
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Số:            /QĐ-ĐHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày       tháng    năm 2022 

                               

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế  

để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 

 GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ  

Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ 

sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học 

Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại 

học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại Đại học Huế và 

Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế; 

Xét kết quả phiên họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp 

Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 ngày 09 tháng 8 năm 2022; 

Theo đề nghị của Quyền Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế để đưa ra 

tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 gồm 121 đề tài: (danh mục chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế có trách nhiệm thông báo và 

hướng dẫn tuyển chọn chủ nhiệm đề tài theo quy định hiện hành về quản lý đề tài khoa học 

và công nghệ cấp Đại học Huế.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Huế; Quyền Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và 

Quan hệ quốc tế; Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHCNQHQT.PKL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Anh Phương 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

          ĐẠI HỌC HUẾ 

 

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

 ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 (DHH2023)   

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHH ngày      tháng    năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế) 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

1.  Nghiên cứu định hướng 

giải pháp bảo tồn kiến 

trúc Kinh thành Huế gắn 

với phát triển du lịch 

* Mục tiêu chung: Định hướng bảo tồn và 

phát huy giá trị kiến trúc Kinh thành Huế gắn 

với phát triển du lịch. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Thực trạng kiến trúc một số di sản văn hóa 

tiêu biểu của Kinh thành Huế và lân cận.  

- Đánh giá các giá trị, tiềm năng Kinh thành 

Huế. 

- Thiết lập bản đồ: vị trí, hình ảnh, đặc điểm 

một số di sản văn hóa tiêu biểu. 

- Phân tích, chọn và thiết lập bản vẽ 2D, 3D 

một số di sản văn hóa tiêu biểu phục vụ phát 

triển du lịch. 

- Giải pháp bảo tồn gắn với phát triển du lịch. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo quốc tế tương đương 

bài báo 01 điểm của HĐGSNN; 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH 

* SP đào tạo:  
- 01 LV thạc sĩ 

* SP  ứng dụng: 

- Dữ liệu (bản vẽ 2D, 3D) một số 

di sản văn hóa tiêu biểu trong khu 

vực tường thành phía nam Kinh 

thành và lân cận; 

- Bản đồ vị trí, hình ảnh, đặc điểm 

các di sản văn hóa. 

80 80 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 

2.  Ứng dụng của học máy 

cho các giao thức định 

tuyến trong mạng không 

dây thế hệ mới 

* Mục tiêu chung: Đề xuất được các mô hình 

ứng dụng của học máy để điều khiển giao 

thức định tuyến trong mạng không dây thế hệ 

mới nhằm cải thiện hiện năng mạng. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Các giao thức định tuyến trong các mô hình 

mạng không dây thế hệ mới;   

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế; 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH 

* SP đào tạo:  
- 01 LV thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Các phương pháp học máy thường được áp 

dụng cho việc điều khiển định tuyến trong 

mạng không dây; 

- Các mô hình ứng dụng của các mô hình học 

máy vào việc điều khiển các giao thức định 

tuyến trong mạng không dây thế hệ mới; đề 

xuất các thuật toán định tuyến cải tiến dựa 

trên các mô hình này. 

- Thiết kế, cài đặt mô hình mô phỏng các giao 

thức định tuyến trong mạng không dây thế hệ 

mới, thực thi các mô hình học máy trên 

OMNeT++ tích hợp với Python và 

Tensorflow để đánh giá hiệu năng của các 

thuật toán định tuyến được đề xuất 

3.  Vốn xã hội và vai trò của 

vốn xã hội đối với sự hội 

nhập của người Việt tại 

Ba Lan 

* Mục tiêu chung: Đánh giá sự ảnh hưởng 

của vốn xã hội đến sự hội nhập về chính trị và 

xã hội của người Việt tại Ba Lan. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Các thành phần cấu thành vốn xã hội của 

người Việt nhập cư tại Ba Lan. 

- Sự hội nhập chính trị và xã hội của người 

Việt nhập cư ở Ba Lan. 

- Vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập 

chính trị và xã hội của người Việt nhập cư tại 

Ba Lan. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế; 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN  

Trường ĐHKH 

* SP đào tạo:  
- 01 LV thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 

4.  Nghiên cứu phân lập 

chủng vi khuẩn quang 

hợp từ vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế để xử lý  

ao nuôi thuỷ sản 

* Mục tiêu chung: Sàng lọc một số chủng vi 

khuẩn quang hợp tía thuộc chi 

Rhodopseudomonas sp. có khả năng loại chất 

hữu cơ, dinh dưỡng và tạo sinh khối lớn trong 

môi trường nước nuôi trồng thủy sản. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế; 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH  

* SP đào tạo:  

120 120 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Thu mẫu, khảo sát, phân lập các chủng vi 

khuẩn quang hợp từ môi trường ven biển tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Sàng lọc chủng vi khuẩn quang hợp có khả 

năng xử lý chất hữu cơ cao (COD, BOD5), 

chất dinh dưỡng (TAN, PO43-) và sinh 

trưởng tốt (OD, VSS). 

- Thử nghiệm ứng dụng chủng vi khuẩn 

quang hợp được chọn lọc trong xử lý nước ao 

nuôi  thuỷ sản. 

- 01 LV thạc sĩ  

5.  Thực trạng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến sức khỏe 

tâm thần của trẻ vị thành 

niên sống trong các cơ sở 

trợ giúp xã hội ở Việt 

Nam 

* Mục tiêu chung: Đề xuất các biện pháp và 

kiến nghị  nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc 

sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên trong 

các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

 - Khái quát hóa các vấn đề lí luận và thực 

tiễn, làm rõ sơ sở khoa học của đề tài nghiên 

cứu. 

- Lựa chọn và phát triển các thang đo phù hợp 

nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe tâm thần 

và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm 

thần của trẻ vị thành niên trong các cở sở trợ 

giúp xã hội. 

- Điều tra, phỏng vấn và thực hiện các phân 

tích định lượng, định tính nhằm làm rõ thực 

trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

tâm thần của trẻ vị thành niên trong các cở sở 

trợ giúp xã hội. 

- Đề xuất các biện pháp, kiến nghị phù hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc 

sức khỏe tâm thần cho trẻ vị thành niên trong 

các cở sở trợ giúp xã hội 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH  

* SP đào tạo:  

- 01 LV thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

6.  Nghiên cứu tính chất 

quang học của dung dịch 

hạt cacbon nano được chế 

tạo từ quả gấc 

* Mục tiêu chung: Xác định tính chất quang 

học của dung dịch hạt cacbon nano chế tạo từ 

quả gấc 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Chế tạo vật liệu hạt cacbon nano từ quả gấc. 

- Nghiên cứu cấu trúc vật liệu, hình thái học 

của hạt cacbon nano. 

- Nghiên cứu tính chất quang phổ của dung 

dịch hạt cacbon nano chế tạo được   

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH  

* SP đào tạo:  
- 01 LV thạc sĩ  

120 120 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 

7.  Nghiên cứu quy hoạch 

cao độ nền nhằm giảm 

thiểu ngập lụt tại Khu đô 

thị mới An Vân Dương, 

thành phố Huế 

* Mục tiêu chung: Giải pháp quy hoạch cao 

độ nền đô thị nhằm hạn chế ngập lụt tại Khu 

đô thị mới An Vân Dương. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự 

nhiên của đô thị Huế. 

-  Nhận diện  các thay đổi của hệ thống hạ 

tầng đô thị qua các giai đoạn quy hoạch đô thị 

Huế. 

- Những bài học kinh nghiệm và cơ sở pháp 

lý về vấn đề quy hoạch cao độ nền đô thị . 

- Đề xuất giải pháp quy hoạch cao độ nền đô 

thị nhằm hạn chế ngập lụt tại đô thị An Vân 

Dương. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH  

* SP đào tạo:  

01 chuyên đề NCS 

 

120 0 120 Trường 

ĐH Khoa 

học 

8.  Nghiên cứu ứng dụng 

protein phát huỳnh quang 

làm chỉ thị nhằm tối ưu 

cấu trúc biểu hiện ở nấm 

men Saccharomyces 

cerevisiae và Escherichia 

coli. 

* Mục tiêu chung: Sử dụng gen mã hóa 

protein phát huỳnh quang xanh (eGFP) và đỏ 

(mCherry) để khảo sát và tối ưu hóa hệ thống 

biểu hiện protein tái tổ hợp ở nấm men S. 

cerevisiae và E. coli. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Khảo sát và xác định trình tự hoạt hóa làm 

tăng mức độ biểu hiện của promoter GPD và 

Gal1 ở nấm men. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH 

* SP đào tạo:  
01 chuyên đề NCS 

* SP ứng dụng: 

160 160 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Khảo sát và xác định các terminator làm 

tăng mức độ biểu hiện của eGFP/mCherry khi 

biểu hiện nội bào và khi biểu hiện ngoại bào. 

- Khảo sát các trình tự dẫn dạng prepro và 

trình tự dẫn chuẩn nhằm xác định trình tự dẫn 

cho khả năng tiết ngoại bào cao nhất ở nấm 

men 

- Khảo sát các trình tự LysM làm mỏ neo để 

gắn protein phát huỳnh quang lên bề mặt vi 

khuẩn Lactobacillus plantarium. 

- Trình tự terminator, promoter, 

trình tự hoạt hóa ngược dòng, trình 

tự dẫn và trình tự LysM đăng ký 

trên ngân hàng gen NCBI 

Genbank. 

- Cấu trúc biểu hiện (plasmid chứa 

các trình tự này) lưu giữ trong E. 

coli top10 và sẵn sàng chia xẻ cho 

các phòng thí nghiệm và doanh 

nghiệp. 

9.  Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu trên cơ sở carbon 

chấm lượng tử từ nguồn 

nguyên liệu tự nhiên chứa 

carbohydrate và ứng 

dụng 

* Mục tiêu chung: Tổng hợp được vật liệu 

trên cơ sở carbon chấm lượng tử có hoạt tính 

cảm biến và ứng dụng 

 * Nội dung nghiên cứu chính:  

- Tổng hợp vật liệu trên cơ sở carbon chấm 

lượng tử từ nguồn nguyên liệu tự nhiên có 

chứa carbohydrate bằng phương pháp thủy 

nhiệt và vi sóng. 

- Ứng dụng vật liệu trên cơ sở carbon chấm 

lượng tử làm chất biến tính điện cực để phân 

tích các chất hóa học. 

- Hoạt tính xúc tác phản ứng hữu cơ hoặc hoạt 

tính sinh học (khả năng chống oxy hóa in 

vitro, kháng khuẩn, kháng nấm, độc tế bào 

trên một số dòng tế bào ung thư) của vật liệu. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2); 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí KHCN 

Trường ĐHKH 

* SP đào tạo:  
01 chuyên đề NCS 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Khoa 

học 

10.  Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự sẵn sàng chuyển đổi số 

trong quản trị nhân sự của 

các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Xác định và đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự sẵn sàng 

chuyển đổi số trong quản trị nhân sự của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất 

các hàm ý chính sách quản trị nhằm đẩy mạnh 

sự sẵn sàng chuyển đổi số trong quản trị nhân 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

sự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và các nghiên 

cứu liên quan ở trong và ngoài nước làm cơ 

sở để phác thảo mô hình nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số 

trong quản trị nhân sự 

- Xây dựng bảng hỏi định lượng trên cơ sở 

các thuyết về hành vi, công nghệ, nghiên cứu 

đi trước và ý kiến chuyên gia. 

- Thu thập các số liệu sơ cấp và thứ cấp cần 

thiết cho việc xác định và đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số 

trong quản trị nhân sự của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phân tích các dữ liệu thu thập được thông 

qua phần mềm SPSS và AMOS, kết hợp với 

thảo luận nhóm, từ đó đề xuất hàm ý chính 

sách quản trị nhằm đẩy mạnh sự sẵn sàng 

chuyển đổi số trong quản trị nhân sự của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới. 

11.  Nghiên cứu sự chấp nhận 

của giới trẻ đối với ứng 

dụng chatbot trong lĩnh 

vực dịch vụ 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở hệ thống hóa 

cơ sở lý luận và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng sự chấp nhận của khách hàng đối với 

chatbot, nghiên cứu đi đến các hàm ý chính 

sách thúc đẩy việc chấp nhận chatbot trong 

lĩnh vực dịch vụ khách hàng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về 

chatbot, đề xuất mô hình để phân tích các 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận chatbot 

của khách hàng. 

- Nghiên cứu định tính thông qua khảo sát 

chuyên gia và thảo luận nhóm người sử dụng 

chatbot 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. 

- Khảo sát khách hàng về việc chấp nhận 

chatbot trong dịch vụ khách hàng. 

- Xử lý và phân tích số liệu thông qua việc 

ứng dụng phân tích nhân tố và phần mềm xử 

lý số liệu để kiểm định các giả thuyết nghiên 

cứu. 

- Đề xuất khuyến nghị, hàm ý chính sách cho 

các bên liên quan trong việc thúc đẩy việc 

chấp nhận chatbot của khách hàng. 

12.  Phân tích các nhân tố tác 

động đến sự tuân thủ thuế 

của người nộp thuế trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến sự tuân thủ thuế qua đối tượng 

người nộp thuế trên địa bàn các tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Trên cơ sở đó đề xuất các biện 

pháp, kiến nghị nhằm tăng cường sự tuân thủ 

thuế của người nộp thuế. 

* Nội dung nghiên cứu chinh: 

- Tổng quan về thuế và sự tuân thủ thuế 

- Đánh giá sự tuân thủ thuế của đối tượng nộp 

thuế 

- Một số hàm ý chính sách tăng cường sự tuân 

thủ thuế của người nộp thuế 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 

13.  Nghiên cứu mức độ sẵn 

sàng áp dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế 

(IFRS) tại các doanh 

* Mục tiêu chung: Đánh giá tình hình chuẩn 

bị và mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp 

miền Trung – Tây Nguyên. Đề xuất giải pháp 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

nghiệp miền Trung - Tây 

Nguyên 

nâng cao khả năng áp dụng IFRS một cách 

hiệu quả tại các doanh nghiệp trong khu vực 

và cả nước. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan kiến thức nền tảng liên quan đến 

chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. 

- Thực trạng chuẩn bị và áp dụng IFRS tại 

miền Trung và Tây Nguyên. 

- Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS ở các doanh 

nghiệp miền Trung và Tây Nguyên 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ chuẩn 

bị áp dụng IFRS tại Việt Nam, tập trung vào 

các doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên. 

- Những thách thức, khó khăn mà doanh 

nghiệp phải đối mặt trong việc áp dụng IFRS. 

- Đề xuất các khuyến nghị cho các tổ chức, 

cơ quan chức năng và doanh nghiệp quản lý 

và áp dụng hiệu quả IFRS tại Việt Nam nói 

chung và khu vực miền Trung-Tây nguyên 

nói riêng. 

- So sánh đối chiếu tình hình chuẩn bị áp dụng 

IFRS với các khu vực khác ở Việt Nam và tại 

một số quốc gia đang phát triển khác 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

14.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

Covid-19 và các biện 

pháp phục hồi của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình 

* Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao khả năng phục hồi của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu tài liệu, tổng quan các nghiên 

cứu trong và ngoài nước về ảnh hưởng của 

các cú sốc (dịch bệnh Covid 19) đến hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Điều tra, khảo sát ảnh hưởng của đại dịch 

Covid 19 đến hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình. 

-  Nghiên cứu các biện pháp và đánh giá khả 

năng thành công của các biện pháp phục hồi 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa  sau Covid 19. 

- Phỏng vấn, thảo luận về khả năng thành 

công của các chính sách doanh nghiệp đã thực 

hiện để phục hồi sau đại dịch. 

15.  Đánh giá quản lý thuỷ lợi 

cấp cơ sở và tác động của 

nó đến năng suất lúa ở 

Việt Nam 

* Mục tiêu chung: Thực trạng  và yếu tố chi 

phối việc lựa chọn các hình thức tổ chức quản 

lý thủy lợi cấp cơ sở và sự tham gia của nông 

dân trong quản lý thủy lợi, và tác động của sự 

tham gia của nông dân và tổ chức quản lý 

thuỷ lợi cấp cơ sở đến năng suất lúa ở Việt 

Nam trong giai đoạn 2008-2016. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý thuỷ 

lợi có sự tham gia. 

- Áp dụng quản lý thuỷ lợi có sự tham gia ở Việt 

Nam – thực trạng và một số vấn đề. 

- Đánh giá mức độ tham gia của nông dân 

trong quản lý thuỷ lợi trong các mô hình quản 

lý thuỷ lợi cấp cơ sở. 

- Phân tích yếu tố tác động đến việc áp dụng 

các hình thức tổ chức quản lý thuỷ lợi cấp cơ 

sở và sự tham gia của nông dân trong quản lý 

thuỷ lợi. 

