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STT
1.

2.

3.

TÊN ĐỀ TÀI
NHỮNG TÍNH TOÁN
TRONG PHÉP TÍNH
SHUBERT

PHÂN TÍCH QUYẾT
ĐỊNH DỰA VÀO
THUẬT TOÁN LEM2
THEO TÍNH HẠT

Một mô hình khai thác
hiệu quả tập phổ biến
trên các ràng buộc kép
mở rộng

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

Dựa trên việc mô tả vành giao của đa tạp đại
số Grassmannian, chúng tôi sẽ sử dụng cơ
sở Groebner để tính toán các số giao trong
phép tính Schubert. Một phương pháp thay
thế là sử dụng công thức Bott để thực hiện
những tính toán này.

Bài báo
Chương trình ứng dụng
Đăng ở các tạp chí khoa học,
kỷ yếu Hội nghi khoa học
trong hoặc ngoài nước.
Kết quả của đề tài có thể ứng
dụng giải quyết các bài toán
quan trọng trong phép tính
Schubert.
- Xây dựng mô hình toán học cho bài toán Bài báo đăng ở các tạp chí
học luật quyết định tối thiểu dựa vào khoa học, kỷ yếu Hội nghi
khoa học trong hoặc ngoài
thuật toán LEM2 theo tính hạt.
nước…
- Áp dụng các kết quả lý thuyết vào bài Phần mềm ứng dụng
toán phân tích quyết định trong một lĩnh
vực cụ thể.
Nghiên cứu và đưa ra cơ sở lý thuyết, đề xuất
mô hình khai thác tập phổ biến với ràng buộc
kép mở rộng cho những người dùng, đặc biệt
là người dùng trực tuyến. Xây dựng và cài
đặt các thuật toán để khai thác hiệu quả các

Bản báo cáo kết quả thực hiện
của đề tài.
Chương trình máy tính minh
họa các kết quả của đề tài.
Bản báo cáo kết quả thực hiện

CHỦ ĐỀ TÀI

TS. Đặng
Tuấn Hiệp
Khoa Toán tin

ThS. Tạ Thị
Thu Phượng
Khoa Toán tin

ThS. Dương
Văn Hải
Khoa Toán tin

KINH PHÍ

15tr

20tr

20tr
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MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

TÊN ĐỀ TÀI

tập phổ biến thỏa ràng buộc tương ứng.

4.

5.

Tìm hiểu một phương
pháp học sâu cho phân
tích cú pháp phụ thuộc
tiếng Việt

Xác định tập từ loại
tiếng
Việt
bằng
phương pháp học máy
không giám sát
Determine Vietnamese
POS (Part-of-Speech) by unsupervised
machine learning
methods
-

Đề tài nghiên cứu, triển khai phương pháp
học sâu trong lĩnh vực phân tích cú pháp phụ
thuộc tiếng Việt. Vận dụng kết quả nghiên
cứu góp phần xây dựng hệ thống phân tích cú
pháp phụ thuộc hiệu quả trong lĩnh vực xử lý
ngôn ngữ tiếng Việt. Phát triển ứng dụng cụ
thể trong hệ thống tìm kiếm thông tin, lĩnh
vực tổng hợp tiếng nói hoặc trong các hệ
thống nhận dạng tiếng nói cũng như trong
các hệ thống dịch máy.
Đề tài với mục tiêu chính là dựa vào kho văn
bản tiếng Việt lớn và áp dụng phương pháp
học máy không giám sát để xác định tập từ
loại tiếng Việt. Để làm được việc này, đề tài
cần thực hiện tốt các công việc cụ thể sau:
Tìm hiểu tổng quan về từ loại tiếng Việt
Xây dựng công cụ tiền xử lí tiếng Việt
Xây dựng kho dữ liệu văn bản tiếng Việt
Tìm hiểu các phương pháp xác định từ loại
trên ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc
Xây dựng cơ sở lý thuyết cho bài toán xác
định từ loại tiếng Việt
Xây dựng công cụ dựa trên cơ sở lý thuyết

