
 

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

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

Số:            /QĐ-ĐHĐN                   Đà Nẵng, ngày      tháng 4 năm 2015 

  
QUYẾT ĐỊNH 

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

để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 

   
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành 

lập Đại học Đà Nẵng; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 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 định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 ban hành Quy 

định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ĐHĐN ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016; 

 Xét kết quả của các phiên họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài 

khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016; 

 Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

chọn thực hiện năm 2016 gồm 26 đề tài trong danh mục kèm theo. 

Điều 2. Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo và triển 

khai thực hiện tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 theo quy định tại 

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ 

chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCNMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016 

(Kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-ĐHĐN ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 
 

TT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả, sản phẩm 

1.  Nghiên cứu ứng dụng các kỹ 

thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để 

xây dựng hệ thống phát hiện sao 

chép giữa các tài liệu 

Phát triển một hệ thống phần mềm có: 

- Kho dữ liệu lưu trữ các tài liệu khoa 

học đã có hiện nay (tối thiểu 1000 tài 

liệu); 

- Khả năng phân tích và chỉ ra một tài 

liệu có chứa những nội dung hoặc ý 

tưởng nào được “sử dụng lại” từ 

những tài liệu đã có trong kho dữ liệu. 

- Báo cáo giải pháp và quy trình xây dựng hệ thống phát 

hiện sao chép. 

- Phần mềm phát hiện tự động việc sao chép. 

- Công bố (tối thiểu): 01 sách chuyên khảo; 02 bài báo khoa 

học đăng trên các tạp chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên 

tạp chí chuyên ngành trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 03 thạc sĩ; 01 nghiên cứu sinh. 

2.  Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát 

tính chất của phức tạo thành từ 

Cyclodextrin kết hợp với polymer 

sinh học dùng làm chất mang 

thuốc điều trị ung thư 

Tổng hợp được một loại hydrogel siêu 

phân tử mới trên cơ sở sự kết hợp của 

axit folic đã được chức hóa với α-CD 

sau đó được sử dụng để tạo phức cùng 

với Poly (ethylene glycol) metyl ete 

trong dung dịch nước. Ứng dụng 

hydrogel làm chất mang thuốc với khả 

năng giải phóng có kiểm soát đối với 

loại thuốc Doxorubicin hydrochloride 

đồng thời khảo sát hoạt tính sinh học 

của hydrogel này. 

- Qui trình tổng hợp phức chất từ cyclodextrin đã chức hóa với 

folic acid kết hợp với poly (ethylene glycol) metyl ete dùng làm 

chất mang thuốc điều trị ung thư. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

3.  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và 

triển khai ứng dụng hệ thống thiết 

bị làm mát chuồng trại gia cầm 

khu vực miền Trung bằng nguồn 

nước ngầm 

Thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng 

thành công hệ thống làm mát chuồng 

trại qui mô công nghiệp giá thành rẻ.  

- Hệ thống làm mát chuồng trại qui mô công nghiệp giá thành rẻ 

có khả năng ứng dụng thực tế. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

nước ngoài; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 



 

4.  Nghiên cứu, chế tạo thiết bị 

STAND thử hệ thống Điện – 

Thủy lực điều khiển tốc độ tua 

bin M157 trên hệ tàu tên lửa 

1241.8-P7 

Nghiên cứu, chế tạo được một thiết bị 

thử STAND cho hệ thống điện-thủy lực 

điều khiển tua bin của lớp tàu tên lửa 

1241.8-P7, đảm bảo độ chính xác như 

yêu cầu kỹ thuật của nhà máy sửa chữa 

tàu đưa ra. 

- Các mô đun đo các thông số điện, thông số hệ thống thủy lực 

điều khiển tua bin. Thiết bị thử STAND sẽ tích hợp các mô đun 

thành thiết bị đơn khối và có thể kết nối với máy tính để lưu trữ 

số liệu thử, làm cơ sở cho quá trình hiệu chỉnh. Sản phẩm sử 

dụng cho hệ thống điện thủy lực điều khiển tua bin trên lớp tàu 

tên lửa 1241.8-P7, hiện nay đang có nhiều trong biên chế hải 

quân Việt Nam. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước; 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

5.  Nghiên cứu áp dụng giải pháp 

cách chấn công trình xây dựng 

chịu tác động của động đất 

Xây dựng mô hình cấu tạo gối trượt 

ma sát và nghiên cứu ứng xử của 

loại gối này đối với công trình nhà 

cao tầng khi có tác động của tải 

trọng do động đất gây ra và đánh giá 

hiệu quả giảm chấn khi có dùng và 

không dùng kết cấu gối trượt ma sát 

đó. 