- Phân tích tác động của mức độ tham gia của 

nông dân vào quản lý thuỷ lợi đến sản xuất lúa. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đưa ra các hàm ý chính sách để nâng cao sự 

tham gia của nông dân trong các hình thức tổ 

chức quản lý thuỷ lợi cấp cơ sở,   nâng cao tác 

động tích cực của quản lý thuỷ lợi đến năng 

suất lúa. 

16.  Tín dụng tại khu vực 

nông thôn: bằng chứng 

về tác động của tín dụng 

chính thức đến các hộ gia 

đình tại khu vực nông 

thôn Việt Nam 

* Mục tiêu chung: Xem xét tác động của việc 

tiếp cận tín dụng chính thức đến các hộ gia 

đình tại khu vực nông thôn Việt Nam. Nghiên 

cứu này tập trung vào việc tìm hiểu tác động 

của việc nhận được các khoản tín dụng chính 

thức đến các hộ gia đình nông thôn việt Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Phân tích những ảnh hưởng của các khoản tín 

dụng đến thu nhập, mức sống và các điều kiện 

sống khác của các hộ gia đình tại nông thôn 

Việt Nam. 

- Khái quát bức tranh toàn cảnh về các loại 

hình tín dụng liên quan đến các hộ gia đình tại 

khu vực nông thôn Việt Nam. 

- Xem xét liệu rằng có có những khác biệt về 

tác động của các loại hình tín dụng chính thức 

khác nhau đến các hộ gia đình; hình thức tín 

dụng nào mang lại hiệu quả tích cực trong việc 

cải thiện đời sống của các hộ gia đình tại khu 

vực nông thôn Việt Nam. 

- Chỉ ra những khuyến nghị tiềm năng nhằm 

cải thiện hoạt động tín dụng tại khu vực nông 

thôn tại các nước đang phát triển dựa trên 

những mô hình tín dụng tại Việt Nam hiện nay 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ. 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 

17.  Đánh giá năng suất và giá 

trị gia tăng của sản xuất lúa 

ở Việt Nam dưới tác động 

* Mục tiêu chung: Đo lường và đánh giá 

năng suất và hiệu quả của ngành sản xuất lúa 

Việt Nam trước dưới tác động của chính sách 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế. 

80 80 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

của chính sách tái cấu trúc 

ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền 

vững 

tái cấu trúc nông nghiệp do Chính phủ phê 

duyệt và tiến hành vào năm 2013. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề 

nghiên cứu (năng suất, hiệu quả và giá trị gia 

tăng của sản xuất lúa ở Việt Nam). 

- Đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất lúa 

ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 

- 2020. 

- Giải pháp và định hướng nâng cao năng suất 

và hiệu quả cho ngành sản xuất lúa ở Việt 

Nam giai đoạn 2020 trở đi. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

18.  Nghiên cứu những rào 

cản tham gia sàn thương 

mại điện tử của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

* Mục tiểu chung: Nhằm phân tích các rào 

cản tương ứng với từng mô hình tham gia sàn 

TMĐT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia sàn TMĐT 

của các doanh nghiệp này. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
 - Cơ sở lý luận và thực tiễn về sàn TMĐT, 

mức độ sẵn sàng tham gia sàn TMĐT, mô hình 

tham gia sàn TMĐT và những rào cản tham 

gia sàn TMĐT của các DNVVN. 

- Phân tích mức độ sẵn sàng tham gia sàn 

TMĐT và xác định các mô hình tham gia sàn 

TMĐT của các DNVVN ở Thừa Thiên Huế sử 

dụng lý thuyết khuyếch tán đổi mới (Diffusion 

of Innovation). 

- Xác định các rào cản tham gia sàn TMĐT 

dựa vào lý thuyết Công nghệ; Tổ chức - Môi 

trường kinh doanh. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 
01 LV thạc sĩ  

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Xác định mỗi mô hình tham gia sàn TMĐT 

có những rào cản quan trọng khác nhau áp 

dụng phương pháp ra quyết định dựa trên thực 

nghiệm và đánh giá (DEMATEL). 

- Đề xuất những giải pháp thúc đẩy sự tham 

gia kinh doanh trên sàn TMĐT của các 

DNVVN ở Thừa Thiên Huế 

19.  Tác động của hình thức 

hợp đồng sản xuất lúa 

hữu cơ đến phúc lợi của 

các nông hộ trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Đánh giá hiệu quả kinh tế 

hình thức hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở tìm 

hiểu những thuận lợi, khó khăn của loại hình 

này để đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

triển hình thức này trong thời gian tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống các cơ sở lý thuyết và thực tiễn về 

hình thức hợp đồng sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp nói chung và lúa hữu cơ nói riêng trên 

thế giới và Việt Nam. 

-  Điều tra khảo sát các hộ dân và các bên liên 

quan về hiệu quả kinh tế của hình thức hợp 

đồng sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Từ đó, xác định những 

thuận lợi, khó khăn, thách thức trong việc 

phát triển hình thức hợp đồng này trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đề xuất một số giải pháp nhân rộng loại hình 

hợp đồng sản xu ất lúa hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  
01 chuyên đề NCS. 

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 

20.  Nghiên cứu mối liên hệ 

giữa chiến lược tiếp thị 

xanh và ý định quay trở 

* Mục tiêu chung: Đề xuất các mô hình khái 

niệm và ứng dụng các phương pháp thống kê 

định lượng nâng cao để khám phá mối quan 

hệ giữa ý định quay trở lại của du khách và 

* SP khoa học: 
- 02  bài báo tạp chí Scopus hoặc 

WoS (ESCI) (trong đó 01 bài báo 

thay cho LV ThS.). 

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

lại của du khách ở Việt 

Nam 

chiến lược tiếp thị xanh mới trong bối cảnh 

thực thi kinh tế tuần hoàn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xác định các biến cấu trúc có tác động trung 

gian và điều tiết tong mối quan hệ giữa chiến 

lược tiếp thị xanh và ý định quay trở lại của du 

khách bằng cách nghiên cứu tổng quan tài 

liệu.   

- Xây dựng các mô hình cấu trúc tuyến tính 

khái niệm dựa vào nghiên cứu tổng quan tài 

liệu mà cho thấy được mối liên hệ giữa chiến 

lược tiếp thị xanh và ý định quay trở lại của du 

khách ở Việt Nam. 

- Ứng dụng các phương pháp thống kê, phân 

tích dữ liệu nâng cao để đạt được những kết 

quả thực nghiệm nhất định trong việc xác định 

những mối liên hệ giữa chiến lược tiếp thị 

xanh và ý định quay trở lại của du khách ở Việt 

Nam 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  
(thay thế bằng 01 bài báo Scopus). 

21.  Thực thi hợp đồng và các 

yếu tố ảnh hưởng đến 

thực thi hợp đồng trong 

sản xuất lúa ở đồng bằng 

sông Cửu Long: trường 

hợp nghiên cứu tại tỉnh 

An Giang, Việt Nam 

* Mục tiêu chung: Xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc thực thi hợp đồng trong sản 

xuất lúa của nông hộ, từ đó đề xuất các giải 

pháp thúc đẩy sản xuất lúa thông qua hợp 

đồng nhằm đáp ứng mục tiêu của sản xuất 

nông nghiệp theo hướng bền vững và tái cơ 

cấu ngành lúa gạo. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Các vấn đề lý luận về thực thi hợp đồng 

trong sản xuất nông nghiệp và các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc thực thi hợp đồng; 

* SP khoa học:  
- 01 bài báo tạp chí Scopus. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Khảo sát, điều tra tình hình thực hiện HĐLK 

trong sản xuất lúa của hộ nông dân trên địa 

bàn tỉnh An Giang; 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình 

hình thực thi HĐLK trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

- Xây dựng các khuyến nghị chính sách nhằm 

thúc đẩy hợp đồng sản xuất lúa trên địa bàn 

nghiên cứu. 

22.  Nghiên cứu sự thay đổi 

sinh kế của hộ nông dân 

vùng ven thành phố Huế 

trong bối cảnh gia tăng 

quá trình đô thị hóa 

* Mục tiêu chung: Phân tích, đánh giá thực 

trạng thay đổi sinh kế của hộ nông dân vùng 

ven thành phố Huế. Trên cơ sở đó, đề xuất 

định hướng và giải pháp phát triển sinh kế bền 

vững cho hộ nông dân khu vực này trong bối 

cảnh gia tăng quá trình đô thị hóa. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đô thị 

hóa, vùng ven đô thị, sinh kế, mối quan hệ 

giữa đô thị hóa và sinh kế của hộ nông dân 

vùng ven đô. 

- Thực trạng thay đổi sinh kế của hộ nông dân 

vùng ven thành phố Huế trong bối cảnh gia 

tăng quá trình đô thị hóa. 

- Định hướng và giải pháp phát triển sinh kế 

bền vững cho hộ nông dân khu vực ven đô 

thành phố Huế. 

* SP khoa học:  
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

- 01 bài báo tạp chí thuộc Danh 

mục HĐGSNN. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 

23.  Ảnh hưởng của việc làm 

phi nông nghiệp đến việc 

áp dụng công nghệ vào 

sản xuất lúa ở Việt Nam 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích tác 

động của việc tham gia vào hoạt động phi 

nông nghiệp nông thôn lên quyết định áp 

dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt Nam 

và hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Quảng 

Nam, đề xuất các giải pháp kết hợp nâng cao 

* SP khoa học:: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

năng suất nông nghiệp thông qua việc đa 

dạng hóa thu nhập cho các hộ nông dân Việt 

Nam và các tỉnh miền Trung nói riêng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ 

giữa áp dụng công nghệ vào nông nghiệp và 

hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn.  

- Tìm hiểu thực trạng ngành lúa gạo và phát 

triển ngành phi nông nghiệp nông thôn ở Việt 

Nam thời gian qua. 

- Phân tích tác động của việc tham gia vào hoạt 

động phi nông nghiệp nông thôn lên quyết định 

áp dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt 

Nam. 

- Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động phi 

nông nghiệp nông thôn và quyết định áp dụng 

công nghệ vào sản xuất lúa của 2 tỉnh Nghệ An 

và Quảng Nam. 

- Đề xuất các giải pháp kết hợp nâng cao năng 

suất nông nghiệp thông qua việc đa dạng hóa 

thu nhập cho các hộ nông dân Việt Nam và các 

tỉnh miền Trung nói riêng 

24.  Trải nghiệm của sinh 

viên Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế đối 

với giáo dục đại học 

ngành marketing 

* Mục tiêu chung: Phân tích trải nghiệm của 

sinh viên ngành Marketing đối với giáo dục 

đại học ở trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế để có 

cơ sở nâng cao trải nghiệm của sinh viên đối 

với giáo dục đại học ngành Marketing của 

nhà trường trong thời gian tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan lý thuyết có liên quan và xác định 

khung phân tích/mô hình nghiên cứu. 

* SP khoa học:  
- 01 bài báo tạp chí Scopus (Q3, 

Q4)  

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

-Thực trạng triển khai đào tạo ngành Marketing 

của trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế. 

- Phân tích trải nghiệm của sinh viên đối với 

giáo dục đại học ngành Marketing ở trường 

ĐH Kinh tế, ĐH Huế. 

- Hàm ý quản trị đại học cho trường ĐH Kinh 

tế, ĐH Huế trong việc nâng cao trải nghiệm 

của sinh viên đối với giáo dục đại học ngành 

Marketing 

25.  Nghiên cứu tính dễ bị tổn 

thương và khả năng thích 

ứng đối với các cú sốc: 

trường hợp sinh kế của 

người dân ở vùng đệm 

Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng 

* Mục tiêu chung: Đánh giá được khả năng 

phục hồi và mức độ dễ bị tổn thương của sinh 

kế người dân phụ thuộc vào tài nguyên rừng 

để có thể chống chịu và phát triển sau các cú 

sốc; Từ đó, đề xuất các gợi ý chính sách và 

chiến lược nhằm gia tăng khả năng chống 

chịu, song song với giảm sự phụ thuộc vào 

rừng của các cộng đồng xung quanh vườn 

quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến khái 

niệm, tiếp cận và phương pháp đánh giá khả 

năng chống chịu, khả năng phục hồi, tính dễ 

bị tổn thương của sinh kế với các cú sốc 

- Đánh giá thực trạng sinh kế của người dân 

phụ thuộc vào tài nguyên rừng tại vùng đệm 

của vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

- Xây dựng và áp dụng thí điểm bộ chỉ số 

đánh giá khả năng chống chịu, khả năng phục 

hồi, tính dễ bị tổn thương của sinh kế với các 

cú sốc trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực 

quốc tế nhằm đưa ra những số liệu thống kê 

đáng tin cậy. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đề xuất một số chính sách nhằm giám sát, 

đánh giá và cải thiện khả năng chống chịu, 

cùng với giảm thiểu sự phụ thuộc vào rừng 

của các cộng đồng xung quanh vườn quốc gia 

Phong Nha – Kẻ Bàng 

26.  Nghiên cứu giải pháp 

quản trị tuân thủ quy trình 

nghiệp vụ trong doanh 

nghiệp: trường hợp 

nghiên cứu đối với ngân 

hàng Thương mại cổ 

phần Công Thương Việt 

Nam (VietinBank) 

* Mục tiêu chung: Đề xuất xây dựng các mô 

hình BPC dựa trên kỹ thuật tính toán mới, 

giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu suất 

kiểm tra tuân thủ quy trình nghiệp vụ. Đề xuất 

giải pháp BPC trên nền tảng điện toán đám 

mây, lấy trường hợp nghiên cứu là ngân hàng 

VietinBank. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan kiến thức nền tảng liên quan đến 

lĩnh vực nghiên cứu và về các cách tiếp cận 

BPC truyền thống cho các doanh nghiệp và tổ 

chức; thực trạng ứng dụng BPC ở tổ chức 

doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng Việt 

Nam. 

- Nghiên cứu nền tảng công nghệ kiểm tra 

tuân thủ quy trình nghiệp vụ (BPC) và quản 

trị quy trình nghiệp vụ trong bối cảnh chuyển 

đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 

- Nghiên cứu và đề xuất mô hình kiểm tra 

tuân thủ ứng dụng kỹ thuật tính toán mới 

(PBR) nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu với 

tình hình quản lý và kinh doanh của các 

doanh nghiệp tổ chức Việt Nam, tập trung 

vào trường hợp nghiên cứu cho một đơn vị 

ngân hàng đang hoạt động tại địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  

01 LV thạc sĩ 

110 110 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đề xuất và khuyến nghị giải pháp BPC ứng 

dụng các công nghệ mới phù hợp với đặc 

điểm của Việt Nam. 

27.  Ước lượng hiệu quả kinh 

tế, hàm cầu đầu vào và 

cung đầu ra của sản xuất 

lúa: nghiên cứu trường 

hợp vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu hiệu quả kinh 

tế của sản xuất lúa của nông hộ và phản ứng 

của nông hộ với sự thay đổi giá thị trường đầu 

vào và đầu  ra. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh tế và hiệu quả kỹ thuật các hộ sản 

xuất lúa tại các địa bàn lựa chọn nghiên cứu. 

- Khảo sát, điều tra chi phí đầu vào (số lượng 

và giá cả đầu vào), doanh thu (sản lượng đầu 

ra và giá bán sản phẩm) và hiệu quả sản xuất 

lúa tại các vùng lựa chọn nghiên cứu. 

- Phân tích dữ liệu và chạy mô hình ước lượng 

hiệu quả kinh tế, phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến tínhkhông hiệu quả, và ước lượng 

hệ số co giãn cầu đâu vào và cung đầu ra. Đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ. 

* SP khoa học: 

01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

140 140 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 

28.  Xây dựng mô hình huấn 

luyện máy bay không 

người lái đi xuyên qua 

các chướng ngại vật có 

dạng hình học cơ bản 

* Mục tiêu chung: Ứng dụng mạng thần kinh 

tích chập (Convolutional Neural Networks - 

CNN) huấn luyện máy bay không người lái đi 

xuyên qua các chướng ngại vật có dạng hình 

học cơ bản như hình vuông, hình chữ nhật, 

hình tròn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng hợp các lý thuyết liên quan đến huấn 

luyện máy bay không người lái vượt chướng 

ngại vật. 

* SP khoa học:  

01 bài báo tạp chí 

SCIE/SSCI/AHCI 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  

01 LV thạc sĩ (hoặc 1 bài báo 

thuộc danh mục Scopus thay thế) 

140 140 0 Trường 

ĐH Kinh 

tế 
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ST
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Xây dựng bộ dữ liệu ảnh phù hợp hỗ trợ việc 

huấn luyện cho máy bay không người lái. 

- Xây dựng mô hình, phương pháp phù hợp 

cho việc huấn luyện máy bay không người lái 

đi xuyên qua các chướng ngại vật có dạng hình 

học cơ bản. 

- Ứng dụng mạng thần kinh tích chập 

(Convolutional Neural Networks - CNN) để 

huấn luyện máy bay không người lái lựa chọn 

phương án bay thích hợp theo từng tình 

huống. 