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

tiểu luận, đồ án môn học hoặc
khóa luận tốt nghiệp của sinh
viên liên quan đến đề tài.
Bài báo đăng trong các tạp chí
Khoa học hoặc báo cáo tại các
hội nghị trong nước hoặc quốc
tế về CNTT.
Bài báo đăng trong kỷ yếu hội
thảo khoa học.
Kết quả của đề tài sẽ xây dựng
phương pháp học sâu cho bài
toán phân tích cú pháp phụ
thuộc tiếng Việt từ đó góp
phần phát triển ứng dụng cho
cộng đồng xử lý ngôn ngữ tự
nhiên nói chung và xử lý ngôn
ngữ tiếng Việt nói riêng.
Vietnamese POS (Part-ofSpeech)
Bài báo tham gia hội thảo khoa
học.

Kết qủa đề tài sẽ xây dựng
tập huấn luyện có kích thước
lớn và bộ đánh giá chuẩn
mực phục vụ các nghiên cứu
và phát triển ứng dụng trong
cộng đồng xử lí ngôn ngữ tự
nhiên.

ThS. Nguyễn
Thị Thanh
Bình
Khoa CNTT
15tr

ThS. Nguyễn
Minh Hiệp
Khoa CNTT

15tr
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MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

TÊN ĐỀ TÀI

6.

XÂY DỰNG GIẢI
PHÁP TỰ ĐỘNG KHAI
THÁC LỖI WEBSITE
DỰA TRÊN KẾT QUẢ
QUÉT CỦA CÁC
CÔNG CỤ QUÉT LỔ
HỔNG BẢO MẬT

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

Đánh giá kết quả
 Xây dựng giải pháp có khả năng kiểm
tra báo cáo của các công cụ quét lỗ
hổng bảo mật đúng hay sai
 Tự động khai thác lỗ hổng các website
dựa vào các báo cáo đã xác định là
đúng

Bài báo khoa học - Đăng trong
kỷ yếu HTCNTT trường
- (hoặc)Đăng trong tạp chí
khoa học trường.

KS. Phạm Duy
Lộc
Khoa CNTT

Ứng dụng ngày càng phát triển
theo hướng thông minh hơn, tự
động khai thác được nhiều lỗ
hổng hơn

10tr

Giải pháp này có thể ứng dụng
cho các đơn vị an toàn thông
tin.
7.

NGHIÊNCỨU THIẾT 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
KẾ HỆ THỐNG THU Thông qua quá trình nghiên cứu, mục tiêu
THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ
của đề tài sẽ thiết kế một số mạch giả lập có
LIỆU
nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến.
TỪ XA
Sau đó các mạch này sẽ được kết nối tới
mạch điều khiển chính thông qua môi trường
vô tuyến (không dây). Mạch điều khiển chính
thực hiện kết nối giữa các thiết bị thu thập và
các thiết bị thừa hành. Hệ thống này có chức
năng giám sát và xử lý dữ liệu tự động tạo
môi trường có các điều kiện phù hợp để làm
việc. Các kết quả thu thập sẽ được hiển thị

Hệ thống thu thập và xử lý dữ
liệu từ xa. Xây dựng một hệ
thu thập và xử lý dữ liệu từ xa.
Kết quả của đề tài có thể được
triển khai ứng dụng trong mô
hình hệ thống nhà kính, thu
thập các thông số trong lĩnh
vực nông học, sinh học hoặc
thu thập liều bức xạ trong lĩnh
vực hạt nhân. Đồng thời, đề tài
cũng là tài liệu tham khảo cho
sinh viên ngành Điện Tử Viễn Thông.

ThS. Đỗ Thị
Lệ
Khoa Vật lý

20tr
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TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

một cách trực quan thông qua các đồ thị và
bảng biểu trong giao diện đồ họa được thực
hiện bằng phần mềm máy tính.

8.