- Mô hình cấu tạo gối trượt ma sát và báo cáo so sánh kết quả mô 

hình với gối lắp đặt tại vòng xuyến nút giao thông Ngã Ba Huế, 

TP. Đà Nẵng. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ; 01 tiến sĩ. 

6.  Nghiên cứu xác định hệ số động 

lực trong cầu dây văng (CDV) do 

hoạt tải gây ra bằng phương pháp 

số và đo đạc thực nghiệm áp 

dụng cho các công trình cầu ở 

thành phố Đà Nẵng 

- Xây dựng được phần mềm mô 

phỏng số để phân tích dao động 

CDV, xác định được hệ số động 

lực trong CDV do hoạt tải gây ra. 

- Đo đạc thực nghiệm trên các công 

trình thực tế và xác định được hệ 

số động lực trong CDV do hoạt tải 

gây ra. 

- Phân tích đánh giá lựa chọn mô 

hình tải trọng phù hợp và xác định 

được hệ số động lực trong CDV, 

giúp cho việc thiết kế, xây dựng và 

khai thác CDV được tốt hơn. 

- Phần mềm ứng dụng phân tích dao động CDV do hoạt tải 

gây ra và kết quả đo đạc thực nghiệm xác định hệ số động 

lực trong CDV do hoạt tải gây ra. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 
- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ, 01 tiến sĩ. 



 

7.  Xử lý tín hiệu video và nhận dạng 

cử chỉ hỗ trợ người khuyết tật hòa 

nhập cộng đồng 

Thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ 

trợ giao tiếp của người khuyết tật 

thông qua tín hiệu video. 

- Phần mềm sử dụng tại các trung tâm chăm sóc người 

khuyết tật, nơi công cộng như sân bay, nhà ga.... 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên 

ngành trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

8.  Nghiên cứu, chế tạo robot giám 

sát phục vụ mục tiêu tự động hóa 

trạm biến áp không người trực 

Chế tạo Robot có thể tự động di chuyển 

trong trạm biến áp thay thế con người, 

thu thập hình ảnh về trạng thái các dao 

đóng cắt, các thiết bị trạm từ các góc độ 

khác nhau và truyền về trung tâm điều 

khiển. 

- Robot tự động mang camera, có thể tự động di chuyển 

trong trạm biến áp trên một hệ thống định hướng, thu thập 

hình ảnh về trạng thái các dao đóng cắt, các thiết bị trạm từ 

các góc độ khác nhau và truyền về trung tâm điều khiển. 

Hình ảnh thu nhận về trung tâm điều khiển nhằm mục đích 

xác nhận trạng thái thiết bị, nâng cao mức độ an toàn khi 

vận hành. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

9.  Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

phân tích và xử lý mã độc trên 

môi trường điện toán đám mây 

Xây dựng hệ thống tự động phân 

tích và xử lý mã độc trên môi trường 

điện toán đám mây nhằm phát hiện 

sớm và ứng cứu các cuộc tấn công 

bảo vệ hệ thống mạng. 

- Hệ thống tự động phân tích và xử lý mã độc trên môi 

trường điện toán đám mây nhằm phát hiện sớm và ứng cứu 

khi có các cuộc tấn công vào hệ thống mạng. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

10.  Ước lượng kênh truyền song 

công trong hệ thống thông tin di 

động 

- Xây dựng mô hình truyền dẫn song 

công trong thông tin di động. 

- Thiết kế bộ ước lượng kênh song 

công trong thông tin di động. 