- Xây dựng các bản đồ dựa trên các chướng 

ngại vật đã được xây dựng để kiểm thử mô độ 

hiệu quả của mô hình. 

29.  Pháp luật về giải quyết 

các trường hợp thừa kế 

tại Việt Nam 

* Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp lập 

pháp để hoàn thiện pháp luật thừa kế và giải 

pháp thực tiễn nhầm nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật trong giải quyết các trường 

hợp về thừa kế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu tổng quan lý luận và luật thực 

định. 

- Nghiên cứu hệ thống các vụ việc trong thực 

tiễn để có cơ sở đánh giá thực tiễn. 

- Nghiên cứu tổng hợp lý luận và thực tiễn để 

đưa ra giải pháp. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ  

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 

30.  Bảo vệ quyền của người 

thứ ba trong các giao dịch 

liên quan đến tài sản 

chung của vợ chồng theo 

pháp luật Việt Nam 

* Nội dung nghiên cứu chính: Phân tích và 

đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, tạo 

cơ sở để kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm 

bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của các 

chủ thể trực tiếp tham gia vào các giao dịch 

 * SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

dân sự có liên quan đến tài sản chung của vợ 

chồng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Các vấn đề lý luận về bảo vệ người thứ ba 

trong các giao dịch liên quan đến tài sản chung 

của vợ chồng; vai trò và ý nghĩa của pháp luật 

điều chỉnh về bảo vệ người thứ ba trong các 

giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ 

chồng. 

- Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và 

thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người thứ 

ba trong các giao dịch liên quan đến tài sản 

chung của vợ chồng. 

- Định hướng xây dựng pháp luật và kiến nghị 

giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về bảo vệ người vngười thứ ba 

trong các giao dịch liên quan đến tài sản chung 

của vợ chồng 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

31.  Phòng chống tội phạm 

trong lĩnh vực ngân hàng, 

qua thực tiễn tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 

* Mục tiêu chung: Làm rõ thực trạng tội 

phạm trong lĩnh vực ngân hàng xảy ra trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện 

nay để từ đó tìm ra được những giải pháp cụ 

thể và có tính khả thi nhằm phát hiện, xử lý 

có hiệu quả tội phạm cũng như nhằm phòng 

ngừa tội phạm về mặt lâu dài để đảm bảo sự 

hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và 

cả nước nói chung. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu về mặt lý luận các khái niệm, 

các thuật ngữ liên quan đến tội phạm trong 

lĩnh vực ngân hàng. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo:   
01 LV thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Nghiên cứu hệ thống các văn bản pháp luật 

hình sự và các văn bản khác có liên quan đến 

hoạt động ngân hàng để thấy được những 

điểm hoàn thiện và chưa hoàn thiện. 

- Nghiên cứu về mặt thực tiễn tình hình tội 

phạm trong lĩnh vực ngân hàng xảy ra trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tìm ra các giải pháp có tính đồng bộ và kịp 

thời nhằm làm giảm, hạn chế và tiến tới 

phòng ngừa không cho tội phạm này xảy ra. 

32.  Thực hiện các cam kết 

quốc tế về bảo vệ lao 

động trẻ em trong doanh 

nghiệp 

 

* Mục tiêu chung: Làm sáng tỏ những vấn đề 

lý luận và thực tiễn trong thực hiện các cam 

kết quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em, từ đó 

làm cơ sở nghiên cứu các cam kết quốc tế về 

bảo vệ lao động trẻ em, đánh giá thực tiễn áp 

dụng và những khó khăn, thách thức mà Việt 

Nam cần giải quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực hiện có 

hiệu quả áp dụng các cam kết quốc tế về bảo 

vệ lao động trẻ em giai đoạn hiện nay. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Cơ sở lý luận về cam kết quốc tế trong việc 

bảo vệ lao động trẻ em 

- Thực tiễn thực hiện các cam kết quốc tế về 

bảo vệ lao động trẻ em trong doanh nghiệp 

- Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ lao 

động trẻ em trong doanh nghiệp 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo  tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 

33.  Hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về kiểm soát hành vi 

hạn chế cạnh tranh và tập 

trung kinh tế trong bối 

* Mục tiêu chung: Làm sâu sắc thêm lý luận 

về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; nghiên 

cứu, đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh 

đặt trong bối cảnh những thách thức công 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

cảnh Cách mạng công 

nghiệp 4.0 

 

nghệ mà CMCN 4.0 mang lại; qua đó, luận án 

sẽ góp phần hình thành các luận cứ khoa học 

và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp 

luật  Việt Nam về kiểm soát hành vi hạn chế 

cạnh tranh và tập trung kinh tế theo hướng 

tương thích hoá với các đặc trưng công nghệ 

hiện đại của Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống các học thuyết kinh tế - pháp luật 

về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. 

-  Những yếu tố khoa học, công nghệ, kinh tế 

mới xuất hiện với tư cách là hệ quả của 

CMCN 4.0 và những tác động của chúng đến 

việc nghiên cứu, xây dựng và thực thi pháp 

luật cạnh tranh trong tương lai. 

- Hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam 

về kiểm soát hành vi HCCT và TTKT.   

- Hệ thống quy định của pháp luật của một số 

quốc gia có nền pháp luật cạnh tranh phát 

triển về kiểm soát hành vi HCCT và TTKT   

- Xây dựng bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong hoàn thiện pháp luật về kiểm soát 

hành vi HCCT và TTKT trong bối cảnh 

CMCN 4.0. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

 

34.  Đấu tranh phòng, chống 

các tội phạm tham nhũng 

trong lĩnh vực kinh tế ở 

Việt Nam hiện nay 

 

 * Mục tiêu chung: Đánh giá được cơ sở lý 

luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh 

phòng, chống các tội phạm tham nhũng trong 

lĩnh vực kinh tế, từ đó đề xuất được các giải 

pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả của 

công tác đấu tranh phòng, chống nhóm tội 

phạm này ở Việt Nam hiện nay 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Một số vấn đề lý luận chung về phòng, 

chống các tội phạm tham nhũng trong lĩnh 

vực kinh tế 

- Thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở 

Việt Nam 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả đối với công 

tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm tham 

nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 

35.  Thực thi pháp luật về 

chống lẩn tránh phòng vệ 

thương mại, qua thực tiễn 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

* Nội dung nghiên cứu chính: Hướng tới 

luận giải những vấn đề lý luận pháp luật và 

cơ sở thực tiễn về chống lẩn tránh PVTM, từ 

đó xây dựng luận cứ khoa học để làm cơ sở 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chống 

lẩn tránh PVTM nhằm bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, 

trọng tâm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận pháp luật về chống 

lẩn tránh phòng vệ thương mại và thực thi 

pháp luật về chống lẩn tránh phòng vệ thương 

mại 

- Thực trạng pháp luật về chống lẩn tránh 

phòng vệ thương mại, qua thực tiễn thực thi 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

chống lẩn tránh phòng vệ thương mại 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 

36.  Pháp luật về biện pháp 

chống bán phá giá hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu một cách có hệ 

thống các vấn đề lý luận  và thực trạng các quy 

định pháp luật về biện pháp chống bán giá hàng 

* SP khoa học: 120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

Nam: nguyên lý và cơ 

chế thực thi  

hóa nhập khẩu vào Việt Nam nhằm đưa ra 

những đánh giá có cơ sở khoa học và thực tiễn, 

từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn 

thiện pháp luật, cũng như nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về biện pháp chống bán giá 

hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian 

tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận pháp luật về biện pháp 

chống bán giá hàng hóa nhập khẩu. 

- Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về 

biện pháp chống bán giá hàng hóa nhập khẩu. 

- Thực tiễn thực hiện pháp luật về biện pháp 

chống bán giá hàng hóa nhập khẩu tại Việt 

Nam. 

-. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

biện pháp chống bán giá hàng hóa nhập khẩu 

tại Việt Nam 

- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

37.  Pháp luật về chống lẩn 

tránh tự vệ thương mại 

trong xu thế hội nhập 

kinh tế quốc tế ở Việt 

Nam 

 

* Mục tiêu chung: Làm rõ các vấn đề lý luận 

pháp luật, thực trạng pháp luật và đánh giá 

thực tiễn thực hiện pháp luật về chống lẩn 

tránh tự vệ thương mại trong xu thế hội nhập 

kinh tế quốc tế ở Việt Nam nhằm đưa ra các 

giải pháp hoàn thiện có giá trị khoa học và thực 

tiễn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận pháp luật về chống 

lẩn tránh tự vệ thương mại  

- Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về chống lẩn tránh tự vệ thương 

mại  ở Việt Nam 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

chống lẩn tránh tự vệ thương mại  ở Việt Nam 

38.  Quản lý, khai thác nhãn 

hiệu chứng nhận ở tỉnh 

Thừa Thiên Huê: thực 

trạng và giải pháp 

 

* Mục tiêu chung: Đưa ra các giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý, khai thác nhãn hiệu 

chứng nhận đã được bảo hộ ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế, góp phần nâng cao thương hiệu của các 

sản phẩm được bảo hộ, qua đó gắn kết phát 

triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Đánh giá thực trạng khai thác, quản lý nhãn 

hiệu chứng nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng 

đến việc khai thác, quản lý nhãn hiệu chứng 

nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động khai thác, quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 

39.  Pháp luật về hợp đồng 

kinh doanh bảo hiểm tại 

Việt Nam  

* Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm tại 

Việt Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận pháp luật về hợp đồng 

kinh doanh bảo hiểm. 

- Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về 

hợp đồng kinh doanh bảo hiểm. 

- Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng 

kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam (giai đoạn 

2018-2023) 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

hợp đồng kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam 

40.  Pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại do 

gây ô nhiễm môi trường 

của doanh nghiệp ở Việt 

Nam  

* Mục tiêu chung: Góp phần xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về 

NBTTH nói chung và TNBTTH do ÔNMT 

của doanh nghiệp nói riêng; Đề xuất các kiến 

nghị nhằm tháo gỡ, khó khăn và các giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp 

luật về TNBTTH do gây ô nhiễm môi trường 

của doanh nghiệp tại Việt Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường 

của doanh nghiệp. 

- Thực trạng pháp luật và áp dụng pháp luật 

về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô 

nhiễm môi trường của doanh nghiệp tại Việt 

Nam 

-  Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

và  nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô 

nhiễm môi trường của doanh nghiệp tại Việt 

Nam 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Wos (ESCI), 

Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 sách 

chuyên khảo/tham khảo. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Luật 

41.  Quản lý nhà nước về 

đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giảng viên ngành 

mỹ thuật của Trường 

Đại học Nghệ thuật, Đại 

học Huế trong giai đoạn 

hiện nay 

 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng 

quản lý nhà nước (QLNN) về đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên ngành mỹ thuật 

trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế. Từ đó, đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác QLNN của đơn vị. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH Đại học 

Huế  

- 01 bài báo tạp chí được tính 0-1 

điểm thuộc danh mục HĐGSNN.   

* SP đào tạo:   
- 01 LV thạc sĩ 

 

80 80 0 Trường 

ĐH Nghệ 

thuật 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

-  Cơ sở lý luận QLNN về đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên mỹ thuật  

- Thực trạng QLNN về đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giảng viên mỹ thuật trường ĐHNT, ĐH 

Huế. 

- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng giảng 

viên ngành mỹ thuật trường ĐHNT, ĐH 

Huế.  

 

42.  Nghiên cứu đối chiếu 

uyển ngữ tiếng Hán và 

tiếng Việt từ góc nhìn 

ngữ dụng học 

 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu đối chiếu uyển 

ngữ tiếng Hán và tiếng Việt từ góc nhìn ngữ 

dụng học, đề xuất kiến nghị đối với việc giảng 

dạy và học tập uyển ngữ tại Khoa tiếng Trung, 

trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
- Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến 

uyển ngữ tiếng Hán và tiếng Việt; nghiên cứu 

uyển ngữ từ góc độ ngữ dụng học ở Việt nam 

và Trung Quốc.   

-  Đối chiếu uyển ngữ tiếng Hán và tiếng Việt 

dưới góc độ ngữ dụng học.   

- Những đề xuất, kiến nghị phù hợp cho công 

tác giảng dạy và học tập cho sinh viên khoa 

tiếng Trung, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

80 80 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

43.  Ứng dụng hoạt động dạy 

học hợp tác theo tình 

huống trong giảng dạy 

tiếng Nhật thương mại tại 

Khoa Ngôn ngữ và Văn 

hóa Nhật Bản, Trường 

* Mục tiêu chung: Tìm hiểu việc ứng dụng 

hoạt động hợp tác theo tình huống trong giảng 

dạy tiếng Nhật thương mại trong tình hình 

bình thường mới hiện nay tại khoa Ngôn ngữ 

và Văn hóa Nhật Bản, trường Đại học Ngoại 

ngữ, ĐH Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

 

80 80 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

 

- Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật thương mại 

tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, 

trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

- Các nghiên cứu và lý thuyết về hoạt động 

dạy học hợp tác và hoạy động dạy học theo 

tình huống. 

- Ứng dụng hoạt động dạy học hợp tác và hoạt 

động hợp tác theo tình huống trong giảng dạy 

tiếng Nhật. 

- Phân tích kết quả điều tra về hoạt động hợp 

tác và hoạt động hợp tác theo tình huống 

trong giảng dạy tiếng Nhật thương mại từ góc 

nhìn của sinh viên và giảng viên 

 

44.  Khối ngữ liệu song ngữ 

Anh-Việt với chủ đề du 

lịch: Xây dựng và ứng 

dụng cho chuyên ngành 

Tiếng Anh Du lịch của 

khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

 

* Mục tiêu chung: Xây dựng kho ngữ liệu 

Anh -Việt với chủ đề Du lịch làm một nguồn 

tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ việc nâng cao 

kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh kiến thức chuyên 

ngành du lịch cho các sinh viên Khoa tiếng 

Anh tham gia các học phần liên quan đến 

chuyên ngành du lịch; đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên 

chuyên ngành Du lịch của tiếng Anh tại Đại 

học Ngoại Ngữ, Đại học Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 
- Ngôn ngữ học khối liệu: 

+ Khái niệm về ngôn ngữ học khối ngữ liệu 

+ Các ứng dụng của khối ngữ liệu 

+ Phân loại khối ngữ liệu 

+ Xây dựng và phân tích khối ngữ liệu 

-  Tiếng Anh chuyên ngành 

+ Nhu cầu của tiếng Anh chuyên ngành trong 

việc day học ngôn ngữ 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

 

80 80 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 



29 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

+ Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 

+  Ứng dụng Khối ngữ liệu song ngữ Anh- 

Việt trong dạy học Tiếng Anh chuyên ngành 

Du lịch 

45.  Câu phức hợp với mệnh 

đề phụ thuộc trong tiếng 

Nga và các cách diễn đạt 

nội dung ngữ nghĩa tương 

ứng trong tiếng Việt 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở khảo sát các 

văn bản đã được dịch từ tiếng Nga sang tiếng 

Việt để xác định các cách diễn đạt, chuyển 

dịch nội dung ngữ nghĩa tương tự của loại câu 

phức hợp với mệnh đề phụ thuộc từ tiếng Nga 

sang tiếng Việt 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
- Nghiên cứu lý thuyết về câu và phân loại 

câu trong tiếng Nga. 

- Nghiên cứu đặc điểm câu phức hợp với 

mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Nga. 

- Tìm hiểu về vấn đề câu và phân loại câu 

trong tiếng Việt. 

- Khảo sát, nhận diện loại câu phức hợp với 

mệnh đề phụ thuộc trong các văn bản tiếng 

Nga. 

- Khảo sát, nhận diện các cách diễn đạt nội 

dung ngữ nghĩa tương tự của loại câu này 

trong các bản dịch tương ứng từ tiếng Nga 

sang tiếng Việt. 

* SP khoa học:  
- 01 bài báo tạp chí quốc tế có chỉ 

số ISSN của Liên bang Nga 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo: 
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

46.  Thực trạng hoạt động 

kiểm tra đánh giá thường 

xuyên trong các học phần 

Tiếng Anh cơ bản hỗ trợ 

đạt chuẩn đầu ra bậc 3 tại 

Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực tế triển 

khai các hoạt động kiểm tra đánh giá người 

học trong lớp học các học phần tiếng Anh cơ 

bản tại khoa tiếng Anh chuyên ngành, trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

- 01 bài báo tạp chí được tính 1 

điểm thuộc Danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Phân tích tổng quan lịch sử nghiên cứu về 

thực hành kiểm tra đánh giá người học trên 

thế giới và trong bối cảnh Việt Nam. 

- Thiết kế nghiên cứu theo hai đường hướng 

định tính và định lượng phối hợp nhằm điều 

tra và phân tích các hoạt động giảng viên thực 

hành kiểm tra đánh giá người học. 