NGHIÊN CỨU XÂY
DỰNG HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN NHÀ
KÍNH DÙNG PLC

Việc thiết kế, chế tạo mô hình tự động thực
tế này có thể được kiểm tra, khảo sát trong
mô hình hệ thống nhà kính hoặc thu thập và
xử lý liều phóng xạ trong lĩnh vực hạt nhân,
thu thập các thông số trong lĩnh vực sinh học,
nông học. Bên cạnh đó, kết quả của đề tài
còn là tài liệu tham khảo giúp các em sinh
viên có một kiến thức thực tế về dây chuyền
sản xuất tự động, với việc thu thập dữ liệu và
điều khiển giám sát quá trình thông qua máy
tính, tránh sự bỡ ngỡ khi sinh viên có điều
kiện tiếp cận với các dây chuyền sản xuất
dạng này trong thực tế.
Tạo các mạch cảm biến thu nhận các thông
số từ môi trường bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm,
cường độ ánh sáng
Tìm hiểu các loại PLC và tận dụng khả năng
của từng loại
Khai thác công cụ PLC cho việc xây dựng hệ
thống thu thập và điều khiển dữ liệu tự động
thực hiện các công việc: tưới nước, thắp
sáng, điều khiển quạt, điều khiển cửa cuốn
Xây dựng chương trình điều khiển tự động
trong mô hình nhà kính

Hệ thống điều khiển nhà kính
dùng PLC phục vụ trong nông
nghiệp công nghệ cao.
Hệ thống hoạt động tốt, ổn
định, tự động làm việc trong
điều kiện môi trường bình
thường. Dữ liệu được thu thập
từ các mạch đo cảm biến, xử lý
và điều khiển bằng chương
trình trên bộ xử lý trung tâm
dùng PLC.

ThS. Nguyễn
Hồng Minh
Khoa Vật lý

20tr
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9.

10.

11.

12.

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG MỘT SỐ
BÀI THÍ NGHIỆM
THỰC TẬP VẬT LÝ
HẠT NHÂN TRÊN HỆ
ST360, ST370 VÀ
UCS30

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

Là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên
ngành Vật Lý, Điện tử truyền thông.
Có thể thực hiện chuyển giao công nghệ khi
mở rộng kết quả nghiên cứu.
Xây dựng một số bài thí nghiệm dựa trên Thiết kế các bài thí nghiệm
các thiết bị được nhà trường vừa trang bị Bài báo khoa học
gồm ST360, ST370 và UCS30.
Giáo trình thực tập
Viết giáo trình thực tập cơ sở vật lý hạt nhân.

Nghiên cứu thành Đánh giá được khả năng chiết xuất nhóm
phần saponin trong saponin từ dây thường xuân Đà Lạt
dây thường xuân ở Đà
Phân lập được 2 hợp chất saponin tinh khiết
Lạt
và xác định được cấu trúc của chúng

Xây dựng Quy trình xác định urani và
Nghiên cứu xác định
thori
trên hệ phân tích khối phổ ICP-MS, ứng
uran và thori trong
đất bằng phương pháp dụng để phân tích hai nguyên tố này trong
các đối tượng nghiên cứu.
khối phổ ICP-MS.
Nghiên cứu sự phân
bố hàm lượng của
Cu2+ và Zn2+ lên cây
rau xà lách mỡ
(Lactuca sativa L.) và
cây cà rốt (Daucus
carota L.) được trồng
trên nền đất chuyên
canh rau Đà Lạt.

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

- Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của việc sử
dụng đất trồng bị nhiễm các ion kim loại
Cu2+, Zn2+ đến sự tích lũy chúng trong rau xà
lách mỡ và cà rốt được trồng tại vùng chuyên
canh rau Đà Lạt.
- Góp phần hỗ trợ đào tạo 1 Nghiên cứu sinh
chuyên ngành Hóa phân tích.

Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở
khoa học để tiếp tục nghiên
cứu quy trình chiết xuất hoạt
chất ở quy mô lớn hơn nhằm
ứng dụng tạo sản phẩm mới từ
nguồn nguyên liệu thường
xuân tại Đà Lạt.
Kết quả của đề tài này là cơ sở
để tiếp tục nghiên cứu xác định
hàm lượng các nguyên tố
phóng xạ khác trên các đối
tượng địa chất, môi trường,
sinh học trong tỉnh Lâm Đồng.
Kết quả của đề tài này là cơ sở
để tiếp tục nghiên cứu sự phân
bố hàm lượng của các ion kim
loại khác lên các loại cây trồng
khác. Các khảo sát về hóa học
sẽ là cơ sở để giải thích cơ chế
của hiện tượng, đưa ra các giải
pháp xử lý phù hợp, chọn lựa
giống cây trồng thích hợp với

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

CN. Nguyễn
Thị Minh Sang
20tr

TS. Trịnh Thị
Điệp
Khoa Hóa học
20tr

CN. Huỳnh
Phương Thảo
Khoa hóa học

20tr

ThS. Lê Thị
Thanh Trân
Khoa Hóa học
20tr
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13.

14.

15.

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

điều kiện thổ nhưỡng và hiện
trạng ô nhiễm như hiện nay khi
kết hợp với các ngành Sinh
học, Nông lâm, Môi trường.
Sự kết hợp trong nghiên cứu
và đề xuất các giải pháp ứng
dụng vào thực tiễn sẽ mở ra
hướng nghiên cứu - ứng dụng
mang tính đa ngành - xu hướng
phát triển của khoa học hiện
đại.
- Tạo cơ sở cho việc ứng dụng các hợp chất Có thể chuyển giao đề tài để
ThS. Hoàng
Chiết xuất hợp chất
Thị Bình
thứ cấp trong cây thùa có nguồn gốc tự nhiên trong việc bảo vệ thực ứng dụng trong việc phòng trừ
vật.
sâu
hại
Khoa
Sinh học
(Agave marginata
- Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ
Bail.) ở Đà Lạt và
ứng dụng trong lĩnh sâu bệnh từ cây thùa (Agave marginata Bail.)
vực diệt trừ sâu hại.
CÁC YẾU TỐ ẢNH
Khảo sát thực trạng về thói quen và hành vi Nghiên cứu cho thấy các yếu
CN. Phạm
HƯỞNG ĐẾN XU
mua sắm hàng nội địa của người tiêu dùng tố ảnh hưởng đến quyết định
Viết Cường
HƯỚNG MUA HÀNG
trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
mua hàng nội của người tiêu
Khoa KTNỘI ĐỊA CỦA NGƯỜI Đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp dùng, xa hơn là giúp các doanh
QTKD
TIÊU DÙNG TẠI
phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
nghiệp xác định các vấn đề cần
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
khắc phục từ đó đáp ứng nhu
cầu của khách hàng ngày càng
tốt hơn.
CÁC YẾU TỐ CỦA
Sự thỏa mãn của khách hàng là yếu tố rất
ThS. Bùi Thị
CHẤT LƯỢNG DỊCH
quan trọng quyết định sự thành công hay thất
Kim Dung
VỤ SIÊU THỊ ẢNH
bại của một doanh nghiệp, đặc biệt là các
Khoa KTHƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch
QTKD
LÒNG CỦA KHÁCH
vụ. Tuy nhiên, việc cải tiến chất lượng dịch
HÀNG - MỘT NGHIÊN
vụ và gia tăng khả năng cạnh tranh của một

KINH PHÍ

25tr

15tr

15tr

CỨU TẠI ĐÀ LẠT
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16.

TÊN ĐỀ TÀI

Các nhân tố tác động
đến việc thực hiện
trách nhiệm xã hội
(Corporate Social
Responsibility-CSR)
của các doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV)

