cho việc dạy 

học tiếng Anh. 

 

Mục tiêu: 

-Xác định các mối liên kết giữa ngôn ngữ và 

phương thức trực quan trong các văn bản đa 

phương thức. 

-Nghiên cứu sự tương đồng và khác biệt của mối 

liên kết giữa tiếng Việt và phương thức trực quan 

trong giao tiếp của người Việt, và mối liên kết 

giữa tiếng Anh và phương thức trực quan trong 

giao tiếp của người nói tiếng Anh bản ngữ. 

Nội dung chính: 

Nghiên cứu tổng quan vấn đề:  

- Đọc và viết báo cáo các nghiên cứu về giao tiếp 

- Sản phẩm khoa học: 

01 bài đăng trên tạp chí nước 

ngoài; 01 bài đăng trên tạp chí 

trong nước; 

- Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn 02 cử nhân. 
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đa phương thức sử dụng mạng xã hội, và mối liên 

kết giữa ngôn ngữ và các phương thức phi ngôn 

ngữ trong giao tiếp. 

- Nghiên cứu và xác định cơ sở lý luận phù hợp 

cho nghiên cứu các văn bản  đa phương thức.  

a.Nghiên cứu thực nghiệm:  

-Điều tra bằng bảng khảo sát khoảng 100 đối 

tượng (50 người Việt và 50 người nói tiếng Anh 

bản ngữ) về cách họ sử dụng và liên kết ngôn ngữ 

với các phương thức trực quan trong giao tiếp trên 

mạng xã hội. 

-Quan sát giao tiếp trên mạng xã hội của những 

đối tượng nghiên cứu này. 

-Phỏng vấn sâu khoảng 20 đối tượng điển hình để 

xác định các mối liên kết văn bản đa phương thức 

và ảnh hưởng của văn hóa lên việc sử dụng các 

mối liên kết này . 

b.Viết báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất các 

nội dung cũng như các hoạt động dạy học tiếng 

Anh như một ngoại ngữ trong giao tiếp đa phương 

thức. 

c.Viết và xuất bản các bài báo về kết quả nghiên 

cứu. 

 

80.  Sử dụng yếu tố văn 

hóa trong các giáo 

trình thực hành tiếng 

nhằm phát triển năng 

lực liên văn hóa của 

sinh viên Khoa Tiếng 

Anh và Khoa Quốc tế 

học, trường ĐHNN – 

ĐH Huế. 

 

Mục tiêu: 

Đánh giá thực trạng năng lực liên văn hóa của 

sinh viên các năm 1,2, và 3 của khoa Tiếng Anh 

và khoa Quốc tế học cũng như việc khai thác các 

yếu tố văn hóa trong các giáo trình thực hành 

tiếng nhằm giảng dạy năng lực này cho sinh viên. 

Qua đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu 

quả của quá trình lĩnh hội và tích lũy năng lực liên 

văn hóa của sinh viên nhằm góp phần cải thiện 

chất lượng dạy và học các kỹ năng thực hành 

tiếng để chuẩn bị tốt cho năng lực đầu ra của sinh 

viên. 

Nội dung chính: 

- Nghiên cứu tình hình năng lực liên văn hóa của 

sinh viên các năm 1,2, và 3 của khoa tiếng Anh 

trường ĐHNN Huế  

Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

khoa học đăng tạp chí trong 

nước  

Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sĩ. 
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- Khảo sát tần suất và tính hiệu quả của việc sử 

dụng yếu tố văn hóa trong các giáo trình thực 

hành tiếng của giáo viên nhằm phát triển năng lực 

này cho sinh viên. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực liên văn 

hóa của sinh viên. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quá trình lĩnh hội và tích lũy năng lực này từ đó 

góp phần cải thiện chất lượng dạy và học các môn 

thực hành tiếng.    

81.  Nghiên cứu mô hình 

phân tách câu tiếng Anh 

thành các cụm từ dựa 

trên lý thuyết xác suất 

và máy học 

Mục tiêu: 

Xây dựng mô hình phân tách cụm câu tiếng Anh 

thành các cụm từ dựa trên lý thuyết xác suất và 

máy học. Áp dụng mô hình này để xây dựng khối 

ngữ liệu cụm từ tiếng Anh nhằm ứng dụng trong 

lĩnh vực dịch máy. 

Nội dung chính: 

- Thiết kế công cụ để thu thập nguồn ngữ liệu là 

các văn bản bằng tiếng Anh có sẵn trên internet. 

- Xây dựng mô hình lý thuyết về phân tách cụm từ 

tiếng Anh dựa trên lý thuyết xác suất và máy học. 

- Cài đặt thực nghiệm mô hình đề xuất để xây 

dựng khối ngữ liệu cụm từ tiếng Anh. 

- Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của mô hình 

*Sản phẩm khoa học:  

-01 bài đăng trên tạp chí nước 

ngoài;  

-01 bài đăng trên tạp chí trong 

nước; 

*Sản phẩm đào tạo: 

- Hướng dẫn: 02 cử nhân. 
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82.  Quản lý đội ngũ viên 

chức quản lý Đại học 

Huế  

theo tiếp cận quản lý 

nguồn nhân lực 

 

Mục tiêu: 

Đề tài tiến hành nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý 

luận và thực tiễn quản lý đội ngũ viên chức quản 

lý Đại học Huế, xác lập các giải pháp quản lý theo 

tiếp cận quản lý nguồn nhân lực nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý đội ngũ viên chức quản lý Đại 

học Huế, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý giáo 

dục đại học hiện nay ở nước ta. 