- Phân tích các khó khăn trong triển khai các 

hoạt động kiểm tra đánh giá người học của 

giảng viên 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể cho giảng viên 

và người quản lý nhằm trong thực hiện các 

hoạt động kiểm tra đánh giá người học hiệu 

quả và nâng cao chất lượng dạy và học 

47.  Nghiên cứu nhu cầu và 

thực trạng dịch thuật 

trong ngành Du lịch 

nhằm phát triển tài liệu 

dạy học “Dịch thuật 

chuyên ngành Du lịch” 

cho sinh viên Tiếng Anh 

Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

 

* Mục tiêu chung: Nhằm tìm hiểu nhu cầu và 

phân tích thực trạng dịch thuật trong ngành 

du lịch, từ đó làm cơ sở phát triển tài liệu dạy 

học phục vụ học phần "Dịch thuật chuyên 

ngành du lịch" trong chương trình đào tạo 

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Du lịch. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
- Nhu cầu dịch thuật chuyên ngành Du lịch ở 

khu vực miền Trung 

- Thực trạng dịch thuật chuyên ngành Du lịch 

hiện nay 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  

01 LV thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 

Giáo trình “Dịch thuật chuyên 

ngành Du lịch” (được xuất bản 

hoặc đã qua thẩm định chờ xuất 

bản bởi Nhà xuất bản Đại học 

Huế). 

 

120 120 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

48.  Nhận thức của sinh viên 

chuyên ngành Tiếng Anh 

Sư phạm bậc tiểu học về 

hình ảnh của giáo viên 

tiểu học thông qua việc 

dạy học chiêm nghiệm 

* Mục tiêu chung: Tìm hiểu nhận thức và quá 

trình xây dựng của sinh viên chuyên ngành 

Tiếng Anh Sư phạm bậc tiểu học, trường ĐH 

Ngoại ngữ, Đại học Huế về hình ảnh chuyên 

môn của giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học qua 

việc giảng dạy chiêm nghiệm 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học:  
- 01 bài báo tạp chí Scopus (Q3, 

Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Hình ảnh giáo viên 

- Dạy học chiêm nghiệm 

- Quá trình xây dựng hình ảnh giáo viên qua 

dạy học, bao gồm nhận thức của sinh viên về 

hình ảnh giáo viên tiểu học trước và sau khi 

dạy học chiêm nghiệm 

49.  Việc sử dụng từ vựng 

phái sinh (derived words) 

trong bài viết tranh luận 

của sinh viên chuyên ngữ 

tiếng Anh 

* Mục tiêu chung: Tìm hiểu việc sử dụng từ 

vựng phái sinh (derived words) trong bài viết 

tranh luận của sinh viên chuyên ngữ tiếng 

Anh 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
 - Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên 

cứu này. 

- Kiến thức từ vựng phái sinh của sinh viên 

- Việc sử dụng từ vựng phái sinh (derived 

words) trong bài viết tranh luận của sinh viên 

chuyên ngữ tiếng Anh. 

* SP khoa học:   
- 01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI/SHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

160 160 0 Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

50.  Anh hưởng của cao chiết 

lá vối (Syzygium 

nervosum) lên tăng 

trưởng, miễn dịch và khả 

năng kháng bệnh của tôm 

thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 

với vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus 

* Mục tiêu chung: Xác định hiệu quả và tiềm 

năng sử dụng lá vối để phòng bệnh do vi 

khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra trên 

tôm thẻ chân trắng góp phần quản lý hiệu quả 

dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng và hạn chế 

sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xác định khả năng kháng khuẩn của cao 

chiết lá vối đến vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gạn tụy 

cấp ở tôm thẻ chân trắng 

- Xác định tác động của chế độ cho ăn bổ sung 

cao chiết lá vối lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của tôm thẻ chân trắng 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế. 

+ 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

- Sản phẩm đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Xác định các chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ 

chân trắng khi cho ăn thức ăn bổ sung cao 

chiết lá vối 

- Xác định khả năng kháng V. 

parahaemolitycus của tôm thẻ chân trắng 

được cho ăn thức ăn bổ sung cao chiết lá vối. 

51.  Nghiên cứu giải pháp 

phát triển chuỗi giá trị sen 

theo hướng thương mại 

hóa tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

* Mục tiêu chung: Đánh giá hoạt động thị 

trường của các tác nhân tham gia chuỗi giá 

trị, thông qua đó phát hiện ra những lỗ hổng, 

hạn chế cần thiết phải can thiệp nhằm để nâng 

cao giá trị kinh tế của chuỗi, cũng như để 

nâng cao thu nhập cho các nông hộ và các tác 

nhân khác trong chuỗi, theo định hướng sản 

xuất hàng hóa. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan các vấn đề về lý luận và thực tiễn 

về phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị nông 

sản 

- Thực trạng chuỗi giá trị sen tại Thừa Thiên 

Huế. 

- Phân tích cơ hội phát triển chuỗi giá trị sen 

Huế. 

- Đề xuất một số các giải  phát triển chuỗi giá 

trị sen Huế. 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế. 

+ 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN-  

Sản phẩm đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 
Bản kiến nghị chính sách được 

tổng kết từ kết quả nghiên cứu và 

gửi cho Chi cục phát triển nông 

thôn, Sở NN&PTNN Thừa Thiên 

Huế tiếp nhận và tham khảo. 

 

80 80 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 

52.  Nghiên cứu đánh giá khả 

năng sử dụng cây lục 

bình (bèo tây) để sản xuất 

viên nén năng lượng 

* Mục tiêu chung: Xây dựng và hoàn thiện 

được quy trình sản xuất viên nén năng lượng 

sử dụng cây lục bình (bèo tây) nhằm xử lý 

một sản phẩm gây ô nhiễm như cây lục bình 

tươi để góp phần trong việc cải tạo môi 

trường, và nhằm tạo ra sản phẩm hữu ích đặc 

trưng, đó là viên nén năng lượng dùng làm 

chất đốt hoặc khí hóa để phát điện. 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 

80 80 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan về cây lục bình (bèo tây) và các 

công nghệ sản xuất viên nén năng lượng. 

- Tính toán các thông số cơ bản để chế tạo các 

thiết bị sản xuất mẫu viên nén. 

-  Xây dựng quy trình ban đầu, chạy thử 

nghiệm quy trình. 

-  Tiến hành thí nghiệm để phân tích, đánh giá 

một số thông số cơ bản ảnh hưởng đến chất 

lượng viên nén. 

-  Trên cơ sở các thông số thực nghiệm đạt 

được, hoàn thiện quy trình sản xuất viên nén 

năng lượng từ cây bèo tây (lục bình). 

Quy trình sản xuất viên nén năng 

lượng sử dụng cây lục bình (bèo 

tây) 

 

 

 

 

53.  Thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao năng 

lực của cán bộ địa chính 

cấp xã trong quản lý đất 

đai tại huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Đánh giá được thực trạng 

và đề xuất được những giải pháp nâng cao 

năng lực của cán bộ địa chính cấp xã trong 

quản lý đất đai tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực 

nghiên cứu 

-  Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại 

khu vực nghiên cứu 

- Thực trạng năng lực của cán bộ địa chính 

cấp xã trong quản lý đất đai tại khu vực 

nghiên cứu 

-  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của cán 

bộ địa chính cấp xã trong quản lý đất đai tại 

khu vực nghiên cứu 

-  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực 

của cán bộ địa chính cấp xã trong quản lý đất 

đai tại khu vực nghiên cứu. 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế. 

+ 01 bài Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

có ISBN 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 
- 01 Bộ các giải pháp nâng cao 

năng lực cho cán bộ địa chính cấp 

xã trong quản lý đất đai tại huyện 

A Lưới 

- 01 Bộ tài liệu tập huấn nâng cao 

năng lực cho cán bộ địa chính cấp 

xã trong quản lý đất đai tại huyện 

A Lưới 

* SP khác: 

Bộ dữ liệu về thực trạng, các yếu 

tố ảnh hưởng đến năng lực của cán 

80 80 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

bộ địa chính cấp xã trong quản lý 

đất đai 

54.  Nghiên cứu việc làm và 

thu nhập của lao động di 

cư trở về khu vực ven 

biển tỉnh Thừa Thiên Huế 

do đại dịch COVID-19 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu việc làm và 

thu nhập của người lao động di cư trở về khu 

vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế do đại dịch 

COVID-19, nhằm đề xuất các giải pháp hỗ 

trợ ổn định việc làm và thu nhập cho người 

lao động di cư trong bối cảnh mới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tình hình di cư của lao động, lao động di cư 
trở về khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Những thay đổi về việc làm và thu nhập 
trước, trong và sau khi đại dịch được kiểm 
soát của lao động di cư trở về khu vực ven 
biển tỉnh Thừa Thiên Huế  trong thời gian cao 
điểm của đại dịch COVID-19 (từ tháng 
6/2021 đến tháng 2/2022) . 
- Các giải pháp ứng phó của lao động di cư về 
việc làm và thu nhập trong và sau khi đại dịch 
COVID-19 được kiểm soát. 

- Những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối 

với việc làm và thu nhập của lao động di cư 

trở về trong và sau khi đại dịch COVID-19 

được kiểm soát 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo tạp chí Scopus 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

100 100 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 

55.  Ứng dụng GIS và viễn 

thám đánh giá tác động 

của việc mở rộng địa giới 

hành chính đến quá trình 

đô thị hóa tại thành phố 

Huế 

* Mục tiêu chung: Đánh giá được sự thay đổi 

sử dụng đất do đô thị hóa và đề xuất một số 

định hướng để quản lý và sử dụng đất tại 

thành phố Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Khái quát điều kiện tư nhiên, kinh tế - xã hội 

thành phố Huế 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế. 

+ 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 

100 100 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 
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Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

-  Đánh giá tác động của việc thay đổi địa giới 

hành chính đến quá trình đô thị hóa của thành 

phố Huế 

- Đánh giá biến động của bề mặt địa hình do sự 

phát triển đô thị tại thành phố Huế 

- Đánh giá chất lượng đất một số khu vực do 

quá trình đô thị hóa tại thành phố Huế ảnh 

hướng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp tại 

thành phố Huế. 

-  Đề xuất một số định hướng quản lý và sử 

dụng đất hiệu quả tại thành phố Huế. 

Các bản đồ lớp phủ, bản đồ biến 

động lớp phủ giai đoạn 2010-

2022. Bản đồ thay đổi địa hình do 

ảnh hưởng của đô thị hóa 

56.  Năng suất, giá trị dinh 

dưỡng và khả năng chịu 

úng của cỏ Voi lùn trồng 

ở vùng đồng bằng của 

Thừa Thiên Huế làm thức 

ăn cho bò 

* Mục tiêu chung: Xác định được khả năng 

phát triển cây cỏ Voi lùn làm thức ăn cho bò 

ở vùng đồng bằng của Thừa Thiên Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất 

của cỏ Voi lùn được trồng ở vùng đồng bằng 

của Thừa Thiên Huế 

- Phân tích thành phần hóa học và tỷ lệ tiêu 

hóa in vitro của cỏ Voi lùn được trồng ở vùng 

đồng bằng của Thừa Thiên Huế 

- Đánh giá khả năng chịu úng của cỏ Voi lùn 

trong điều kiện thí nghiệm 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

100 100 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 

57.  Đánh giá sinh khối và trữ 

lượng carbon cho rừng 

Keo lai hướng đến phát 

triển rừng Keo lai gỗ lớn 

có chứng chỉ FSC tại khu 

vực Trung Trường Sơn 

* Mục tiêu chung: Xác định được sinh khối 

và trữ lượng Carbon của những khu rừng Keo 

lai nhằm góp phần phát triển bền vững diện 

tích rừng Keo lai theo định hướng gỗ lớn có 

chứng chỉ FSC trên địa bàn khu vực Trung 

Trường Sơn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu thực trạng rừng và đất lâm nghiệp 

tại khu vực Trung Trường Sơn 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

100 100 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đánh giá công tác phát triển rừng Keo lai và 

chứng chỉ FSC rừng Keo lai tại khu vực 

Trung Trường Sơn 

- Phân tích hệ số đường ảnh hưởng của các 

nhân tố ảnh hưởng đến sinh khối và trữ lượng 

Carbon của rừng Keo lai 

- Xây dựng mô hình dự báo sinh khối và trữ 

lượng Carbon theo dạng tương quan hồi qui 

đa biến 

- Kiểm tra sự thích ứng và lựa chọn mô hình 

phù hợp 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền 

vững rừng Keo lai trên địa bàn 

58.  Điều tra tình hình sử dụng 

kháng sinh, phân tích mức 

độ kháng kháng sinh, tần 

số mang gene kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Straphylococcus aureus 

và Streptococcus spp. 

phân lập từ lợn Cỏ nuôi tại 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả điều 

trị các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn S. 

aureus, và Streptococcus spp. gây ra; và đưa 

ra những khuyến cao sử dụng kháng sinh hợp 

lý nhằm hạn chế tình trạng kháng kháng sinh 

trong chăn nuôi lợn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong 

chăn nuôi lợn Cỏ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

- Phân lập vi khuẩn Staphylococcus auresus 

và Streptococcus spp. từ lợn Cỏ nuôi tại 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Straphylococcus aureus và 

Streptococcus spp. phân lập được. 

- Phát hiện một số gene kháng kháng sinh ở 

vi khuẩn Straphylococcus aureus và 

Streptococcus spp. phân lập được 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo Tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2). 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

140 140 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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59.  Nghiên cứu sử dụng dịch 

chiết từ rong bún (Ulva 

spp.) trong nuôi cấy mô 

tế bào thực vật 

* Mục tiêu chung: Xây dựng quy trình sản 

xuất dịch chiết từ rong bún (Ulva spp.) làm 

nguồn chất kích thích sinh học bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu quy trình thu dịch chiết rong 

bún Ulva spp. làm chất kích thích sinh học 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ dịch 

chiết từ rong bún Ulva spp. đến khả năng sinh 

trưởng phát triển của cây lan trong nhân 

giống in vitro 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ dịch 

chiết từ rong bún Ulva spp. đến khả năng sinh 

trưởng phát triển của cây sắn trong nhân 

giống in vitro 

* SP khoa học: 
+ 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 
01 kết quả đăng ký Sở hữu trí tuệ 

(được chấp nhận đơn hợp lệ) 

140 140 0 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 

60.  Nghiên cứu đề xuất bộ 

chỉ số đánh giá tính tổn 

thương và khả năng thích 

ứng phục vụ công tác 

giám sát đánh giá về biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Đề xuất được bộ chỉ số 

đánh giá tính tổn thương và khả năng thích 

ứng với BĐKH phù hợp với thông tư 

01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu và Quyết định số 148/QĐ-

TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Hệ thống giám sát và 

đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí 

hậu cấp quốc gia. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng quan về tình hình xây dựng bộ chỉ số 

đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do 

BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với 

BĐKH tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

* SP khoa học: 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế. 

+ 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 

01 sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ 

chỉ số và phương pháp tính toán 

các chỉ số tổn thương, thích ứng 

BĐKH 

80 0 80 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 
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- Nghiên cứu xây dựng khung phát triển bộ 

chỉ số phù hợp cho các địa phương thuộc 

vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh TT Huế 

- Áp dụng bộ chỉ số trong đánh giá tính dễ bị 

tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và 

hiệu quả thích ứng với BĐKH cho 2-3 địa 

phương. 

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ chỉ 

số. 

61.  Đánh giá quan điểm của 

người dân về hiệu quả áp 

dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông nông 

nghiệp tại huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam 

* Mục tiêu chung Xác định các cơ sở khoa 

học cho việc đề xuất chính sách thúc đẩy sử 

dụng CNTT-TT trong nông nghiệp tại tỉnh 

Quảng Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động 

sử dung CNTT-TT trong sản xuất nông 

nghiệp tại địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Phân tích đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

tế xã hội của người sản xuất và đánh giá quan 

điểm của họ về việc áp dụng CNTT-TT trong 

nông nghiệp.  

- Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến 

áp dụng CNTT-TT để chuyển đổi số trong 

nông nghiệp.   

- Xác định và phân tích các khó khăn chính 

khi việc áp dụng CNTT-TT trong nông 

nghiệp của người dân. 

* SP khoa học: 

+ 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế  

+ 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

80 0 80 Trường 

ĐH Nông 

Lâm 



39 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

62.  Phát triển tư duy phản 

biện cho học sinh trong 

dạy học môn Sinh học 

cấp trung học phổ thông 

* Mục tiêu chung: Đề xuất các biện pháp để 

phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong 

dạy học Sinh học cấp Trung học phổ thông. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Cơ sở lý luận của việc phát triển tư duy 

phản biện cho học sinh trong dạy học Sinh 

học cấp Trung học phổ thông. 

-  Thực trạng của việc phát triển tư duy phản 

biện cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp 

Trung học phổ thông. 

-  Các biện pháp để phát triển tư duy phản 

biện cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp 

Trung học phổ thông. 