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

số siêu thị tại Tp.Đà Lạt hiện nay chưa được
thực hiên một cách tốt nhất. Nhằm góp phần
giúp các siêu thị tại Đà Lạt có thêm cơ sở
trong việc làm hài lòng khách hàng tốt nhất,
và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ của các siêu thị, nghiên
cứu này có các mục đích sau:
(1) Xác định các yếu tố có khả năng tác
động vào sự thỏa mãn của khách hàng
khi mua sắm tại các siêu thị ở Đà Lạt.
(2) Xây dựng thang đo lường các yếu tố
trên.
(3) Xây dựng và kiểm định mô hình lý
thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố
trên với sự thỏa mãn của khách hàng
khi mua sắm tại các siêu thị ở Đà Lạt.
Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng
của khách hàng theo các yếu tố nhân khẩu
học.
 Khảo sát thực trạng thực hiện trách Kết quả của nghiên cứu là ứng
nhiệm xã hội (CSR) của các DNNVV dụng hiệu quả cho các doanh
nghiệp thực hiện chiến lược
ở Việt Nam.
kinh doanh, thực hiện CSR là
một trong những hình thức để
 Nghiên cứu các nhân tố tác động, làm doanh nghiệp nâng cao uy tín,
cản trở việc thực hiện trách nhiệm xã thương hiệu của mình, tạo vị
hội của các DNNVV
thế trong hoạt động kinh
doanh. Ngoài ra, sản phẩm của
Đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện việc nghiên cứu sẽ là tài liệu tham
khảo hữu ích trong việc thực
thực hiện trách nhiệm xã hội cho các
DNNVV này trên cơ sở các nhân tố đã được thi các chính sách xúc tiến, cải
thiện, nâng cao nhận thức trách
kiểm chứng

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Nguyễn
Thị Lành
Khoa KTQTKD

15tr
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TÊN ĐỀ TÀI

17.

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN
VÀ GIÁ TRỊ CÁ NHÂN
TÁC ĐỘNG TỚI LÒNG
TRUNG THÀNH CỦA
DU KHÁCH – (NGHIÊN
CỨU TẠI THÀNH PHỐ
ĐÀ LẠT).

18.

19.

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

Nhận diện các yếu tố tác động đến sự hài
lòng và từ đó lên lòng trung thành của du
khách tại điểm đến Đà Lạt.
Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
nêu trên lên sự hài lòng và lòng trung thành
của du khách.
Nghiên cứu sự khác biệt của sự hài lòng và
lòng trung thành của du khách theo yếu tố
nhân khẩu.
Đưa ra hàm ý về quản trị điểm đến Đà Lạt
nhằm nâng cao sự hài lòng và lòng trung
thành của du khách đối với Đà Lạt.

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Những kết quả nghiên cứu có
thể làm tài liệu tham khảo hữu
ích cho các cơ quan ban ngành,
các công ty du lịch để hiểu rõ
hơn về những yếu tố tác động
đến sự hài lòng và lòng trung
thành của du khách. Từ đó, có
những kế hoạch, chính sách,
chiến lược tập trung vào những
yếu tố chủ đạo nhằm nâng cao
sự hài lòng và lòng trung thành
của du khách.

Mục tiêu chung của đề tài là xác định
phương pháp sản xuất dầu từ quả bơ sử dụng
enzyme đạt tiêu chuẩn phục vụ cho thực
phẩm và mỹ phẩm.
Mục tiêu cụ thể của đề tài là:
- Xác định và lựa chọn nguyên liệu phù
hợp cho quá trình chiết dầu bơ.
- Xác định loại enzyme phù hợp cho
quá trình chiết dầu từ quả bơ. Tối ưu hóa các
thông số thực nghiệm như tỷ lệ enzyme/cơ
chất, thời gian thủy phân, pH dịch thủy phân,

Đề tài thực hiện là môi trường
tốt để nâng cao nâng lực
nghiên cứu cho giảng viên, là
môi trường cho sinh viên học
tập và rèn luyện kỹ năng nghề
nghiệp và bước đầu làm quen
với nghiên cứu khoa học, đặc
biệt là sinh viên ngành công
nghệ sau thu hoạch.