- Phương pháp mới về ước lượng kênh truyền song công để 

nâng cao SINR, giảm thiểu tỷ lệ lỗi bit BER (Bit Error 

Rate), giảm sai số bình phương trung bình nhỏ nhất 

MMSE (Minimum Mean Square Error) nhằm đảm bảo các 

chỉ tiêu chất lượng dịch vụ QoS (Quality of Service) trong 

các mạng thông tin di động thế hệ sau. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 



 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

11.  Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ và 

ảnh hưởng của phonon giam cầm 

lên hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ 

bán dẫn thấp chiều bằng phương 

pháp phương trình động lượng tử 

Thu nhận được các biểu thức giải tích 

của các đại lượng đặc trưng của các 

hiệu ứng âm-điện-từ và khảo sát sự ảnh 

hưởng của các tham số đặc trưng của 

hệ, nhiệt độ và tần số sóng ngoài lên 

hiệu ứng âm-điện-từ. 

- Phương pháp mới để tính toán hiệu ứng âm-điện-từ và ảnh 

hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm-điện-từ 

trong hệ bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương 

trình động lượng tử. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

12.  Nghiên cứu hiệu ứng Hall lượng 

tử trong các hệ bán dẫn một chiều 

Tính toán xây dựng biểu thức giải của 

hệ số Hall lượng tử trong các dây lượng 

tử coshinhf dạng khác nhau. Khảo sát 

để thấy được sự phụ thuộc của hệ số 

Hall lượng tử vào các tham số của hệ 

như nhiệt độ, cường độ từ trường ngoài, 

kính thước và hình dạng dây lượng tử. 

- Biểu thức giải của hệ số Hall lượng tử trong các dây lượng 

tử coshinhf dạng khác nhau. Thông tin về sự phụ thuộc của 

hệ số Hall lượng tử vào các tham số của hệ như nhiệt độ, 

cường độ từ trường ngoài, kính thước và hình dạng dây 

lượng tử. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

13.  Cải thiện độ rối của trạng thái 

chân không nén hai mode bằng tổ 

hợp thêm và bớt photon 

Đề xuất cách cải thiện độ rối của trạng 

thái chân không nén hai mode bằng 

cách áp dụng tổ hợp thêm và bớt 

photon. 

Đề xuất mô hình thực nghiệm cho tổ 

hợp thêm và bớt photon lên trạng thái 

chân không nén hai mode. 

Chứng tỏ tác dụng của tổ hợp thêm và 

bớt photon làm tăng độ rối của trạng 

thái và vì vậy tăng độ tin cậy của quá 

trình viễn chuyển lượng tử. 

- Phương pháp cải thiện độ rối của trạng thái chân không nén hai 

mode bằng cách áp dụng tổ hợp thêm và bớt photon. Mô hình 

thực nghiệm cho tổ hợp thêm và bớt photon lên trạng thái chân 

không nén hai mode. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

14.  Nghiên cứu tổng hợp enzyme 

nano từ tính ứng dụng trong xúc 

tác y sinh 

Điều chế hệ xúc tác enzyme nano 

Fe3O4–lipase và khảo sát hoạt tính của 

enzyme chúng.  

- Hệ xúc tác enzyme nano Fe3O4–lipase và khảo sát hoạt tính của 

enzyme chúng.  

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 



 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

15.  Định lí giới hạn trung tâm theo 

trung bình và ứng dụng 

Đưa ra được một số kết quả mới về bài 

toán tốc độ hội tụ của định lí giới hạn 

trung tâm theo trung bình đối với dãy 

và trường Martingale 

- Báo cáo một số kết quả nghiên cứu về xấp xỉ phân phối chuẩn 

của tổng các đại lượng ngẫu nhiên. 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí thuộc danh mục ISI; 01 bài báo đăng trên tạp chí 

chuyên ngành trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

16.  Đánh giá tình hình bệnh nhân 

được phẫu thuật sứt môi hở hàm 

ếch tại bệnh viện Chấn thương 

Chỉnh hình và Phục hồi Chức 

năng Đà Nẵng từ năm 2016 – 

2017 cùng tổ chức Deviemed 

(CHLB Đức) 

- Xác định thời điểm tốt nhất trên thực 

tế để tiến hành phẫu thuật trẻ sứt môi 

hở hàm ếch nhằm đạt kết quả tốt nhất. 

- Đánh giá sơ bộ phương pháp mổ thích 

hợp cho việc tạo hình môi và hàm 

ếch. 

- Bước đầu xác định các yếu tố liên 

quan đến nguy cơ sứt môi hở hàm ếch 

nhằm khuyến cáo tư vấn cho gia đình 

trẻ và cộng đồng. 