-  Thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính 

hiệu quả của các biện pháp phát triển tư duy 

phản biện cho học sinh trong dạy học Sinh 

học cấp Trung học phổ thông 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế;  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN;  

- 01 bài báo tạp chí được tính điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

+ 02 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

63.  Liên kết vùng trong phát 

triển du lịch ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Phân tích và đánh giá thực 

trạng liên kết vùng trong phát triển du lịch ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ ra những kết quả 

đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân. 

Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp 

tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của liên kết 

vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế vào thời gian tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về 

liên kết vùng trong phát triển du lịch 

- Thực trạng liên kết vùng trong phát triển du 

lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-

2022 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế,  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

 

80 80 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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-  Phương hướng và giải pháp tiếp tục thúc 

đẩy và nâng cao hiệu quả liên kết vùng trong 

phát triển du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến 

năm 2030. 

64.  Giáo dục đạo đức nghề sư 

phạm cho sinh viên 

Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế trong 

giai đoạn hiện nay 

* Mục tiêu chung: Hệ thống hóa nội dung 

đạo đức nghề sư phạm và việc giáo dục đạo 

đức nghề sư phạm cho sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Huế trong giai đoạn 

hiện nay. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác giáo 

dục đạo đức nghề sư phạm trong giai đoạn 

hiện nay. 

-  Thực trạng công tác giáo dục đạo đức nghề 

sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế và những vấn đề đặt ra 

trong giai đoạn hiện nay. 

-  Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục đạo đức nghề sư phạm 

cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế hiện trong giai đoạn hiện nay 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế, 

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN  

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

65.  Nghiên cứu khoa học 

trong dạy học Sinh học ở 

trường trung học phổ 

thông 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu và vận dụng 

phương pháp khoa học để tổ chức hoạt động 

học tập cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy học bộ môn Sinh học. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Hệ thống cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 

khoa học và phương pháp khoa học trong dạy 

học nói chung và môn Sinh học nói riêng. 

- Hệ thống kiến thức để tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học trong dạy học Sinh học. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế,  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN.  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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- Vận dụng phương pháp khoa học trong dạy 

học Sinh học ở THPT. 

- Thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu quả 

của phương pháp khoa học trong dạy học 

Sinh học 

66.  Sử dụng phương pháp dự 

án trong dạy học môn 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật lớp 10 ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Làm rõ những vấn đề lý 

luận và thực tiễn của phương pháp dạy học dự 

án đặc biệt là xác định phương pháp thiết kế 

và tổ chức thực hiện các dự án trong dạy học 

môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (chương 

trình 2018) nhằm phát huy tính tích cực, tự 

giác, chủ động, sáng tạo, phát triển phẩm chất 

và năng lực của học sinh, từ đó góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ 

thông. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp 

dự án trong dạy học môn giáo dục kinh tế và 

pháp luật lớp 10  

- Thiết kế và sử dụng phương pháp dự án 

trong dạy học môn giáo dục kinh tế và pháp 

luật lớp 10 

- Thực nghiệm sư phạm 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế,  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

67.  Tích hợp giáo dục bảo vệ 

môi trường trong tổ chức 

dạy học một số chủ đề 

môn Khoa học tự nhiên 

trung học cơ sở 

* Mục tiêu chung: Đề xuất được quy trình tổ 

chức dạy học theo hướng tích hợp giáo dục 

bảo vệ môi trường và vận dụng quy trình này 

trong thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ 

đề môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS, 

qua đó nâng cao được nhận thức của người 

học trong việc bảo vệ môi trường đồng thời 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế;  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Khoa 

học tự nhiên ở trường THCS. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ 

chức dạy học theo hướng tích hợp giáo dục bảo 

vệ môi trường nói chung, và trong dạy học môn 

KHTN nói riêng theo định hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực người học. 

- Đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo 

hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường 

trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường 

THCS. 

- Thiết kế một số chủ đề dạy học cụ thể theo 

hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường 

trong dạy học Khoa học tự nhiên và vận dụng 

quy trình đã đề xuất trong tổ chức dạy học các 

chủ đề này. 

-  Báo cáo thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm 

nghiệm tính khả thi và hiệu quả của quy trình 

đã đề xuất cũng như hiệu quả của việc tổ chức 

dạy học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ 

môi trường trong dạy học môn Khoa học tự 

nhiên ở trường THCS. 

68.  Nghiên cứu phát triển 

điện cực biến tính để 

phân tích kim loại trong 

môi trường nước bằng 

phương pháp von - ampe 

hoà tan 

* Mục tiêu chung: Tổng hợp được vật liệu 

graphene oxide và graphene oxide biến tính 

để làm điện cực xác định một số kim loại 

trong nước bằng phương pháp von-ampe hòa 

tan. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng hợp graphene oxide bằng phương pháp 

Hummers cải tiến; 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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ĐHH 

Nguồn 
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- Nghiên cứu biến tính graphite oxide hoặc 

graphene oxide;, đặc trưng vật liệu; 

- Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện thí 

nghiệm đến tín hiệu hoà tan của các kim loại 

trên điện cực biến tính trong phương pháp 

von-ampe hoà tan nhằm tìm được các điều 

kiện thích hợp; 

- Đánh giá độ tin cậy của phương pháp phân 

tích và xây dựng quy trình phân tích để xác 

định một số kim loại bằng phương pháp von-

ampe hòa tan sử dụng điện cực biến tính; 

- Áp dụng quy trình xây dựng được vào thực 

tế để xác định một số kim loại trong nước. 

69.  Nghiên cứu chọn lọc 

chủng giống đông trùng 

hạ thảo (Ophiocordyceps 

sinensis) và xây dựng 

quy trình nhân nuôi tạo 

thể quả có hoạt chất sinh 

học cao 

* Mục tiêu chung: Chọn lọc và xây dựng quy 

trình nuôi trồng chủng đông trùng hạ thảo có 

khả năng tạo thể quả với hoạt chất sinh học 

cao. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nuôi trồng các chủng đông trùng hạ thảo 

khác nhau tạo thể quả. 

- Khảo sát hoạt chất sinh học Adenosine, 

Cordycepin, Beuvericine của thể quả của các 

chủng đông trùng hạ thảo nghiên cứu. 

- Xây dựng và đánh giá các quy trình nuôi 

đông trùng hạ thảo tạo thể quả có hợp chất 

sinh học cao 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

+ 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 
Quy trình nhân nuôi đông trùng hạ 

thảo tạo thể quả có hoạt chất sinh 

học cao 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

70.  Nghiên cứu đặc điểm 

sinh thái học của loài Ếch 

bám đá (Amolops ricketti 

Boulenger, 1899) ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Góp phần làm rõ đặc điểm 

sinh thái học của loài Ếch bám đá (Amolops 

ricketti), chủ yếu tập trung vào sinh thái dinh 

dưỡng, đặc điểm sinh học sinh sản, một số 

đặc điểm về sinh thái tập tính của loài. Phân 

tích những biến đổi theo không gian (giữa các 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

+ 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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vùng), thời gian (giữa các mùa) và giới tính 

(giữa cá thể đực và cái) trong thành phần dinh 

dưỡng và hoạt động sinh sản của loài. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như 

nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và cường độ ánh 

sáng lên dinh dưỡng và sinh sản của các loài 

Ếch bám đá (Amolops ricketti). Mô tả môi 

trường sống, sinh cảnh, nơi ở, nơi sinh sản, 

chu kỳ sinh sản, sức sinh sản và nơi kiếm ăn 

của Ếch bám đá trong điều kiện tự nhiên. 

- Phân tích thành phần, số lượng, khối lượng, 

thể tích, sinh khối, các chỉ số đa dạng, độ 

phong phú, tính đều đặn, mức độ chồng chéo 

và độ rộng của các loại thức ăn giữa các loài 

và các nhóm.  

- Phân tích đặc điểm phát triển của cơ quan 

sinh dục (tinh hoàn và buồng trứng), chu kỳ 

sinh sản, đặc điểm kích thước, số lượng 

trứng, nơi đẻ, nơi trứng nở thành nòng nọc, 

thời gian, mùa sinh sản, số lứa đẻ trong năm 

và các tập tính sinh sản khác. 

- Phân tích một số chỉ tiêu để đánh giá chất 

lượng nước tại khu vực sinh sống của loài Ếch 

bám đá. 

-  Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái của 

một số giai đoạn biến thái loài Ếch bám đá ở 

khu vực nghiên cứu 

71.  Phát triển năng lực dạy 

học môn Khoa học theo 

tiếp cận tích hợp cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu 

* Mục tiêu chung: Phát triển năng lực dạy 

học môn Khoa học theo tiếp cận tích hợp cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 



45 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 
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học qua mô hình lớp học 

đảo ngược 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển 

năng lực dạy học môn Khoa học theo hướng 

tiếp cận tích hợp 

- Biện pháp phát triển năng lực dạy học khoa 

học theo hướng tiếp cận tích hợp cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học. 

- Thực nghiệm sư phạm. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

72.  Cổ mẫu hành trình và văn 

hóa Mỹ trong tiểu thuyết 

của John Steinbeck và 

Jack Kerouac 

* Mục tiêu chung: Khám phá bản sắc văn 

hóa Mỹ trong tiểu thuyết của John Steinbeck 

và Jack Kerouac bằng cách thức tiếp cận lịch 

sử xã hội và thảo luận về sự tái sinh cổ mẫu 

hành trình dựa trên bối cảnh lịch sử đặc biệt 

của nước Mỹ. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Cổ mẫu hành trình trong văn học Mỹ: hướng 

đến một đánh giá toàn cảnh 

- Cổ mẫu hành trình trong tiểu thuyết John 

Steinbeck 

- Cổ mẫu hành trình trong tiểu thuyết Jack 

Kerouac 

-  Sự tái sinh cổ mẫu hành trình trong tiểu 

thuyết Steinbeck và Kerouac nhìn từ bản sắc 

văn hóa Mỹ. 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

100 100 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

73.  Một số vấn đề chọn lọc 

của tối ưu trên đa tạp và 

ứng dụng 

* Mục tiêu chung: Mục tiêu của đề tài là đưa 

ra các kết quả mới về một số vấn đề chọn lọc 

trong lý thuyết tối ưu và ứng dụng vào một số 

bài toán trong học máy và xử lý tín hiệu. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu định tính và đưa ra thuật toán 

giải cho bài toán tìm tập con tiêu biểu (finding 

data representatives, bài toán học từ điển 

(dictionary learning). 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

150 150 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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ĐHH 
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khác 

- Nghiên cứu tính chất của hàm khoảng cách 

mở rộng và ứng dụng vào nghiên cứu bài toán 

hình cầu giao nhỏ nhất. 

- Nghiên cứu thiết kế một số thuật toán giải 

bài toán bất đẳng thức biến phân (và mở rộng) 

trên đa tạp. 

- Nghiên cứu các đặc trưng của tính weak 

sharpness của nghiệm của bài toán biến phân 

(và mở rộng) và áp dụng vào sự hội tụ hữu 

hạn của các thuật toán giải bài toán bất đẳng 

thức biến phân trên đa tạp. 

74.  Nghiên cứu hiệu quả học 

tập, động cơ học tập, sự 

trì hoãn học tập và sự hài 

lòng học tập của sinh viên 

Đại học Huế 

* Mục tiêu chung: Khảo sát thực trạng hiệu 

quả học tập, động cơ học tập, sự trì hoãn học 

tập và sự hài lòng học tập của sinh viên Đại 

học Huế. Đồng thời nghiên cứu cũng đánh giá 

mối quan hệ giữa hiệu quả học tập, động cơ 

học tập, sự trì hoãn học tập và sự hài lòng học 

tập của sinh viên. Từ đó, đưa ra một số 

khuyến nghị nhằm cải thiện thực trạng vấn đề 

nghiên cứu cho sinh viên Đại học Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xây dựng cơ sở lý luận về hiệu quả học tập, 

động cơ học tập, sự trì hoãn học tập, sự hài 

lòng học tập và mối quan hệ giữa hiệu quả học 

tập, động cơ học tập, sự trì hoãn học tập và sự 

hài lòng học tập. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng về hiệu quả 

học tập, động cơ học tập, sự trì hoãn học tập, 

sự hài lòng học tập. 

- Đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quả học tập, 

động cơ học tập, sự trì hoãn học tập và sự hài 

lòng học tập của sinh viên Đại học Huế. 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS 

(SSCI/SCIE) hoặc Scopus (Q1, 

Q2) 

- 02 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

150 150 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 
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ĐHH 
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- Đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện 

thực trạng vấn đề nghiên cứu 

75.  Nghiên cứu lý thuyết tiền 

tôpô, học máy và ứng 

dụng phân tích mạng 

phức tạp 

* Mục tiêu chung:  Xây dựng các không gian 

tiền tôpô để mô hình mạng phức tạp, xây 

dựng các hàm tựa bao đóng (pseudo-closure) 

trong các không gian khác nhau của tiền tôpô 

để xác định tập hàng xóm của một nút mạng 

hoặc một tập các nút mạng. Độ đo khoảng 

cách tựa bao đóng (pseudo-closure distance) 

được áp dụng để đo lường độ tương tự giữa 

các nút mạng. Học máy được áp dụng để dự 

đoán liên kết. Quá trình lan truyền thông tin 

được mô phỏng thông qua mô hình mạng 

được xây dựng bởi tiền tôpô. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu về lý thuyết tiền tôpô: lý thuyết 

tiền tôpô, các không gian tiền tôpô, cách xây 

dựng các không gian tiền tôpô. 

- Nghiên cứu về học máy: các thuật toán phân 

loại như Support Vector Machine, cây quyết 

định (Decision Tree), rừng ngẫu nhiên 

(Random Forest), mạng nơron (Neural 

Network) và phân cụm như k-means, 

hierarchical clustering, ... 

-  Áp dụng lý thuyết tiền tôpô để xây dựng mô 

hình mạng: xây dựng các hàm tựa bao đóng 

trong các không gian khác nhau để xác định 

tập hàng xóm, xây dựng khoảng cách tựa bao 

đóng để đo độ tương tự giữa các nút mạng. 

-  Áp dụng học máy để dự đoán liên kết, so 

sánh độ chính xác dự đoán giữa sử dụng các 

độ đo phổ biến cũ trong lý thuyết đồ thị với 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

150 150 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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KHCN 
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Nguồn 
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độ đo khoảng cách tựa bao đóng trong lý 

thuyết tiền tôpô, so sánh độ chính xác dự đoán 

liên kết khi sử dụng khoảng cách tựa bao 

đóng ở các không gian khác nhau trong lý 

thuyết tiền tôpô. 

- Xây dựng và mô phỏng quá trình lan truyền 

trên mô hình mạng được xây dựng bởi tiền 

tôpô. 

76.  Phê bình luân lý học văn 

học: lý thuyết và ứng 

dụng 

* Mục tiêu chung: Giới thiệu, định nghĩa, lý 

giải các một số vấn đề căn bản của Phê bình 

Luân lý học Văn học như định nghĩa, lịch sử, 

thuật ngữ... đồng thời vận dụng phương pháp 

của Phê bình Luân lý học Văn học vào nghiên 

cứu, phê bình văn học Việt Nam và văn học 

nước ngoài. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Định nghĩa Phê bình Luân lý học Văn học 

- Lịch sử phát triển và thành tựu nổi bật 

- Hệ thống khái niệm và thuật ngữ phê bình 

- Ứng dụng Phê bình Luân lý học Văn học. 

* SP khoa học: 

 - 01 bài báo tạp chí WoS (AHCI) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP khác:  

01 website công bố các thông tin 

liên quan đến Phê bình Luân lý 

học Văn học bằng 03 ngôn ngữ: 

tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung 

(tùy từng nội dung) 

150 150 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 

77.  Phát triển nghiệp vụ cho 

giáo viên toán tương lai 

qua các hoạt động trải 

nghiệm ứng dụng công 

nghệ in 3D 

* Mục tiêu chung: Xây dựng các hoạt động 

trải nghiệm có ứng dụng công nghệ in 3D 

nhằm hỗ trợ phát triển nghiệp vụ cho giáo 

viên toán tương lai (sinh viên trường Sư 

phạm), đáp ứng chương trình giáo dục phổ 

thông mới & đánh giá hiệu quả của công nghệ 

in 3D trong phát triển nghiệp vụ giáo viên 

Toán. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

* SP khoa học: 

 - 01 bài báo tạp chí WoS 

(SSCI/SCIE) hoặc Scopus (Q1, 

Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

150 150 0 Trường 

ĐH Sư 

phạm 
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- Xây dựng các hoạt động trải nghiệm liên 

quan đến các chủ đề toán phổ thông, có sử 

dụng các sản phẩm in 3D trong các hoạt động 

khám phá, phát hiện, & dựng hình. 

- Thực hiện quá trình tạo các sản phẩm in 3D 

phù hợp với các hoạt động trải nghiệm ở trên 

thông qua quá trình đề xuất ý tưởng thiết kế, 

thiết kế trên các phần mềm như Maple, 

OpenSCAD rồi thực hiện in ấn các sản phẩm 

in 3D phù hợp. 