Nội dung: 

-Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ viên 

chức quản lý đại học huế theo tiếp cận quản lý 

nguồn nhân lực 

-Tiến hành khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ 

viên chức quản lý đại học huế theo tiếp cận quản 

lý nguồn nhân lực 

-Đề xuất giải pháp quản lý đội ngũ viênchức quản 

Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  3 

Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sỹ 

 

 Hiệu quả dự kiến: 
-Kết quả nghiên cứu có thể áp 

dụng cho Đại học Huế trong 

việc nâng cao hiệu quả quản lý 

đội ngũ viên chức quản lý Đại 

học Huế. 

-Kết quả nghiên cứu có thể là tài 

liệu tham khảo cho các đơn vị, 

các nhà quản lý, các nhà nghiên 

cứu quan tâm đến đề tài. 

-Quy trình nghiên cứu trong đề 
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lý đại học huế theo tiếp cận quản lý nguồn nhân 

lực 

 

tài có thể được sử dụng trong 

các nghiên cứu có liên quan. 

83.  Xây dựng quy trình 

đào tạo liên thông  học 

phần chung của các 

chương trình đào tạo 

đại học hệ chính quy 

trong Đại học Huế. 

 

Mục tiêu tổng quát:  
Xây dựng quy trình đào tạo liên thông giữa học 

phần chung của các chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy trong Đại học Huế. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Thống kê số lượng, tên gọi và số tín chỉ của các 

học phần chung ở tất cả các chương trình đào tạo 

hiện có; 

-  Đánh giá thực trạng chuẩn đầu ra, chiến lược 

dạy học và kiểm tra đánh giá các học phần chung; 

-  Xây dựng quy trình đào tạo liên thông trong Đại 

học Huế 

-  Kiến nghị với Giám đốc Đại học Huế về việc áp 

dụng quy trình đào tạo này cho ít nhất hai chương 

trình đào tạo. 

Nội dung chính: 

Nghiên cứu các văn bản quản lý hướng dẫn việc 

thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ tại các 

trường đại học Việt Nam; Tham khảo một số tài 

liệu liên quan trong nước và quốc tế về đào tạo 

liên thông và công nhận tín lẫn nhau về đào tạo 

đại học. 

Rà soát và thống kê số lượng, tên gọi và số tín chỉ 

các học phần chung đang được đào tạo tại các cơ 

sở đào tạo của Đại học Huế để có thể đánh giá 

thực trạng các học phần chung và đề xuất số 

lượng tín chỉ thống nhất cho từng học phần cần 

đào tạo. 

Rà sát lại chuẩn đầu ra của học phần chung của 

các chương trình đào tạo theo các nội dung: chuẩn 

kiến thức, chuẩn kỹ năng và chuẩn thái độ, chiến 

lược dạy học và kiểm tra đánh giá để đạt chuẩn 

đầu ra nhằm thống nhất chung ba nội dung này. 

Xây dựng quy trình liên thông gồm các bước: 

+ Thông báo cho các cơ sở về thực hiện chủ 

trương thống nhất chuẩn đầu ra các học phần 

chung, chỉnh sửa lại chuẩn đầu ra. 

 Sản phẩm khoa học: 

Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  01  

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân  

Sản phẩm ứng dụng:  

Quy trình đào tạo liên thông 

giữa học phần chung của các 

chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy trong Đại học Huế. 

Hiệu quả dự kiến: 
1. Đảm bảo quyền lợi và giúp 

cho người học có nhiều sự lựa 

chọn cho việc học tập của mình 

Tận dụng tối đa năng lực của 

giảng viên, giúp cho giảng viên 

có tiếng nói chung trong việc 

giảng dạy 

Giúp cho Đại học Huế nâng cao 

năng lực quản lý và điều hành 

công tác đào tạo đại học hiệu 

quả.  

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 
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+ Đại học Huế thong qua và ban hành quyết định 

triển khai thực hiện. 

+ Điều chỉnh phần mềm đào tạo tín chỉ của các 

phòng đào tạo các trường để sinh ngoài có thể 

đăng ký học các học phần chung. 

+ Thông báo cho người học về thực hiện đào tạo 

liên thông các học phần chung thống nhất trong 

Đại học Huế. 

+ Tổ chức đào tạo. 

+ Kiểm tra quá trình thực hiện của các cơ sở đào 

tạo; rút kinh nghiệm điều chỉnh để triển khai một 

cách có hiệu quả. 

84.  Nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp chi phí 

thấp giảm ô nhiễm 

nguồn nước mặt tại các 

khu vực tiếp xúc chợ 

trong thành phố Huế 

Mục tiêu: 
 Đề xuất những giải pháp chi phí thấp bao gồm 

các giải pháp công trình và phi công trình, phù 

hợp các khu chợ nghiên cứu gồm: Chợ Đông Ba 

(xả thải xuống sông Hương), chợ An Cựu (xả thải 

xuống sông An Cựu) và chợ Cống (xả thải xuống 

sông Như Ý) để kiểm soát nguồn ô nhiễm và giảm 

thiểu tác động của rác thải, nước thải lên chất 

lượng nước các sông tại các điểm tiếp xúc với 

chợ. 