- Giáo trình phẩu thuật hàm mặt tạo hình cho giảng viên và sinh 

viên y khoa tại Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng. 

- Phương pháp mổ tennison hoặc Millard với các cải tiến cho trẻ 

thích hợp. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí nước ngoài; 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

 

17.  Phát triển mô hình liên kết các 

khu công nghiệp thuộc vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung theo 

cách tiếp cận hệ sinh thái kinh 

doanh 

Phát triển một hệ thống lý thuyết về hệ 

sinh thái kinh doanh có khả năng ứng 

dụng trong liên kết và phát triển các 

khu công nghiệp trong một khu vực địa 

lý và ứng dụng vào các khu công 

nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung. 

- Hệ thống lý thuyết về hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển 

các liên kết công nghiệp; Đánh giá được thực trạng và cơ hội 

liên kết các khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung; đề xuất các hình thức liên kết và các giải pháp thúc 

đẩy liên kết các khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung.  

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

18.  Phát triển hệ thống mạng lưới 

cung ứng tạo lập giá trị đối với 

điểm đến du lịch Đà Nẵng 

Phát triển hệ thống mạng lưới cung ứng 

phù hợp với hành vi từng nhóm du 

khách để tối ưu hóa việc cung cấp sản 

phẩm, sử dụng nguồn lực, giá trị nhận 

được của điểm đến, giá trị cung ứng 

cho du khách nhằm nâng cao năng lực 

- Đề án mạng lưới cung ứng dịch vụ du lịch hiệu quả của điểm 

đến du lịch Đà Nẵng cho các nhóm du khách. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 



 

cạnh tranh trong môi trường kinh doanh 

mới, phát triển ngành du lịch Đà Nẵng 

theo hướng bền vững. 

19.  Nghiên cứu mô hình hợp tác 

trong kênh phân phối và ứng 

dụng giải pháp marketing tại 

điểm bán trong ngành hàng tiêu 

dùng đóng gói 

Phát triển hệ thống lý thuyết và mô 

hình hợp tác trong kênh phân phối và 

marketing tại điểm bán nhằm gia tăng 

hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân 

phối và cải thiện hiệu quả kinh doanh. 

- Mô hình hợp tác kênh phân phối ứng dụng giải pháp marketing 

tại điểm bán. Mô hình này có thể ứng dụng cho việc đưa ra 

chiến lược và giải pháp marketing cho các doanh nghiệp kinh 

doanh trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại Việt Năm nhằm 

gia tăng hợp tác trong kênh phân phối 

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sĩ. 

20.  Nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến biến động tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) Việt Nam 

Ứng dụng các mô hình lý thuyết vào 

phân tích đánh giá các nhân tố tác động 

đến sự biến động quy mô, cơ cấu GDP 

Việt Nam và đề xuất một số chính sách 

nhằm tăng trưởng và chuyển dịch cơ 

GDP hợp lý. 

- Hệ thống các chính sách đề xuất nhằm tăng trưởng và chuyển 

dịch cơ cấu GDP hợp lý của Việt Nam. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu 

sinh. 

21.  Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc 

doanh nghiệp kiểm toán đến chất 

lượng kiểm toán báo cáo tài chính 

các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam 

Xác định và đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố thuộc về 

DNKiT đến chất lượng kiểm toán 

BCTC các CTNY trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam và đề xuất 

các gợi ý chính sách cụ thể từ phía 

các DNKiT nhằm hoàn thiện chất 

lượng kiểm toán BCTC các CTNY. 

- Báo cáo phân tích về thực trạng nhận thức và đánh giá của 

KTV về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về chính các 

DNKiT ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán BCTC các CTNY 

trên TTCK Việt Nam; Hệ thống các giải pháp đề xuất. 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước. 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu 

sinh. 