- Thực nghiệm sư phạm đối với các hoạt động 

trải nghiệm đã thiết kế, phân tích định tính & 

định lượng các hoạt động của giáo viên toán 

tương lai; đánh giá quá trình làm việc của 

giáo viên toán tương lai, từ đó rút ra các kết 

luận sư phạm và đề xuất với nhà trường phổ 

thông cũng như đại học. 

78.  Nghiên cứu hiệu quả tiệt 

trừ Helicobacter pylori 

bằng phác đồ 4 thuốc có 

Bismuth cải tiến ở  bệnh 

nhân viêm loét dạ dày tá 

tràng đã thất bại điều trị 

trước đó 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu hiệu quả tiệt 

trừ Helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc 

có Bismuth cải tiến Rabeprazole - Bismuth - 

Amoxicillin - Tetracyclin ở bệnh nhân viêm 

loét dạ dày tá tràng đã thất bại điều trị trước 

đó. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu trên các bệnh nhân từ 18 tuổi 

được nội soi dạ dày tá tràng và chẩn đoán 

viêm loét dạ dày tá tràng, Helicobacter pylori 

(+). 

- Theo dõi hiệu quả điều trị bằng CLO test 

hoặc test Thở C13 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học, 

Trường Đại học Y Dược, ĐHH. 

 - 01 bài Tạp chí Y học thực hành, 

Bệnh viện Trung ương Huế. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tổng 

KHCN 

ĐHH 
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khác 

- Theo dõi các tác dụng phụ của phác đồ trong 

quá trình điều trị. 

- Đánh giá các triệu chứng lâm sàng trước và 

sau khi điều trị 

- Đánh giá các hình ảnh nội soi trước và sau 

khi điều trị 

79.  Nghiên cứu đánh giá 

nguy cơ tim mạch 10 năm 

bằng thang điểm 

SCORE2 và SCORE2-

OP và một số yếu tố tiên 

lượng nguy cơ cao và rất 

cao ở người dân ≥ 40 tuổi 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

* Mục tiêu chung: Mô tả đặc điểm các yếu 

tố nguy cơ tim mạch điển hình và xác định 

nguy cơ tim mạch 10 năm ở người dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế chưa mắc các bệnh lý tim 

mạch trước đây. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

-  Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm theo 

thang điểm SCORE2 và SCORE2-OP ở 

người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ tim mạch 

khác và mối tương quan của nó với nguy cơ 

tim mạch trong 10 năm theo thang điểm 

SCORE2 và SCORE2-OP 

- Phân tích để xác định một số chỉ số góp phần 

tiên lượng nguy cơ tim mạch cao và rất cao. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học, 

Trường Đại học Y Dược, ĐHH. 

- 01 bài báo tạp chí chuyên ngành 

được tính 1 điểm thuộc danh mục 

HĐGSNN. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

 

80 80 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

80.  Đánh giá vai trò của dược 

sĩ cộng đồng và xây dựng 

đề cương chương trình 

tập huấn nâng cao năng 

lực dược sĩ cộng đồng tại 

địa phương 

* Mục tiêu chung: Tìm hiểu các yếu tố ảnh 

hưởng đến vai trò của Dược sĩ cộng đồng trên 

địa bàn thành phố Huế và bước đầu xây dựng 

đề cương chương trình tập huấn nâng cao 

năng lực Dược sĩ cộng đồng tại địa phương 

dựa trên kết quả nghiên cứu. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về vai 

trò của dược sĩ cộng đồng tại thành phố Huế. 

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò 

của Dược sĩ cộng đồng v 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế  

- 01 bài báo tạp chí được tính 0-1 

điểm  thuộc danh mục HĐGSNN  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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- Xây dựng đề cương chương trình tập huấn 

nâng cao năng lực dược sĩ cộng đồng dựa trên 

kết quả nghiên cứu. 

81.  Nghiên cứu đột biến 

V617F của gene JAK2 

trên bệnh nhân đa hồng 

cầu 

* Mục tiêu chung: Góp phần phát hiện và 

chẩn đoán bệnh đa hồng cầu nguyên phát trên 

các đối tượng có tình trạng tăng số lượng 

hồng cầu, Hb, Hct; Xác định đột biến V617F 

của gene JAK2 trên các đối tượng nghiên 

cứu. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Chọn mẫu thuận tiện, những bệnh nhân đến 

khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược Huế và Bệnh viện Trung Ương Huế, 

phù hợp với tiêu chuẩn chọn bệnh và tiêu 

chuẩn loại trừ bệnh; tiến hành khám lâm sàng 

và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 

theo sơ đồ nghiên cứu và phiếu nghiên cứu. 

- Phân tích các chỉ số lâm sàng, huyết học, so 

sánh với các chỉ số bình thường; Phân tích 

đặc điểm các dòng tế bào máu ngoại vi trên 

huyết đồ. Đánh giá một số yếu tố liên quan; 

Phân tích các thông tin tủy đồ, sinh thiết tủy 

xương (nếu có). So sánh, đánh giá với một số 

yếu tố liên quan. Đánh giá chỉ số sinh hóa. 

- Phân tích đột biến gene JAK2 V617F bằng 

phương pháp AS- PCR hoặc PCR-RFLP hoặc 

ARMS-PCR.  

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học, 

trường Đại học Y Dược, ĐHH 

- 01 bài báo Tạp chí Y học lâm 

sàng- Bệnh viện Trung Ương Huế  

* SP đào tạo: 

+ 01 LV Thạc sĩ 

80 80 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

82.  Tìm hiểu mối tương quan 

giữa kết quả mô bệnh học 

và nồng độ CD80 niệu, 

* Mục tiêu chung: Tìm hiểu mối liên quan 

giữa các đặc điểm mô bệnh học với nồng độ 
* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tổng 
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suPAR niệu ở hội chứng 

thận hư trẻ em 

CD80 niệu, suPAR niệu ở hội chứng thận hư 

trẻ em. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Chọn các bệnh nhân hội chứng thận hư có 

chỉ định sinh thiết thận. 

- Thu thập các biến số: phù, tăng huyết áp, đái 

máu, thiểu niệu, tiền sử gia đình suy thận, 

creatinin máu, albumin máu, kết quả mô bệnh 

học, nồng độ CD80 niệu, suPAR niệu. 

- Xử lí số liệu theo các mục tiêu nghiên cứu 

của đề tài 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học- 

Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

83.  Nghiên cứu áp dụng 

đường rạch sau hàm 

trong điều trị gãy lồi cầu 

xương hàm dưới 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu áp dụng 

đường rạch sau hàm điều trị gãy lồi cầu 

xương hàm dưới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Trước phẫu thuật (PT): khám, ghi nhận 

thông tin về hành chính, đặc điểm lâm 

sàng, X quang. 

- Trong PT: Xác định đường rạch phẫu thuật 

sau hàm - Bộc lộ, nắn chỉnh và kết hợp xương 

gãy vùng lồi cầu - Kết hợp xương phối hợp 

(nếu có) - Cố định 2 hàm bằng cung và thun 

(nếu cần). 

- Đánh giá sau phẫu thuật: 1-2 tuần, 3-6 tháng 

sau phẫu thuật.  ghi nhận, triệu chứng, biến 

chứng, di chứng và đánh giá kết quả điều trị 

(lâm sàng,X quang). 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học- 

Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

84.  Nghiên cứu vận tốc sóng 

mạch ở bệnh nhân viêm 

khớp dạng thấp 

* Mục tiêu chung: Đánh giá vận tốc sóng 

mạch và các yếu tố liên quan như thời gian 

mắc bệnh, giai đoạn bệnh, chỉ số DAS28, chỉ 

số SCORE, bilan lipid, RF, anti CCP, huyết 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học- 

Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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áp, chức năng tâm trương...ở bệnh nhân viêm 

khớp dạng thấp. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Ghi nhận tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán 

viêm khớp dạng thấp theo ACR 2010 

- Khám bệnh nhân ghi nhận các triệu chứng 

lâm sàng, phân độ giai đoạn viêm khớp dạng 

thấp, mức độ hoạt động bệnh và chỉ định xét 

nghiệm 

- Ghi vận tốc sóng mạch: đánh giá vận tốc sóng 

mạch ở tất cả bệnh nhân viêm khớp dạng thấp 

mới được chẩn đoán và bệnh nhân đã /đang 

điều trị các nhóm thuốc 

- Từ đó, đánh giá độ nặng và mức độ hoạt động 

bệnh thông qua các thang điểm DAS28, thang 

SCORE, thời gian mắc bệnh, chức năng tâm 

trương 

- Tìm hiểu mối liên quan giữa vận tốc sóng 

mạch với các yếu tố trên để đánh giá độ cứng 

động mạch ở nhóm bệnh nhân này.  

- Kết quả phân tích nhóm viêm khớp dạng thấp 

chung, đã điều trị và nhóm mới phát hiện. 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

85.  Nghiên cứu ứng dụng khí 

cụ chỉnh hình mũi – 

xương ổ răng (khí cụ 

N.A.M.) ở trẻ dị tật khe 

hở môi vòm miệng toàn 

bộ một bên 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu ứng dụng khí 

cụ chỉnh hình mũi – xương ổ răng (khí cụ 

N.A.M.) ở trẻ dị tật khe hở môi vòm miệng 

toàn bộ một bên. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

 - Nghiên cứu đặc điểm chung của trẻ khe hở 

môi vòm miệng một bên 

- Đo lường các kích thước hình thái mũi bên 

lành và bên khe hở. 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược học- 

Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Bác sĩ nội trú 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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- So sánh hình thái mũi bên khe hở trước và 

sau điều trị khí cụ N.A.M. 

86.  Nghiên cứu đặc điểm 

nấm Candida spp. ở bệnh 

nhân viêm âm đạo và 

bệnh nhân điều trị vô sinh 

ở Bệnh viện trường Đại 

học Y - Dược Huế 

* Mục tiêu chung: So sánh phân bố loài 

Candida sp. ở nhóm bệnh nhân viêm âm đạo 

do nấm với nhóm bệnh nhân điều trị vô sinh 

và tính nhạy cảm thuốc kháng nấm của các 

loài nấm Candida sp. phân lập được. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Mô tả tình hình nhiễm nấm Candida ở bệnh 

nhân viêm âm đạo do nấm và bệnh nhân điều 

trị vô sinh. 

- So sánh phân bố loài nấm Candida spp.ở 

nhóm bệnh nhân viêm âm đạo và nhóm bệnh 

điều trị vô sinh: nuôi cấy nấm trên các môi 

trường đặc hiệu, thử nghiệm sinh hoá và sinh 

học phân tử để định danh loài nấm. 

- Khảo sát tính nhạy cảm thuốc kháng nấm 

của các chủng nấm Candida phân lập được: 

bằng kỹ thuật khuếch tán trên dĩa. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 luận văn BSCKII 

 

120 120 

 

0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

87.  Nghiên cứu khả năng thu 

hạch bạch huyết bằng 

dung dịch GEWF sau 

phẫu thuật nội soi cắt đại 

tràng kèm toàn bộ mạc 

treo trong điều trị ung thư 

đại tràng 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu một số đặc 

điểm bệnh học ung thư đại tràng, phẫu thuật nội 

soi cắt đại tràng kèm toàn bộ mạc treo đại tràng 

trong ung thư đại tràng.  Đánh giá một số đặc 

điểm và phân bố hạch vét được trên bệnh 

phẫm sau phẫu thuật CME đại tràng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân ung thư đại tràng được 

phẫu thuật nội soi CME đại tràng 

- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi CME 

đại tràng: 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

+ 01 chuyên đề NCS   

 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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- Đánh giá vị trí phân bố, số lượng, kích thước 

hạch trên bệnh phẩm sau phẫu thuật nội soi 

CME đại tràng có sử dụng dung dịch GEWF 

88.  Đánh giá hiệu quả của 

phương pháp học tập theo 

nhóm (Team Based 

Learning - TBL) trên 

môn học Chăm sóc sức 

khỏe người lớn có bệnh 

Nội khoa II 

* Mục tiêu chung: Đánh giá hiệu quả của 

TBL qua đánh giá tác động của TBL đối với 

mức độ đóng góp của cá nhân, khả năng gợi 

nhớ, mức độ chú ý, sự tự tin và sự hài lòng 

của người học; ngoài ra cũng đánh giá sự 

tương tác của người học khi so sánh với 

phương pháp phương pháp truyền thống. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Áp dụng phương pháp giảng dạy theo nhóm 

(TBL) trên môn học Chăm sóc sức khỏe 

người lớn có bệnh Nội khoa II. 

- Đánh giá được mức độ tham gia trong lớp 

học của sinh viên. 

- Đánh giá được mức độ đóng góp của cá 

nhân, mức độ nhớ lại bài giảng, mức độ chú 

ý và sự hài lòng của sinh viên khi học tập theo 

phương pháp TBL. 

- Đánh giá được sự tin và mức độ hài lòng của 

sinh viên đối với phương pháp học tập theo 

nhóm 

- Qua đó đánh giá được khả năng ứng dụng 

của phương pháp học tập theo nhóm cho 

những môn học khác 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

120 120 

 

0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

89.  Thiết kế, tổng hợp và 

đánh giá tác động ức chế 

enzyme lipase tụy của 

một số dẫn chất 

sulfonamide-chalcone 

* Mục tiêu chung: Tổng hợp được các dẫn 

chất sulfonamide-chalcone và đánh giá tác 

động ức chế enzyme lipase tụy của chúng. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xây dựng các mô hình dự đoán in silico để 

thiết kế các dẫn chất. 

* SP khoa học: 
 - 02 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) (trong đó 1 

bài thay cho LV ThS) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế hoặc Tạp chí Y Dược học, 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 



56 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Tổng hợp hóa học 

- Đánh giá hoạt tính ức chế in vitro trên 

enzyme lipase tụy. 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế 

* SP đào tạo 

Thay bằng 1 bài báo quốc tế nêu 

trên 

90.  Đánh giá hiệu quả của 

các phương pháp vệ sinh 

răng miệng trong kiểm 

soát và dự phòng hôi 

miệng 

* Mục tiêu chung: Khảo sát mối tương quan 

giữa tình trạng hôi miệng do bệnh nhân tự 

đánh giá và tình trạng hôi miệng được đánh 

giá bởi nhà lâm sàng. Đánh giá hiệu quả của 

các biện pháp vệ sinh răng miệng, bao gồm 

cạo cao, chải răng, sử dụng nước súc miệng, 

và chải lưỡi trong việc làm giảm và phòng 

ngừa tình trạng hôi miệng 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Mô tả tình trạng hôi miệng của đối tượng 

nghiên cứu và các yếu tố liên quan. 

- Đánh giá tương quan giữa tình trạng hôi 

miệng do bệnh nhân đánh giá và do nhà lâm 

sàng đánh giá. 

- So sánh kết quả kiểm soát tình trạng hôi 

miệng bằng các biện pháp vệ sinh răng miệng 

khác nhau, dựa trên đánh giá lâm sàng và cận 

lâm sàng. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

 - 01 bài báo Tạp chí Y Dược học, 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

-* SP đào tạo:: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

91.  Nghiên cứu các biến thể 

giải phẫu vùng mũi 

xoang trên cắt lớp vi tính 

* Mục tiêu chung: Khảo sát các biến thể mũi 

xoang thường gặp ở người Việt Nam và đặc 

điểm hình ảnh của từng loại biến thể. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Chụp CLVT khảo sát vùng mũi xoang 

- Phân tích các biến thể giải phẫu trên CLVT 

mũi xoang 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

 - 01 bài báo Tạp chí Y Dược học, 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 
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Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Nghiên cứu mối liên quan giữa các biến thể 

giải phẫu vùng mũi xoang và lâm sàng bệnh 

lý viêm mũi xoang mạn tính 

 

92.  Thiết kế, áp dụng và đánh 

giá hiệu qủa của bảng 

đánh giá theo tiêu chí 

(Rubric) trong lượng giá 

thực hành lâm sàng điều 

dưỡng 

* Mục tiêu chung: Thiết kế, áp dụng và đánh 

giá hiệu quả của bảng đánh giá theo tiêu chí 

(Rubric) trong lượng giá thực hành lâm sàng 

điều dưỡng 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Thiết kế bảng đánh giá theo tiêu chí (Rubric) 

trong lượng giá thực hành lâm sàng học phần 

Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm 

sóc điều dưỡng. 

- Áp dụng bảng đánh giá để lượng giá thực 

hành lâm sàng học phần Sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng. 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng bảng đánh giá 

theo tiêu chí (Rubric) trong lượng giá thực 

hành lâm sàng học phần Sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3,Q4) 

 - 01 bài báo Tạp chí Khoa  học 

Đại học Huế.  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

93.  Nghiên cứu bào chế 

phytosome curcumin quy 

mô 500g/mẻ với hướng 

ứng dụng vào viên nang 

cứng nhằm tăng tác dụng 

bảo vệ gan in-vitro và in-

vivo của hoạt chất. 