Nội dung: 
• Đánh giá hiện trạng cảnh quan môi trường và 

tình hình xả thải từ các chợ Đông Ba, An Cựu, 

Chợ Cống. 

• Đánh giá khả năng tiếp cận các giải pháp giúp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ mỗi khu chợ. 

• Thiết lập mô hình nghiên cứu xử lý nước sông ô 

nhiễm tại khu vực tiếp nhận chất thải từ chợ bằng 

phương pháp thân thiện với môi trường và chi phi 

thấp. 

• Nghiên cứu thử nghiệm mô hình xử lý chi phí 

thấp đối với nước sông tại khu vực tiếp nhận chất 

thải từ chợ. 

Sản phẩm khoa học: 
Số bài báo đăng trong nước: 2 

 Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sỹ 

 

Sản phẩm ứng dụng:  

   • Cập nhật về hiện trạng môi 

trường tại các khu chợ và các 

vấn đề liên quan về quản lý, xử 

lý chất thải từ chợ; 

   • Các giải pháp đề xuất cho 

việc cải thiện môi trường vệ sinh 

các khu chợ để giảm ô nhiễm 

môi trường nước sông khu vực 

tiếp xúc với chợ. Các giải pháp 

này có thể áp dụng cho các khu 

chợ nghiên cứu (chợ Đông Ba, 

chợ An Cựu, chợ Cống) và 

những khu chợ có quy mô tương 

tự. 

   • Mô hình xử lý chi phí thấp 

giảm ô nhiễm nước sông tại khu 

vực tiếp xúc với các nguồn chất 

thải từ chợ 
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85.  Tuyển chọn một số 

chủng vi sinh có hoạt 

lực phân giải cellulose 

và ứng dụng chế phẩm 

hoạt tính vi sinh- 

Mục tiêu:  

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hoạt tính vi 

sinh- biochar từ phụ phẩm nông nghiệp vào cải 

thiện chất lượng đất cát vùng duyên hải ven biển. 

Nội dung: 

Sản phẩm khoa học: 
 Số bài báo đăng trong nước: 2 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

Sản phẩm ứng dụng: 
Chế phẩm hoạt tính vi sinh- 

60 60  Viện 
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biochar vào cải thiện 

chất lượng đất cát pha 

vùng duyên hải ven 

biển 

   • Nghiên cứu, phân lập một số chủng vi sinh (vi 

khuẩn và nấm mốc ưa ấm, xạ khuẩn ưa nhiệt) có 

hoạt lực phân giải cellulose ở Thừa Thiên Huế; 

   • Khảo sát ảnh hưởng của các chủng vi sinh hoạt 

lực đến khả năng xử lý vỏ cà phê; 

   • Khảo sát ảnh hưởng của các chủng vi sinh hoạt 

lực đến khả năng xử lý rơm rạ; 

   • Sản xuất than sinh học (biochar) từ một số phụ 

phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, vỏ lạc); 

   • Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm hoạt tính vi 

sinh- biochar từ phụ phẩm nông nghiệp đến chất 

lượng đất cát pha; 

   • Đánh giá hiệu quả của chế phẩm hoạt tính vi 

sinh- biochar đến năng suất cây trồng ngắn ngày. 

biochar từ phụ phẩm nông 

nghiệp. 

Sản phẩm khác: 
 - Bộ số liệu phân tích về chất 

lượng đất cát pha; 

 - Bộ số liệu về sinh trưởng của 

một số loại cây trồng ngắn ngày 

(ném, hành...);  

86.  Xây dựng mô hình cơ 

sở dữ liệu thông tin 

cho điểm đến du lịch 

thông minh của thành 

phố Huế 

Mục tiêu chung: 
Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu 

tố cho phép một điểm đến du lịch phát triển thông 

minh. Điều này sẽ giúp tạo ra một khung 

(framework) lý thuyết về điểm đến thông minh 

nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên 

quan (chính quyền, nhà kinh doanh, khách du lịch 

và người dân), trong đó xây dựng một mô hình cơ 

sở dữ liệu thông tin là được chú trọng đến. 

Mục tiêu cụ thể: 
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về điểm 

đến du lịch thông minh. 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thông 

minh của một điểm đến du lịch; 

- Xây dựng khung (framework) lý thuyết về điểm 

đến du lịch thông minh; 

- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu thông tin cho 

điểm đến du lịch thông minh; 

- Áp dụng thử nghiệm mô hình cơ sở dữ liệu 

thông tin cho điểm đến du lịch Huế. 

Nội dung: 
- Tham khảo các đề xuất về các yếu tố cấu thành 

một điểm đến du lịch thông minh. Đánh giá và 

xác định các yếu tố làm gia tăng sự thông minh 

của một điểm đến. 

- Điều tra, khảo sát sự phù hợp các yếu tố thông 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

khoa học đăng tạp chí trong 

nước 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân  
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tin làm gia tăng sự thông minh của một điểm đến 

với các bên liên quan (chính quyền, nhà kinh 

doanh, khách du lịch và người dân). 