22.  Đánh giá tác động của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

đối với sự phát triển ngành chế 

biến, chế tạo ở khu vực miền 

Trung từ năm 2007-2013 

Xác định vai trò và tác động của các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đối sự phát triển của ngành 

chế biến, chế tạo ở khu vực Miền 

Trung và đề xuất các chính sách thu 

- Báo cáo tác động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đối sự phát triển của ngành chế biến, chế tạo ở khu vực 

Miền Trung và báo cáo đề xuất các chính sách thu hút đầu tư 

trong lĩnh vực này 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 



 

hút đầu tư trong lĩnh vực này. trong nước 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

23.  Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị 

các loại nông sản chính và giải 

pháp khai thác giá trị tăng thêm 

trên địa bàn Tây Nguyên 

Đề xuất các giải pháp phát triển sản 

xuất nông nghiệp theo hướng thiết 

lập nền sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa trên qui mô lớn, cải tiến chất 

lượng, tính hiệu quả và tính cạnh 

tranh cao, thúc đẩy chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, tăng cường công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa nông 

nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên. 

- Báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp 

theo hướng thiết lập nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên 

qui mô lớn, cải tiến chất lượng, tính hiệu quả và tính cạnh tranh 

cao, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp trên địa bàn Tây 

Nguyên 

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước 

ngoài và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sĩ. 

24.  Sự biến đổi giá trị văn hóa sinh 

thái của đồng bào các dân tộc ở 

Tây Nguyên hiện nay 

Xác định giá trị văn hóa sinh thái của 

đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thực 

trạng sự biến đổi những giá trị văn hóa 

sinh thái của các đồng bào dân tộc, 

những kết quả đã đạt được và những 

vấn đề đặt ra hiện nay cũng như một số 

phương hướng và giải pháp cơ bản để 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

sinh thái của đồng bào dân tộc ở khu 

vực Tây Nguyên hiện nay nhằm hướng 

tới mục tiêu phát triển bền vững. 

- Báo cáo khảo sát, tổng hợp, phân tích sự biến đổi các giá trị văn 

hoá sinh thái ở khu vực Tây Nguyên trong quá trình phát triển, 

đề cập đến những giá trị văn hóa sinh thái cơ bản của các đồng 

bào dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên trong truyền thống và sự 

biến đổi các giá trị văn hóa sinh thái đó trong cuộc sống ngày 

hôm nay.  

- Báo cáo đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản để bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái của đồng bào dân tộc ở 

khu vực Tây Nguyên hiện nay nhằm hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững.  

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo KH đăng trên tạp chí nước 

ngoài, 02 bài báo KH đăng trên tạp chí trong nước và xuất bản 

sách chuyên khảo: 01  

- Đào tạo thạc sĩ : 02. 

25.  Xây dựng mô hình đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên phổ thông theo 

hướng dạy học tích hợp kiến thức 

về khoa học sự sống phù hợp với 

điều kiện khu vực duyên hải Nam 

Trung bộ (nghiên cứu trường hợp 

tại Quảng Nam và Đà Nẵng) 

Xây dựng được mô hình đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng 

dạy học tích hợp kiến thức về khoa học 

sự sống phù hợp với điều kiện khu vực 

duyên hải Nam Trung bộ, có tính cập 

nhật, khả thi và nhân rộng đáp ứng kịp 

thời nhu cầu đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

- Mô hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông (THCS và 

THPT) về sinh học. 

- Công bố (tối thiểu): Bài báo KH ngoài nước: 01,  bài báo khoa 

học đăng trên tạp chí trong nước: 1-2 , sách xuất bản: 01  

- Đào tạo: 01 thạc sĩ  



 

26.  Xây dựng khung tri thức và mô 

hình lí thuyết trong hoạt động tiếp 

nhận tác phẩm văn chương ở cấp 

Trung học cơ sở 

Xác lập được một hệ thống lí thuyết 

mới, tương thích trong hoạt động tiếp 

nhận tác phẩm văn chương theo đặc 

trưng thể loại; nhằm phát huy năng lực 

cảm thụ thẩm mĩ cho người học trong 

việc đi sâu khám phá bản chất nghệ 

thuật của văn bản văn học; xây dựng 

thành bộ tài liệu tham khảo, tập huấn 

cho giáo viên THCS.  

- Khung tri thức mới thay thế cho khung tri thức truyền thống 

nhằm góp phần đổi mới hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn 

chương ở nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển 

năng lực tư duy sâu trong quá trình cảm thụ nghệ thuật.  

- Công bố (tối thiểu): 03 bài báo khoa học đăng tạp chí trong 

nước. 

- Đào tạo: 01 thạc sĩ. 

Danh sách này có 26 đề tài. 



 

 