* Mục tiêu chung: Bào chế được phytosome 

curcumin (quy mô 500g/mẻ) và ứng dụng 

phức hợp vào dạng viên nang cứng, từ đó làm 

tiền đề tận dụng nguồn dược liệu phong phú 

của nước nhà; Sơ bộ đánh giá tác dụng chống 

oxy hoá in-vitro và tác dụng bảo vệ gan in-

vivo của viên nang cứng chứa phytosome 

curcumin. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xây dựng được công thức và quy trình bào 

chế bột phytosome curcumin (quy mô 

500g/mẻ). 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

- * SP ứng dụng: 
Chế phẩm viên nang chứa 

phytosome curcumin đạt các chỉ 

tiêu chất lượng đề ra và được kiểm 

định đạt tiêu chuẩn (có kết quả 

kiểm định của cơ quan có thẩm 

quyền). 

 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 
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Tổng 
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ĐHH 
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- Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng của 

bột phytosome bào chế. 

- Xây dựng được công thức, quy trình bào chế 

viên nang cứng chứa phytosome curcumin và 

đánh giá độ ổn định của chế phẩm. 

- Sơ bộ đánh giá tác dụng chống oxy hoá in-

vitro và tác dụng bảo vệ gan in-vivo của viên 

nang cứng chứa phytosome curcumin 

94.  Nghiên cứu đặc điểm 

hình ảnh Cắt lớp vi tính, 

Cộng hưởng từ trong 

chẩn đoán tắc nghẽn cấp 

tính đường tiết niệu trên 

do sỏi tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y-Dược 

Huế 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu đặc điểm hình 

ảnh Cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ trong chẩn 

đoán tắc nghẽn cấp tính đường tiết niệu trên 

do sỏi 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Mô tả đặc điểm hình ảnh Cắt lớp vi tính, 

Cộng hưởng từ của tắc nghẽn cấp tính đường 

tiết niệu trên do sỏi. 

+ Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính tắc nghẽn 

cấp tính đường tiết niệu trên do sỏi. 

+ Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ tắc nghẽn 

cấp tính đường tiết niệu trên do sỏi. 

- Khảo sát bước đầu kết quả ứng dụng Cắt lớp 

vi tính, Cộng hưởng từ trong tắc nghẽn cấp 

tính đường tiết niệu trên do sỏi. 

+ Đánh giá cải thiện các triệu chứng lâm sàng 

sau điều trị 

+ Đánh giả cải thiện các triệu chứng hình ảnh 

trên siêu âm hoặc trên cắt lớp vi tính hoặc trên 

cộng hưởng từ. 

+ Đánh giá các biến chứng 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Scopus/DOAJ 

- 01 bài báo tạp chí chuyên ngành 

trong nước thuộc danh mục 

HĐGSNN 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế  

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

+ 02 chuyên đề NCS 

+ Hỗ trợ 01 LA Tiến sỹ 

* SP khác: 

Giáo trình giảng dạy đại học, SĐH 

được xuất bản hoặc được Hội 

đồng thẩm định cấp trường thông 

qua. 

120 120 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

95.  Nghiên cứu thành phần 

hóa học và hoạt tính sinh 

học của cây 

* Mục tiêu chung: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

về hóa thực vật và hoạt tính sinh học, phục vụ 

công tác bảo tồn nguồn gen và phát triển các 

* SP khoa học: 160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 
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Conamomum rubidum 

thuộc họ Gừng 

(Zingiberaceae) ở Việt 

Nam 

sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe từ cây 

Conamomum rubidum thuộc họ Gừng 

(Zingiberaceae) ở Việt Nam. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

 - Thu thập, xử lý mẫu Conamomum rubidum, 

xác định tên khoa học của mẫu thu thập được. 

- Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và xác định 

cấu trúc hóa học các hợp chất từ cây 

Conamomum rubidum. 

- Đánh giá hoạt tính kháng viêm, gây độc tế 

bào ung thư của dịch chiết và các chất sạch 

đã phân lập từ cây Conamomum rubidum. 

 - 01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

* SP khác: 
- Bộ dữ liệu phổ của các chất đã 

phân lập: Bộ phổ đầy đủ, chính 

xác, phù hợp để xác định đúng cấu 

trúc của chất 

96.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tình trạng oxy hóa 

khử dịch nang lên chất 

lượng phôi thụ tinh ống 

nghiệm 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tình trạng oxy hoá khử dịch nang noãn lên 

chất lượng phôi thụ tinh ống nghiệm. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Nghiên cứu về tình trạng oxy hóa khử trong 

dịch nang noãn ở cặp vợ chồng vô sinh, tìm 

hiểu những yếu tố liên quan đến bất thường 

oxy hóa khử cũng như ảnh hưởng đến chất 

lượng noãn. 

- Khảo sát những tác động của oxy hóa khử 

lên chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống 

nghiệm. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI,AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

97.  Nghiên cứu giá trị của 

siêu âm đáy chậu theo 

ISUOG trong đánh giá độ 

lọt ngôi chỏm ở giai đoạn 

II chuyển dạ và kết cục 

thai kỳ 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu giá trị của 

siêu âm đáy chậu theo ISUOG trong đánh giá 

độ lọt ngôi chỏm ở giai đoạn II chuyển dạ và 

kết cục thai kỳ. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học: 

 - 01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI,AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

-  01 bài báo tạp chí chuyên ngành 

thuộc danh mục HĐGSNN. 

* SP đào tạo: 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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 - Nghiên cứu đặc điểm các số đo siêu âm đáy 

chậu theo ISUOG trong đánh giá độ lọt ngôi 

chỏm. 

-  Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc kết thúc giai đoạn II chuyển 

dạ.  

- Nghiên cứu kết quả kết cục thai kỳ.  

+ 01 LV Thạc sĩ 

98.  Nghiên cứu đặc điêm lâm 

sàng, cận lâm sàng, mối 

liên quan giữa nội mạc tử 

cung và kết quả điều trị 

nội khoa thai ngoài tử 

cung bằng Methotrexate 

Mục tiêu chung: Nghiên cứu đặc điêm lâm 

sàng, cận lâm sàng ,mối liên quan giữa nội 

mạc tử cung và kết quả điều trị nội khoa thai 

ngoài tử cung bằng Methotrexate 

Nội dung nghiên cứu chính:  

-  Tiến hành tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng, 

một số yêu tố liên quan của thai ngoài tử cung 

điều trị nội khoa bằng Methotrexate. 

- Đánh giá các đặc điểm siêu âm, sinh hóa của 

thai ngoài tử cung điều trị nội khoa bằng 

Methotrexate. 

- Đánh giá mối liên quan giữa nội mạc tử 

cung và kết quả điều trị nội khoa thai ngoài 

tử cung bằng Methotrexate 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí  WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2). 

- 01 bài báo Tạp chí Y Dược, 

trường ĐH Y-Dược, ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
01 luận văn thạc sĩ 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

99.  Nghiên cứu tổng hợp 

xanh vật liệu 

CoFe2O4/carbon chấm 

lượng tử để xử lý chất 

hữu cơ khó phân hủy 

trong dung dịch nước 

 

* Mục tiêu chung: Tổng hợp được vật liệu 

spinel Cobalt Ferrite /Carbon chấm lượng tử 

từ dịch chiết thực vật (tinh bột, lá sake, lá vối, 

lá chè....) và ứng dụng để xử lý một số chất 

hữu cơ khó phân hủy trong dung dịch nước. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Tổng hợp vật liệu spinen Cobalt Ferrite 

/Carbon chấm lượng tử từ dịch chiết thực vật 

(tinh bột, lá sake, lá vối, lá chè....) bằng 

phương pháp thủy nhiệt. 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí  WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2). 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đánh giá các đặc trưng của vật liệu được 

tổng hợp được bằng một số phương pháp 

phân tích hóa-lý như XRD, IR,  SEM, TEM,  

UV-Vis DRS,... 

- Nghiên cứu khả năng hấp phụ, hoạt tính 

quang xúc tác của vật liệu tổng hợp được đối 

với một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy 

trong dung dịch nước dưới tác dụng ánh sáng 

tử ngoại – khả kiến; nghiên cứu động học và 

tìm hiểu cơ chế hoạt động của xúc tác quang 

trong điều kiện của phản ứng nghiên cứu. 

100.  Nghiên cứu giá trị của chỉ 

số huyết học và 

procalcitonin trong chẩn 

đoán nhiễm khuẩn sơ 

sinh sớm 

* Mục tiêu chung: Xác định giá trị của chỉ số 

huyết học và procalcitonin máu cuống rốn 

trong chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm . 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

gồm: lứa tuổi sơ sinh, giới tính, cân nặng, tình 

trạng dinh dưỡng, yếu tố nguy cơ của nhiễm 

khuẩn sơ sinh sớm từ mẹ 

- Mô tả đặc điểm lâm sàng (toàn thân và các 

cơ quan: da niêm mạc, hô hấp, tuần hoàn, tiêu 

hóa, thần kinh, tiết niệu…), đặc điểm cân lâm 

sàng (tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: 

Bạch cầu, bạch cầu đa nhân trung tính, tiểu 

cầu, CRP) của trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn sơ 

sinh sớm 

- Đặc điểm của chỉ số huyết học máu cuống 

rốn (gồm chỉ số bạch cầu, bạch cầu đa nhân 

trung tính, hemoglobin, tiểu cầu) và 

procalcitonin máu cuống rốn trong nhiễm 

khuẩn sơ sinh sớm. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí Scopus, Q2 

- 01 bài báo tạp chí chuyên ngành 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Xác định ngưỡng chẩn đoán của các chỉ số 

huyết học và procalcitonin máu cuống rốn 

trong nhiễm khuẩn sơ sinh sớm 

101.  Chiết xuất triterpenoid từ 

dược liệu bằng dung môi 

sâu eutectic và các chất 

hoạt động bề mặt 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu sử dụng các 

dung môi sâu eutectic và chất hoạt động bề 

mặt để chiết xuất nhóm chất triterpenoid từ 

dược liệu. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Lựa chọn dung môi sâu eutectic và chất hoạt 

động bề mặt cho hiệu suất chiết triterpenoid 

cao nhất từ dược liệu. 

- Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá 

trình chiết xuất, lựa chọn điều kiện chiết xuất 

tối ưu. 

- Khảo sát hoạt tính sinh học của các 

triterpenoid đã chiết xuất được 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Y – Dược học, 

trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ Hỗ trợ 01 LA Tiến sĩ 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

102.  Thực trạng bạo lực học 

đường và các yếu tố liên 

quan ở học sinh trung học 

phổ thông tại thành phố 

Huế 

* Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng bạo lực 

học đường và xác định các yếu tố liên quan ở 

học sinh trung học phổ thông tại thành phố 

Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

 - Thực trạng bạo lực học đường ở học sinh 

Trung học phổ thông tại thành phố Huế 

- Các yếu tố liên quan đến bạo lực học đường 

ở đối tượng nghiên cứu 

* SP khoa học: 
 - 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE)  

hoặc Scopus (Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

103.  Nghiên cứu đánh giá và 

so sánh hiệu quả của 

phương pháp điều trị sâu 

răng không xâm lấn và 

xâm lấn tối thiểu trên 

răng cối lớn vĩnh viễn 

đang mọc 

* Mục tiêu chung: Đánh giá và so sánh hiệu 

quả điều trị sâu răng của véc-ni fluor, sealant 

truyền thống và sealant tự xoi mòn có hoạt 

hóa sinh học trên răng cối lớn vĩnh viễn đang 

mọc. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Y – Dược học, 

trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

(tuổi, nhóm răng, giai đoạn mọc răng, mức độ 

sang thương sâu răng). 

- Phương pháp điều không xâm lấn (véc-ni 

fluor) và xâm lấn tối thiểu (sealant truyền 

thống và sealant tự xoi mòn có hoạt hóa sinh 

học). 

- Đánh giá và so sánh khả năng lưu giữ, chất 

lượng của sealant còn sót lại và hiệu quả hạn 

chế sang thương sâu răng được trám bít. 

 

104.  Đánh giá tác động của 

bạo hành phụ nữ trong 

thời kỳ mang thai đến 

trầm cảm chu sinh và kết 

quả sinh: một nghiên cứu 

thuần tập từ lúc sinh tại 

thành phố Huế 

* Mục tiêu chung: Đánh giá tác động của bạo 

hành phụ nữ trong thời kỳ mang thai đến trầm 

cảm chu sinh và kết quả sinh tại thành phố 

Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

 - Giai đoạn 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 

(mục tiêu 1). Tiến hành thực hiện vào 3 tháng 

cuối của thai kỳ (vào cuối năm 2023).   

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu thuần tập từ lúc 

sinh (mục tiêu 2). Tiến hành theo dõi tình 

trạng sức khỏe của bà mẹ: 

+ Đợt 1: Kết quả sinh của mẹ và con (2024) 

vào thời điểm từ 02 đến 6 tháng sau sinh; 

+ Đợt 2: Sức khỏe bà mẹ và sự phát triển của 

trẻ vào thời điểm sau sinh 1 năm (vào năm 

2024) 

+ Đợt 3: Sức khỏe bà mẹ vào thời điểm sau 

sinh 2 năm với nội dung đánh giá như đợt 2. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS 

(SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus 

(Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

 

160 160 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 

105.  Các đặc trưng cấu trúc và 

tính chất điện tử của một 

số vật liệu hai chiều bất 

đối xứng Janus 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu các đặc trưng 

về cấu trúc nguyên tử và các tính chất điện tử 

của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc bất 

đối xứng Janus được hình thành từ các 

* SP khoa học: 
- 02 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

200 200 0 Trường 

ĐH Y-

Dược 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

nguyên tố chalcogen (S, Se, Te) và các 

nguyên tố kim loại chuyển tiếp bằng phương 

pháp phiếm hàm mật độ. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xây dựng mô hình các cấu trúc bất đối xứng 

Janus mới dựa trên các nguyên tố chalcogen 

(S, Se, Te) từ các vật liệu hai chiều đối xứng 

đã được thực nghiệm thành công gần đây.  

- Kiểm tra các tính chất bền vững và điều kiện 

để tồn tại trong thực tế của các cấu trúc hai 

chiều bất đối xứng Janus. 

- Tính toán các tính chất về điện tử, bao gồm 

cấu trúc vùng năng lượng điện tử, mật độ 

trạng thái điện tử, độ rộng vùng cấm và công 

thoát điện tử… của các vật liệu hai chiều 

Janus. 

- Khảo sát sự thay đổi các tính chất điện tử 

của vật liệu Janus dưới tác dụng của các điều 

kiện bên ngoài như biến dạng cơ học và điện 

trường ngoài. 

- Tính toán ảnh hưởng của tương tác spin-quỹ 

đạo lên các tính chất điện tử của vật liệu Janus 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH 

Huế 

* SP đào tạo: 
+ 01 LV Thạc sĩ 

+ Hỗ trợ 01 LA Tiến sĩ. 

 

106.  Nghiên cứu khả năng xử 

lý độ mặn và một số kim 

loại trong nước ngầm bị 

nhiễm mặn bằng vật liệu 

hấp phụ sinh học từ vỏ 

chuối 

* Mục tiêu chung: Xử lý được độ mặn và 

một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm 

mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ 

chuối. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Khảo sát hiện trạng chất lượng nước ngầm 

tại khu vực nghiên cứu. 

- Xác định đặc điểm, tính chất của vật liệu hấp 

phụ sinh học từ vỏ chuối trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế;  

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

 

80 80 0 Viện CN 

Sinh học 
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ĐHH 
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- Nghiên cứu thử nghiệm xử lý nước ngầm 

bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối 

trong phòng thí nghiệm. 

107.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

chế phẩm nano bạc đến 

khả năng đối kháng một 

số vi sinh vật gây hại trên 

cây Sen trắng trồng ở 

Thừa Thiên Huế 

*Mục tiêu chung: Đánh giá được ảnh hưởng 

chế phẩm nano bạc lên khả năng kháng nấm, 

kháng khuẩn với các vi sinh vật gây hại trên 

cây sen trắng trồng ở Thừa Thiên Huế 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

 - Xác định hoạt tính kháng khuẩn, kháng 

nấm của chế phẩm nano bạc trên một số vi 

sinh vật gây hại trên cây sen trắng trong điều 

kiện phòng thí nghiệm. 

- Xác định hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm 

của chế phẩm nano bạc trên một số vi sinh vật 

gây hại trên cây sen trắng trong điều kiện thực 

nghiệm. 

* SP khoa học:: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế 

* SP đào tạo::   

- Hỗ trợ 01 chuyên đề NCS. 