- Xây dựng mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch 

thông minh cho TP. Huế, bao gồm: 

+ Mô hình lý thuyết và phân lớp về du lịch thông 

minh; 

+ Mô hình mạng lưới các cột thông tin (beacon) 

dựa trên không dây và cảm biến (như sensor, 

RFID) để cung cấp và thu thập thông tin từ du 

khách; 

+ Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) du lịch; mạng 

lưới CSDL và các phương pháp lọc, trích xuất dữ 

liệu phù hợp; 

+ Xây dựng bản demo mô hình cơ sở dữ liệu du 

lịch của thành phố Huế, đánh giá và hoàn thiện 

mô hình. 

87.  Văn hóa văn bản và 

không gian hành chính: 

khai thác giá trị Châu 

bản triều Minh Mệnh 

trong không gian cung 

đình Huế để phát triển 

du lịch di sản ở Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu chung: Đề tài hướng tới xây dựng nền 

tảng lý luận và kiến thức lịch sử cho việc lý giải 

những dấu hiệu trên văn bản như chu phê, con 

dấu, chữ ký, cũng như cách thức đọc hiểu nội 

dung của một văn bản. Từ đó, hướng tới  làm rõ 

“đời sống của Châu bản  trong không gian cung 

đình triều Nguyễn”.  

Mục tiêu cụ thể: 
+ Khảo cứu sử liệu để nhận định những cải cách 

trong quy trình xử lý văn bản tại triều đình Huế 

tác động đến diện mạo của văn bản Châu bản, như 

những thay đổi trong tiếp nhận, vận chuyển, soạn 

thảo phiếu nghĩ, thảo luận, đóng ấn và phản hồi 

đối với công văn hành chính. 

+ Đặt văn bản Châu bản với thực tế không gian 

triều Nguyễn, xác định mối liên không gian giữa 

các cơ quan hành chính trong quần thể di tích cố 

đô Huế, từ khi tiếp nhận đến khi phúc đáp công 

văn.  

Nội dung: 
1. Văn bản hóa nền hành chính và biến đổi bố cục 

không gian cung đình Huế thời Minh Mệnh 

+ Quá trình văn bản hóa nền hành chính của Minh 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

 - Sản phẩm ứng dụng: Đề tài sẽ 

xây dựng sản phẩm demo giải 

mã các tín hiệu trên văn bản từ 

đó thấy được dấu tích xử lý từ 

Hoàng đến đến Bộ nha có liên 

quan, qua đó thấy được mối liên 

hệ trong không gian cung đình 

Huế.  
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Mệnh, đưa công văn hành chính trở công cụ quản 

lý then chốt. 

+ Sự biến đổi bố cục và kết nối không gian cung 

đình dưới tác động của những thay đổi của các cơ 

quan chuyên trách.  

2. Quá trình xử lý văn bản hành chính trong 

không gian cung đình Huế thời Minh Mệnh 

Đặc biệt nhấn mạnh các yếu tố ảnh hưởng đến 

diện mạo của một văn bản, bao gồm: 

+ Tính cá nhân trong quản lý của hoàng đế và sự 

động liên tục đến mô thức cũng như quá trình xử 

lý văn bản 

 + Tính cá nhân trong văn bản viết tay tạo ra khả 

năng tăng bổ lớp lang trên văn bản. Mỗi văn bản 

là kết quả của một quá trình thao tác nhiều bộ nha 

liên quan. 

+ Mối tương quan giữa xử lý công văn với bố cục 

không gian hành chính, cụ thể những thay đổi 

trong quá trình xử lý văn bản cải cách chính tác 

động đến bố cục không gian cung đình. 

3. Định hướng và giải pháp khai thác giá trị Châu 

bản trong phát triển du lịch di sản tại cố đô Huế.          

- xây dựng sản phẩm demo về quá trình xử lý văn 

bản hành chính thời Minh Mệnh trong không gian 

cung đình Huế. 

- đề xuất hướng tới hoàn thiện gói sản phẩm du 

lịch di sản Châu bản trong không gian cung đình 

Huế. 

88.  Đánh giá sự tham gia 

của người dân trong 

khai thác và phát triển 

một số hoạt động du 

lịch cộng đồng ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu chung: 
Tìm hiểu và đánh giá lại năng lực của người dân 

khi tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng, 

hướng tới việc đề xuất các giải pháp tăng cường, 

nâng cao năng lực của người dân khi hoạt động du 

lịch cộng đồng đảm bảo phát triển du lịch bền 

vững ở địa phương. 

Mục tiêu cụ thể: 
- Tìm hiểu thực trạng khai thác và phát triển hoạt 

động du lịch cộng đồng ở Thừa Thiên Huế 

- Đánh giá sự tham gia của người dân trong việc 

tham gia khai thác và phát triển các hoạt động du 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học trong nước 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 
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lịch cộng đồng 

- Xác định yếu tố quan trọng tác động đến quá 

trình khai thác và phát triển hoạt động du lịch 

cộng đồng 

- Định hướng một số giải pháp cải thiện năng lực 

của cộng đồng hướng tới phát triển bền vững loại 

hình du lịch cộng đồng. 

Nội dung: 
- Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 

- Thực trạng nguồn lực tham gia hoạt động du lịch 

cộng đồng 

- Đánh giá sự tham gia khai thác và phát triển của 

người dân trong các hoạt động du lịch cộng đồng 

- Giải pháp tăng cường năng lực khai thác và phát 

triển hoạt động du lịch của cộng đồng 

89.  Đo lường hình ảnh 

điểm đến trong tâm trí 

du khách – trường hợp 

của tỉnh Quảng Trị, 

Việt Nam 

Mục tiêu chung: 

Đo lường hình ảnh điểm đến Quảng Trị trong tâm 

trí của du khách quốc tế và nội địa, bao gồm cả 

khách đã đến và chưa đến Quảng Trị, khách đến 

lần đầu và lần sau, khách mới đến chưa trải 

nghiệm và khách đã trải nghiệm tại điểm đến. 

Mục tiêu cụ thể: 
- Có cái nhìn tổng quát về cơ sở lý luận và thực 

tiễn trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh 

điểm đến. 

- Nắm bắt được hình ảnh điểm đến Quảng Trị 

trong tâm trí khách du lịch quốc tế và nội địa. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng/phát triển 

hình ảnh điểm đến Quảng Trị đối với du khách 

quốc tế và nội địa 

Nội dung: 
- Tìm hiểu tài liệu, các nghiên cứu về hình ảnh 

điểm đến ở Việt Nam và trên thế giới 

- Tìm hiều các thông tin về du lịch Quảng Trị 

- Khảo sát ý kiến của du khách về hình ảnh điểm 

đến Quảng Trị 

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm xây dựng/phát 

triển hình ảnh điểm đến Quảng Trị đối với du 

khách quốc tế và nội địa. 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học trong nước  

- Sản phẩm đào tạo: 02 Cử nhân 
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quyền chính trị của 

phụ nữ- Thực tiễn tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

của phụ nữ và khái niệm cũng như nội dung bảo 

đảm việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ. 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bảo 

đảm việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ .        

Nội dung chính: Nghiên cứu thực trạng vấn đề 

bảo đảm việc thực hiện các quyền chính trị của 

phụ nữ  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh 

giá thực tiễn áp dụng pháp luật, trên cơ sở đó chỉ 

ra những nội dung cần hoàn thiện. Đưa ra những 

quan điểm và giải pháp cụ thể, có ý nghĩa lý luận 

và thực tiễn, có tính khả thi cao để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các thiết chế pháp lý bảo đảm 

việc thực hiện  quyền chính trị của phụ nữ trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay 

. 

trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân. 

ĐHL 

91.  Thực thi các công cụ 

phòng vệ thương mại - 

Thực tiễn tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: Đề tài làm rõ các công cụ PVTM và 

vấn đề thực thi các công cụ PVTM.                            

Nội dung chính: Trên cơ sở các số liệu được điều 

tra từ thực tế, công trình đi phân tích thực tiễn 

thực thi các công cụ PVTM của doanh nghiệp 

trên tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đối phó với các 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh đến từ hàng 

hóa của doanh nghiệp nhập khẩu. Từ đó đề xuất 

các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực thi hiệu quả các 

công cụ PVTM khi Việt Nam thực hiện các cam 

kết mở cửa thị trường trong các FTAs. 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân. 
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92.  Pháp luật về giải quyết 

các tranh chấp dân sự 

có yếu tố nước ngoài 

bằng tòa án ở Việt 

Nam 

Mục tiêu: Xây dựng vấn đề lí luận cơ bản về cơ 

chế giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước 

ngoài bằng tòa án ở Việt Nam; Phân tích các quy 

định của pháp luật Việt Nam về  thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp của tòa án và chỉ ra thực trạng 

của pháp luật Việt Nam về vấn đề trên. 

Nội dung chính: Nghiên cứu pháp luật về giải 

quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài 

bằng tòa án ở Việt Nam; chỉ ra các kiến nghị và 

phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết 

tranh chấp bằng tòa án ở Việt Nam. 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước. 

- Sản phẩm đào tạo 02 cử nhân. 
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93.  Nghiên cứu các tội 

xâm hại tình dục trẻ 

Mục tiêu: Hoàn thiện các quy định của luật hình 

sự Việt nam về các tội xâm phạm tình dục trẻ em 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước. 
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em ở một số nước trên 

thế giới nhằm hoàn 

thiện pháp luật hình sự 

Việt Nam 

nhằm giải quyết những bất cập và vướng mắc 

trong quá trình áp dụng xử lý các tội xâm phạm 

tình dục. 

Nội dung chính:  Nghiên cứu các tội xâm phạm 

tình dục trẻ em của một số nước trên thế giới từ 

đó đề xuất hướng hoàn thiện quy định về các tội 

xâm phạm tình dục trẻ em và các biện pháp nâng 

cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm 

- Sản phẩm đào tạo 02 cử nhân. 