100 100 0 Viện CN 

Sinh học 

108.  Xây dựng hệ thống tư vấn 

dựa trên bình chọn trực 

tuyến cho các nhà hàng 

tại Thừa Thiên Huế 

 

* Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống tư vấn 

nhà hàng dựa vào các bình chọn trực tuyến và 

triển khai trường hợp thử nghiệm đối với một 

số nhà hàng tại Thừa Thiên Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

 - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của vấn đề 

nghiên cứu 

- Xây dựng mô hình hệ thống tư vấn dựa trên 

bình chọn trực tuyến cho các nhà hàng tại 

Thừa Thiên Huế 

- Cài đặt hệ thống và đánh giá kết quả tư vấn 

từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến, hoàn 

thiện. 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo:  

01 LV thạc sĩ 

* SP ứng dụng: 

01 Chương trình máy tính triển 

khai trên nền Web: “Hệ thống tư 

vấn dựa trên bình chọn trực tuyến 

cho các nhà hàng tại Thừa Thiên 

Huế”. Hệ thống bao gồm 2 đối 

tượng sử dụng: 1. Người quản trị 

hệ thống; 2. Người sử dụng 

(Khách hàng, bộ phận quản lý nhà 

hàng). 

80 

 

80 0 Trường 

Du lịch 
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109.  Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến ý định lựa 

chọn các sản phẩm thủ 

công truyền thống Huế 

của khách du lịch nội địa 

 

* Mục tiêu chung: Xác định các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định mua các sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ truyền thống Huế của du khách nội 

địa, từ đó gợi ý một số giải pháp để phát triển 

các sản phẩm thủ công truyền thống Huế theo 

hướng đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của du 

khách trong nước. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
 - Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn, 

làm rõ sơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu. 

- Tìm hiểu và phân tích thực trạng mua các 

sản phẩm thủ công truyền thống Huế của du 

khách. 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

mua sắm sản phẩm thủ công truyền thống 

Huế đối với du khách nội địa.  

- Đề xuất các giải pháp phù hợp để thúc đẩy 

ý định mua các sản phẩm thủ công truyền 

thống Huế 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo Tạp chí được tính 01 

điểm thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ  

80 80 0 Trường 

Du lịch 

110.  Đánh giá tác động của đại 

dịch COVID-19 đối với 

hoạt động kinh doanh du 

lịch nông nghiệp tại Thừa 

Thiên Huế 

 

* Mục tiêu chung: Đánh giá tác động của đại 

dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch nông 

nghiệp của các hộ kinh doanh tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm tăng khả năng ứng phó của các hộ kinh 

doanh du lịch nông nghiệp trong bối cảnh 

dịch bệnh. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 
 - Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài 

nước về du lịch nông nghiệp và các đối tượng 

tham gia vào du lịch nông nghiệp 

- Thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp về tác 

động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

 

 

120 

 

120 0 Trường 

Du lịch 
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ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

du lịch nông nghiệp của các hộ kinh doanh tại 

Thừa Thiên Huế 

- Nghiên cứu giải pháp ứng phó của các hộ 

kinh doanh du lịch nông nghiệp dưới tác động 

của đại dịch COVID-19 

111.  Định vị bản sắc đô thị 

Huế qua tên đường phố 

 

* Mục tiêu chung: Xác lập cơ sở khoa học 

nhằm đề ra định hướng và giải pháp qui hoạch 

về điều chỉnh và đặt tên đường phố gắn với 

xây dựng bản sắc đô thị Huế trong bối cảnh 

bảo tồn di sản văn hoá Huế vì sự phát triển 

bền vững. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
- Nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ giữa 

đặt tên đường phố và xây dựng bản sắc đô thị 

- Phân tích sự thay đổi tên đường phố và tác 

động của nó đến bản sắc, hình ảnh đô thị Huế 

qua các thời kỳ lịch sử. 

- Nghiên cứu thiết lập  bản đồ qui hoạch việc 

đặt tên đường phố gắn với xây dựng bản sắc 

đô thị Huế trong bối cảnh đương đại. 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3 hoặc Q4) 

- 01 bài báo  Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo:  

01 LV thạc sĩ  

 

120 

 

120 0 Trường 

Du lịch 

112.  Ảnh hưởng của lễ hội địa 

phương đối với bản sắc 

cộng đồng: trường hợp 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

* Mục tiêu chung: Phân tích các ảnh 

hưởng của các lễ hội địa phương đối với bản 

sắc của một số cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây 

dựng và phát huy bản sắc cộng đồng thông qua 

các lễ hội địa phương 

 * Nội dung nghiên cứu chính:  

 - Tổng quan các nghiên cứu về lễ hội địa 

phương và bản sắc cộng đồng, từ đó, hệ thống 

hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề 

nghiên cứu; 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ 

 

120 

 

120 0 Trường 

Du lịch 
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ST
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

-  Thu thập số liệu thứ cấp tổng quan về thực 

trạng tổ chức một số lễ hội cộng đồng tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

- Khảo sát ý kiến của các bên liên quan và 

phân tích các ảnh hưởng của lễ hội địa 

phương đối với bản sắc của một số cộng đồng 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và 

phát huy bản sắc cộng đồng thông qua các lễ 

hội địa phương 

113.  Nghiên cứu nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển du 

lịch nông nghiệp tại tỉnh 

Quảng Bình 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến du lịch nông nghiệp tại 

tỉnh Quảng Bình, đề tài đề xuất một số giải 

pháp, định hướng góp phần đẩy mạnh phát 

triển du lịch nông nghiệp  QB trong thời gian 

tới 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

- Tổng hợp cơ sở lý luận, thực tiễn liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu, xác định định hướng 

nghiên cứu. 

- Lựa chọn và thiết kế mô hình, thiết lập các 

giả thuyết dựa trên vận dụng các khung lý 

thuyết mới, phù hợp. Vận hành hoá hệ thống 

các biến tổng hợp, các biến chi tiết phù hợp 

với điều kiện và ngữ cảnh ở địa điểm và đối 

tượng nghiên cứu. 

- Giới thiệu khái quát về thực trạng du lịch 

nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình 

- Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng 

đến du lịch nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình 

* SP khoa học: 

- 01  bài báo tạp chí Scopus (Q3, 

Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo: 

01 LV thạc sĩ  

120 

 

120 0 Trường 

Du lịch 



69 

  

ST

T 

Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm mở 

rộng, phát triển du lịch nông nghiệp Quảng 

Bình trong thời gian tới theo hướng bền vững. 

114.  Nghiên cứu phát triển 

chương trình đào tạo 

ngành Giáo dục thể chất 

của Khoa Giáo dục thể 

chất – Đại học Huế đáp 

ứng nhu cầu xã hội 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu giải pháp phát 

triển CTĐT ngành GDTC của Khoa Giáo dục 

thể chất nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trên cơ 

sở đánh giá CTĐT hiện hành và khảo sát nhu 

cầu xã hội đối với công tác GDTC. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  
- Lựa chọn tiêu chuẩn và đánh giá chương 

trình đào tạo ngành GDTC của Khoa Giáo 

dục thể chất - Đại Học Huế. 

-   Khảo sát nhu cầu xã hội đối với công tác 

GDTC. 

- Nghiên cứu giải pháp phát 

triển CTĐT ngành GDTC của Khoa Giáo dục 

thể chất – Đại học Huế. 

-   Đánh giá tính khoa học, phù hợp của 

chương trình đào tạo ngành GDTC mới xây 

dựng. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN 

* SP đào tạo:    
01 LV thạc sĩ 

80 80 0 Khoa GD 

Thể chất 

115.  Nghiên cứu xây dựng mô 

hình câu lạc bộ thể thao 

giải trí cho sinh viên Đại 

học Huế 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu xây dựng mô 

hình câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên 

phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Đại học 

Huế. Kết quả nghiên cứu góp phần làm phong 

phú, đa dạng các loại hình hoạt động giải trí, 

thể thao giải trí, đáp ứng được nhu cầu vui 

chơi, giả trí, rèn luyện của sinh viên, giúp cho 

sinh viên Đại học Huế có môi trường rèn 

luyện sức khỏe, nâng cao sức khỏe thể chất, 

sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội. 

* Nội dung nghiên cứu chính:  

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4) hoặc 01 bài 

kỷ yếu hội thảo quốc tế có ISBN 

bằng tiếng Anh. 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế.  

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ  

* SP khác:  
Các dữ liệu về mô hình câu lạc bộ 

thể thao giải trí cho sinh viên Đại 

học Huế. 

120 120 0 Khoa 

GDTC 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

- Cơ sở lý luận về câu lạc bộ thể thao giải trí 

cho sinh viên đại học. 

- Đánh giá thực trạng các loại hình hoạt động 

câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Đại 

học Huế. 

- Xây dựng mô hình câu lạc bộ thể thao giải 

trí cho sinh viên Đại học Huế. 

- Tổ chức thực nghiệm. 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình 

câu lạc bộ thể thao giải trí đã xây dựng cho 

sinh viên Đại học Huế 

116.  Phân loại, hệ thống học, 

phát sinh chủng loại các 

loài cá bản địa ở vùng khe 

suối Thừa Thiên Huế 

* Mục tiêu chung: Xác định hệ thống, quan 

hệ tiến hóa và những gợi ý cơ sở cho bảo tồn 

đa dạng sinh học cá bản địa dựa trên tiếp cận 

dịch vụ hệ sinh thái và sử dụng bền vững 

nguồn tài nguyên cá vùng Thừa Thiên Huế 

thuộc Trung Trường Sơn. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Xác định những loài chưa rõ bằng cách kết 

hợp phương pháp phân tích dữ liệu hình thái 

và phân tử. 

- Điều tra các mối quan hệ phát sinh loài của 

các loài cá và địa lý phân bố của chúng. 

- Cung cấp dữ liệu cụ thể về sự phân bố của 

các loài cá bản địa, đặc biệt là các loài quý 

hiếm có giá trị bảo tồn và kinh tế. Dựa vào 

môi trường sống của các loài đã được xác 

định, làm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về dự 

đoán và lựa chọn khu vực nghiên cứu cho 

từng loài đặc trưng riêng biệt 

* SP khoa học: 
-  01 bài báo tạp chí Scopus (Q4) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế;  

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

120 120 0 Khoa Kỹ 

thuật và 

Công 

nghệ 

117.  Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình mở rộng 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở hệ thống các 

vấn đề lý luận và thực tiễn về đô thị hóa và quản 
* SP khoa học:  
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế;  

80 80 0 Khoa 

Quốc tế 
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ST
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

không gian đô thị  đến 

công tác quản lý sử dụng 

đất tại thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

lý đất đai, xác định ảnh hưởng của quá trình mở 

rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà 

nước về đất đai và lựa chọn định hướng tối ưu 

cho phát triển đô thị gắn liền với quản lý nhà 

nước về đất đai tại thành phố Huế trong giai 

đoạn tới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 
- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội thành phố Huế trong quá trình mở rộng 

không gian đô thị; 

- Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất 

trong quá trình mở rộng không gian đô thị tại 

thành phố Huế; 

- Đánh giá ảnh hưởng của quá trình mở rộng 

không gian đô thị tới công tác quản lý Nhà 

nước về đất đai tại thành phố Huế; 

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai tại thành phố 

Huế; 

- 01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm 

thuộc danh mục HĐGSNN. 

* SP đào tạo:  
01 LV thạc sĩ 

* Sản phẩm ứng dụng: Bản 

khuyến nghị/đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác phát 

triển và quản lý đô thị góp phần 

quản lý có hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 

thành phố Huế trong giai đoạn tới 

(Được chuyển giao cho Phòng Tài 

nguyên và môi trường thành phố 

Huế). 

 

118.  Nghiên cứu phương pháp 

mã hóa trình tự protein 

trong dự đoán tương tác 

protein dựa trên kỹ thuật 

học máy 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu các phương 

pháp trích xuất và chọn lọc đặc trưng từ trình tự 

chuỗi protein cho các mô hình học máy 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến protein, 

phân tích chuỗi, phân tích thông tin, lý thuyết 

liên quan đến các kỹ thuật chọn lọc đặc trưng, 

giảm chiều dữ liệu và học đặc trưng,  lý thuyết 

liên quan đến học máy. 

- Nghiên cứu những phương pháp trích xuất 

đặc trưng từ trình tự protein hiện có trên thế 

giới. Từ đó, đề xuất thêm những kỹ thuật hữu 

ích khác như kỹ thuật giảm chiều dữ liệu, kỹ 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo tạp chí WoS (SCIE) 

hoặc Scopus (Q1, Q2) 

- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

* SP đào tạo:  
- 01 LV thạc sĩ (hoặc sản phẩm 

thay thế nếu không có được LV 

ThS) 

160 160 0 Viện 

ĐTM& 

CNTT 
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Tên đề tài Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Sản phẩm đặt hàng 

Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 
Tổng 

KHCN 

ĐHH 

Nguồn 

khác 

thuật trích chọn đặc trưng quan trọng, và kỹ 

thuật học đặc trưng. 

- Nghiên cứu phương pháp hiện nay cho bài 

toán tiên đoán tương tác protein từ trình tự 

protein theo hướng tiếp cận học máy. 

- Thiết kế và xây dựng công cụ trích xuất và 

chọn lọc đặc trưng từ trình tự protein. 

- Đề xuất thử nghiệm kết quả trích chọn đặc 

trưng từ công cụ trích chọn đã xây dựng 

cho mô hình học máy đối với bài toán tiên 

đoán tương tác protein từ thông tin trình tự 

protein. 

119.  Tăng cường công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên Đại học Huế 

* Mục tiêu chung: Trên cơ sở hệ thống hóa 

lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Đại 

học Huế, đề xuất biện pháp nhằm tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh 

viên Đại học Huế. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luậ về công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng cho sinh viên 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trang 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh 

viên Đại học Huế 

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên Đại học Huế 

* SP khoa học:  
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài kỷ yếu Hội thảo hoặc bài 

báo tạp chí được tính điểm ở 

HĐGSNN (thay cho LV thạc sĩ) 

* SP đào tạo: (thay bằng bái báo 

trên) 

* SP ứng dụng:  
01 bộ tiêu chí đánh giá công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên Đại học Huế 

80 80 0 Trung 

tâm Giáo 

dục 

QP&AN 

120.  Đánh giá mức độ biểu 

hiện gen LvCTL3 từ tôm 

chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) nuôi thâm 

canh nhiễm một số bệnh 

* Mục tiêu chung: Xác định mức độ biểu 

hiện gen LvCTL3 của tôm chân trắng nhiễm 

một số bệnh phổ biến (ít nhất hai trong số các 

bệnh: EMS/AHPND; mòn râu, cụt đuôi; đốm 

trắng do vi khuẩn; vi bào tử trùng (EHP) hoặc 

* SP khoa học: 

- 01 bài báo tạp chí WoS (ESCI) 

hoặc Scopus (Q3, Q4);  

- 01 bài báo tạp chí KH ĐHH. 

* SP đào tạo: 

120 120 0 Cơ quan 

ĐH Huế 
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phổ biến và xác định hoạt 

tính ngưng kết của 

LvCTL3 tái tổ hợp đ                                                                             

ối với tác nhân gây bệnh 

đốm trắng do vi rút (WSSV); …); để so sánh 

mức độ biểu hiện gen LvCTL3 giữa tôm khỏe 

và tôm có nhiễm bệnh nhằm khẳng định vai 

trò của C-type lectin mà cụ thể 

là LvCTL3 trong hệ thống miễn dịch của tôm 

chân trắng 

* Nội dung nghiên cứu chính: 

- Thu thập mẫu tôm bệnh và xác định tác nhân 

gây một số bệnh phổ biến trên tôm nuôi; 

- Đánh giá mức độ biểu gen mã hóa LvCTL3 

đối với từng mẫu tôm nhiễm bệnh; 

- Xác định hoạt tính của protein LvCTL3 tái 

tổ hợp đối với các tác nhân gây bệnh tương 

ứng. 

01 chuyên đề NCS 

* SP khác:  
Trình tự đoạn gen LvCTL3 đăng 

ký trên Genbank. 

121.  Phát triển năng lực tìm 

hiểu thế giới sống cho 

học sinh trong dạy học 

phần Sinh học cơ thể, 

Sinh học 11 cấp trung học 

phổ thông 

 

* Mục tiêu chung: Đề xuất được quy trình và 

biện pháp tổ chức dạy học để phát triển năng 

lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong 

dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 

cấp THPT, góp phần đạt được mục tiêu dạy 

học chương trình Sinh học mới. 

* Nội dung nghiên cứu chính: 
- Nghiên cứu cơ sở lí luận  về phát triển năng 

lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong 

dạy học Sinh học cấp THPT. 

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, điều tra thực 

trạng về dạy học phát triển năng lực tìm hiểu 

thế giới sống cho học sinh trong dạy học Sinh 

học cấp THPT. 

- Xây dựng quy trình tổ chức dạy học phát 

triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học 

sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh 

học 11 cấp THPT. 

* SP khoa học: 
- 01 bài báo Tạp chí KH ĐH Huế 

- 01 bài báo tạp chí được tính 0-1 

điểm thuộc danh mục HĐGSNN. 

* SP đào tạo: 

- 01 LV thạc sỹ 

- 01 chuyên đề NCS 
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- Xác định biện pháp dạy học phát triển năng 

lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong 

dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 

cấp THPT. 

- Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá phát 

triển năng lực tìm hiểu thế giới sống của học 

sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh 

học 11 cấp THPT.  

Danh mục gồm 121 đề tài./. 
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