94.  Thực hiện pháp luật về 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại thành phố 

Huế - tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Mục tiêu: Đề tài làm rõ các khía cạnh như: chủ 

thể, hình thức, nội dung, các điều kiện chi phối, 

bảo đảm việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ 

sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Huế. Từ 

đó, đối chiếu với thực tế thực hiện pháp luật trên 

địa bàn thành phố Huế để chỉ ra những ưu điểm, 

hạn chế trong vấn đề này.                                Nội 

dung chính: Trên cơ sở nghiên cứu đó, đề tài đưa 

ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn thành phố Huế. Các giải pháp bao gồm 

các giải pháp chung về mặt pháp luật và các giải 

pháp về tổ chức, hoạt động. 

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước.   

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân. 
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95.  Nghiên cứu đặc tính 

địa chất công trình của 

đất loại sét yếu 

Holocen vùng đồng 

bằng Quảng Trị phục 

vụ thiết kế và xây dựng 

công trình. 

 

 

 

Mục tiêu chung: 

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu đặc tính 

địa chất công trình của nền đất loại sét yếu 

Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị phục vụ 

thiết kế và xây dựng công trình. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Làm sáng tỏ đặc điểm phân bố và quan hệ địa 

tầng của các thành tạo đất loại sét yếu trong cấu 

trúc nền Đệ Tứ vùng đồng bằng Quảng Trị. 

- Nghiên cứu tính chất cơ lý và dự báo sự biến 

đổi của chúng trong mối quan hệ với nguồn gốc 

thành tạo, độ ẩm, thành phần vật chất, hàm lượng 

hữu cơ, hàm lượng muối, hoạt động nhân sinh và 

dưới tác dụng của tải trọng. 

Nội dung: 
- Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

- Đặc điểm thành phần vật chất, hàm lượng hữu 

cơ, hàm lượng muối của đất loại sét yếu Holocen. 

- Đặc trưng cơ lý và sự biến đổi của chúng trong 

- Sản phẩm khoa học: 

+ Số bài báo đăng trong nước: 

02 

- Sản phẩm đào tạo: 02 Kỹ sư 

- Sản phẩm khác:  

+ 01 bản đồ địa chất tỉ lệ 

1/50.000 vùng đồng bằng Quảng 

Trị 

+ 01 bản đồ ĐCCT tỉ lệ 

1/50.000 vùng đồng bằng Quảng 

Trị 

+ 02 mặt cắt địa chất công trình  
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mối quan hệ với thành phần vật chất, độ ẩm, tải 

trọng.  

- Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu . 

96.  Nghiên cứu sự hình 

thành các điện tích địa 

phương tại bề mặt 

phân biên của cấu trúc 

Al/SiO2/n-Si được 

chiếu xạ bởi các ion 

helium với năng lượng 

5 MeV.  

 

 

Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu, thiết lập sự phụ thuộc điện dung theo 

tần số của cấu trúc MOS (Al/SiO2/n-Si) được chỉ 

định bởi các trạng thái bề mặt tại phân biên điện 

môi – silicon và các khuyết tật bức xạ được chiếu 

xạ bởi các ion. Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc 

điện dung, hao tổn điện môi trong cấu trúc ban 

đầu và chiếu xạ, các điện tích địa phương tại trạng 

thái bề mặt. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Góp phần nâng cao tăng hiệu quả sản xuất mạch 

tích hợp và sẽ kiểm soát các trạng thái phân biên 

điện môi - bán dẫn. 

- Linh kiện rời rạc MOS (Al/SiO2/n-Si) sẽ góp 

phần phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, có thể dùng làm tài liệu tham khảo, làm 

luận văn Cử nhân, Thạc sĩ và sẽ góp phần phát 

triển mở rộng cho các hướng nghiên cứu mới cho 

các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công 

nghệ vật liệu mới. Có thể kết hợp với các đồng 

nghiệp, liên kết các trung tâm nghiên cứu trong 

nước, cũng như ngoài nước nhằm xây dựng và 

phát triển ngành công nghệ mới này. 

Nội dung:  

- Tổng quan các khuyết tật trong silicon và những 

ảnh hưởng của chúng lên dòng điện. 

- Phương pháp thực nghiệm. 

- Sự ảnh hưởng các khuyết tật bức xạ lên đặc 

tuyến volt-fara và sự phụ thuộc tần số trở kháng 

cấu trúc Al/SiO2/n-Si được chiếu xạ bằng các ion 

helium với năng lượng cao 5 MeV. 

 - Hao tổn điện môi trong cấu trúc Al/SiO2/n-Si 

được chiếu xạ bằng các ion helium với năng 

lượng cao 5 MeV. 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng tạp chí trong nước, 01 bài 

báo đăng tạp chí nước ngoài 

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân 
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97.  Nghiên cứu quá trình 

biến đổi không gian 

kiến trúc nhà ở nông 

Mục tiêu chung: 

- Nghiên cứu quá trình biến đổi không gian kiến 

trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị.  

- Sản phẩm khoa học: 02 bài báo 

trong nước 

- Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân. 
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thôn tỉnh Quảng Trị 

 
Mục tiêu cụ thể: 

- Nhận diện đặc trưng không gian kiến trúc nhà ở 

nông thôn truyền thống Quảng Trị. 

- Nhận diện những biến đổi không gian kiến trúc 

nhà ở nông thôn Quảng Trị. 

- Đề xuất một số giải pháp cho nhà ở nông thôn 

Quảng Trị. 

Nội dung:  

- Nghiên cứu tổng quan quá trình hình thành phát 

triển nhà ở nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi 

kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị. 

- Nhận diện đặc trưng không gian kiến trúc nhà ở 

nông thôn truyền thống Quảng Trị. 

- Phân tích, đánh giá những biến đổi kiến trúc nhà 

ở nông thôn Quảng Trị. 

- Đề xuất một số giải pháp cho nhà ở nông thôn 

Quảng Trị. 

- Sản phẩm ứng dụng:  

+ ≥ 4 sơ đồ, bản vẽ thiết kế nhà ở 

nông thôn  

+ Địa chỉ ứng dụng: Khu vực 

nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

- Các sản phẩm khác: 

+ Bổ sung vào cơ sở lý luận về 

kiến trúc nhà ở nông thôn tỉnh 

Quảng Trị. Là tài liệu tham khảo 

cho nghiên cứu sinh, học viên cao 

học… 

98.  Nghiên cứu hệ thống 

xử lý nước thải chăn 

nuôi sau hầm biogas sử 

dụng than sinh học 

(biochar) 

- Mục tiêu tổng quát: 
Đề tài nghiên cứu tính toán và lựa chọn công nghệ 

hợp lý trong xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm 

biogas thông qua việc giảm thiểu hàm lượng chất 

hữu cơ, nitơ và hàm lượng coliform tổng số nhằm 

đảm bảo yêu cầu xã thải hoặc phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp. 

Mục tiêu cụ thể: Trên cơ sở các tài liệu thu thập, 

nghiên cứu về xử lý nước thải nói chung và xử lý 

nước thải chăn nuôi nói riêng, đề tài tiến hành tính 

toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi 

sau hầm biogas có công suất 3-5 m3/ngày đêm với 

các mục tiêu cụ thể: 

+ Công nghệ phải khả thi về mặt kinh tế, kỹ thuật; 

có thể áp dụng cho các trang trại, gia trại quy mô 

vừa và nhỏ; chi phí xây dựng, vận hành không 

cao; kỹ thuật vận hành không phức tạp, sử dụng 

vật liệu lọc có sẵn, giá thành thấp. 

+ Hiệu quả xử lý đảm bảo yêu cầu theo TCVN về 

xã thải hoặc cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. 

 Nội dung: 
- Đánh giá thực trạng nước thải từ sản xuất chăn 

 Sản phẩm khoa học: 
Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

hoặc kỹ sư 

Sản phẩm ứng dụng: 

Hệ thống xử lý nước thái sau 

hầm biogas quy mô 3-5m3/ngày 

đêm 
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nuôi hiện nay. 

- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn 

nuôi công suất 3-5 m3/ngày đêm. 

- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của hệ thống. 

99.  Đánh giá hiện trạng 

bệnh hoại tử gan tụy 

cấp tính trên tôm thẻ 

chân trắng ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế và phân lập 

gene độc tố PirAvp và 

PirBvp của các chủng 

vi khuẩn Vibrio gây 

bệnh 

Mục tiêu: 

Mục tiêu tổng quát: 
Đánh giá được tình hình dịch bệnh hoại tử gan tụy 

cấp tính và phân lập được hai gen độc tố PirAvp 

và PirBvp của vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử 

gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế nhằm cung cấp cơ sở khoa học 

và nguyên liệu tạo các chế phẩm phòng trị bệnh 

hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nhằm góp phần 

làm giảm thiệt hại kinh tế cho ngành nuôi trồng 

thủy sản. 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Đánh giá được hiện trạng dịch bệnh hoại tử gan 

tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

+ Phân lập được gene độc tố PirAvp và PirBvp 

của từ các chủng vi khuẩn Vibrio gây ra bệnh hoại 

tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Nội dung: 
- Điều tra hiện trạng, đánh giá tình hình thiệt hại 

do bệnh hoại tử gan tụy cấp tính gây ra trên tôm 

thẻ chân trắng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nghiên cứu phân lập gene độc tố PirAvp và 

PirBvp của vi khuẩn Vibrio tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế bằng phản ứng PCR. 

- Nghiên cứu tạo dòng gene độc tố PirAvp và 

PirBvp của vi khuẩn Vibrio và biến nạp vào tế bào 

vật chủ E. coli TOP10. 

Sản phẩm khoa học: 
Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước: 01 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân 

hoặc kỹ sư 

Sản phẩm ứng dụng: 
+ Báo cáo hiện trạng, tình hình 

thiệt hại do dịch bệnh hoại tử 

gan tụy cấp tính gây ra trên tôm 

thẻ chân trắng ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

+ Cấu trúc nucleotide của hai 

gene độc tố PirAvp và PirBvp 

của vi khuẩn Vibrio phân lập tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ E. coli chủng TOP10 mang 

plasmid tái tổ hợp chứa hai gene 

độc tố PirAvp và PirBvp. 
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100.  Nghiên cứu quy trình 

trồng và phát triển 

vùng nguyên liệu cây 

Cỏ ngọt (Stevia 

rebaudiana Bertoni) 

trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Mục tiêu: 

- Nghiên cứu đánh giá tổng thể các giống cây cỏ 

ngọt đang trồng tại Việt Nam, từ đó tuyển chọn 

các giống cây cỏ ngọt thích hợp với điều kiện sinh 

thái tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Nghiên cứu các yếu tố (thời vụ, làm đất, phân 

bón, mật độ khoảng cách, ánh sáng nhiệt độ…) 

Sản phẩm khoa học: 
Số bài báo khoa học đăng tạp 

chí trong nước:  01 

Sản phẩm đào tạo: 02 cử nhân. 

Sản phẩm ứng dụng:  
- 01 – 02 Giống cây cỏ ngọt 

được tuyển chọn. 
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ảnh hưởng đến các giai đoạn sinh trưởng và phát 

triển của cây cỏ ngọt, từ đó tìm ra quy trình tối ưu 

để trồng và chăm sóc cây cỏ ngọt cho ra năng suất 

cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nội dung: 

- Nghiên cứu tuyển chọn các giống cây cỏ ngọt 

đang trồng tại Việt Nam thích hợp với điều kiện 

sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây cỏ ngọt tối ưu 

với điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng mô hình trình diễn cây cỏ ngọt trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- 01 Quy trình trồng cây cỏ ngọt 

phù hợp với điều kiện sinh thái 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

- 01 Mô hình trồng trình diễn 

cây cỏ ngọt trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 

101.   Nghiên cứu nhân 

giống cây nhân trần cát 

(Adenosma indianum 

(Lour.) Merr.) bằng 

phương pháp nuôi cấy 

in vitro 

Mục tiêu tổng quát: Nhân giống in vitro thành 

công cây nhân trần cát (Adenosma indianum). 

Mục tiêu cụ thể: Xác định được các môi trường 

thích hợp cho quá trình vào mẫu, nhân chồi, tạo rễ 

in vitro cây nhân trần cát (Adenosma indianum) 

đồng thời xác định giá thể thích hợp cho qua trình 

ra đất. 

Nội dung: 

- Thu thập nguồn mẫu nhân trần cát (Adenosma 

indianum), định danh các mẫu thu được bằng 

phương pháp phân tử. 

- Nghiên cứu nhân giống in vitro cây nhân trần 

cát, bao gồm vào mẫu, nhân chồi, tạo rễ, ra vườn 

ươm. 

Sản phẩm khoa học:  
Sô bài báo đăng tạp chí chuyên 

ngành trong nước: 01 

Sản phẩm đạo tạo: 02 cử nhân 

hoặc kỹ sư 

Sản phẩm ứng dụng: Cây nhân 

trần cát in vitro (10 bình tam 

giác 250 ml) 
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102.   Nghiên cứu tạo dòng 

hai gen laccase từ 

Fusarium oxysporum 

HUIB02 

Mục tiêu: 

- Xác định trình tự nucleotide 2 gen laccase của 

Fusarium oxysporum HUIB02 

- Tạo 2 vector tái tổ hợp mang 2 gen laccase của 

Fusarium oxysporum HUIB02. 

Nội dung: 

-Tách chiết genomic DNA Fusarium oxysporum 

HUIB02 

-Phân lập 2 gen laccase bằng phản ứng khuếch đại 

PCR 

-Tạo dòng và giải trình tự 2 gen laccase  

-So sánh đối chiếu trình tự gen laccase từ 

Fusarium oxysporum HUIB02 với các chủng vi 

sinh vật khác 

Sản phẩm khoa học:  
Sô bài báo đăng tạp chí chuyên 

ngành trong nước: 01 

Sản phẩm đạo tạo: 02 cử nhân 

hoặc kỹ sư 

Sản phẩm ứng dụng:  
Trình tự nucleotide và vector 

chứa gen laccase có thể chuyển 

giao cho các nhóm nghiên cứu 

nhằm nghiên cứu biểu hiện dị 

chủng. 
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103.   Nghiên cứu tạo kháng 

nguyên tái tổ hợp 

RAP1 làm nguyên liệu 

sản xuất KIT chẩn 

đoán bệnh do kí sinh 

trùng đường máu 

Babesia bovis gây ra ở 

trâu bò. 

Mục tiêu: 

Tạo được E. coli BL21 (DE3) tái tổ hợp mang gen 

mã hóa tạo kháng nguyên RAP1 của B. bovis. 

Nội dung: 

-Thu thập mẫu máu trâu bò trên địa bàn Thừa 

Thiên Huế. 

-Xác định kí sinh trùng B. bovis ký sinh trong 

hồng cầu trâu bò 

-Nghiên cứu phân lập và tạo dòng gen mã hóa tạo 

kháng nguyên RAP1 vào plasmid  

-Nghiên cứu biểu hiện plasmid tái tổ hợp trong tế 

bào vật chủ E. coli BL21 (DE3). 

Sản phẩm khoa học:  

Sô bài báo đăng tạp chí chuyên 

ngành trong nước: 01 

Sản phẩm đạo tạo: 02 cử nhân 

hoặc kỹ sư 

Sản phẩm ứng dụng:  

+ Chủng E.coli có mang vector 

tái tổ hợp chứa gen mã hóa tạo 

kháng nguyên RAP1 

 + Kháng nguyên tái tổ hợp 

RAP1 

60 60  Viện 
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(Danh mục này bao gồm 103 đề tài) 