KINH PHÍ

ThS. Trương
Quang Thái
Khoa KTQTKD
20tr

ThS. Trương
Thị Lan Anh
Khoa Nông
Lâm

NGHIÊN CỨU MỘT
Xác định môi trường nhân nhanh rễ bất
SỐ YẾU TỐ MÔI
TRƯỜNG
TRONG định;
NUÔI CẤY RỄ BẤT
ĐỊNH ĐẢNG SÂM - Nhân sinh khối rễ Đảng sâm trong các
(Codonopsis
javanica bioreactor nhỏ (5lít).
Blume) IN VITRO

Nghiên cứu chiết dầu
từ quả bơ (Persea
americana Mill.) sử
dụng phương pháp
enzyme

CHỦ ĐỀ TÀI

20tr

ThS. Đinh
Quảng Anh
Khoa Nông
Lâm
20tr

Kết quả nghiên cứu là tài liệu
để ứng dụng trong giảng dạy
8
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20.

21.

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

nhiệt độ để nâng cao hiệu suất thu hồi và chất tại bộ môn Công nghệ sau thu
lượng dầu.
hoạch, Trường Đại học Đà Lạt
Đánh giá chất lượng dầu sau khi chiết.
Đề tài thực hiện sẽ góp phần
tạo sự đa dạng sản phẩm từ
quả bơ, giải quyết đầu ra ổn
định cho người trồng bơ nói
riêng và phát triển công nghệ
chế biến nói chung.
Đề tài được thực hiện thành
công ở quy mô phòng thí
nghiệm sẽ có khả năng triển
khai trên quy mô sản xuất lớn
hơn.
CHỌN LỌC MỘT SỐ
Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu Có thể dụng cao thuốc làm
DƯỢC THẢO ĐẶC
nghiên cứu, xác định các cây thuốc đặc trưng chất bổ sung vào môi trường
TRƯNG Ở LÂM ĐỒNG mọc trong tự nhiên và trồng ở khu vực Lâm
lên men
CÓ KHẢ NĂNG
Đồng có khả năng hỗ trợ vi khuẩn L.casei
PREBIOTIC LÀM
hoặc B.fibidum có thể dùng làm nguyên liệu Tiếp tục nghiên cứu trên các
NGUYÊN LIỆU TẠO
để sản xuất Symbiotic dùng cho người và đối tượng là VSV khác.
SYNBIOTIC
động vật.
Khảo sát cơ cấu và
Nghiên cứu “Khảo sát cơ cấu và phương
phương thức sử dụng thức sử dụng năng lượng điện của người dân
điện của người dân trên địa bàn Thành phố Đà Lạt” được tiến
trên địa bàn Thành hành nhằm mục tiêu:
phố Đà Lạt
 Đưa ra hiện trạng cơ cấu sử dụng điện
của người dân trong hoạt động sinh hoạt
và sản xuất trên địa bàn Thành phố Đà
Lạt.
 Đánh giá được sự hiểu biết; thái độ và

Sản phẩm là tài liệu tham
khảo tốt đối với các nghiên
cứu liên quan hoặc nghiên cứu
mở rộng.
Cung cấp cơ sở thực tiễn cho
việc lựa chọn nội dung,
phương pháp và hình thức phù
hợp của công tác truyền thông
tiết kiệm điện tại địa phương.

CHỦ ĐỀ TÀI

ThS. Nguyễn
Thị Thăng
Long
Khoa Nông
Lâm

KINH PHÍ

20tr

ThS. Nguyễn
Thị Cúc
Khoa MT&TN
20tr
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TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

hành vi trong hoạt động sử dụng điện Kết quả của nghiên cứu góp
của từng nhóm người tiêu dùng trên địa phần vào công tác quản lý Nhà
bàn thành phố Đà Lạt.
nước trong lĩnh vực tiêu thụ
điện tiết kiệm và hiệu quả
Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập được
xác định mối quan hệ giữa đặc điểm của đối
tượng sử dụng điện - người dân trên địa bàn
thành phố Đà Lạt và phương thức sử dụng
điện của họ. Trong đó, đặc điểm của đối
tượng sử dụng điện được mô tả thông qua
những dữ liệu về thông tin cá nhân, điều kiện
kinh tế, sự hiểu biết về sử dụng hợp lý và tiết
kiệm điện…; phương thức sử dụng điện được
mô tả qua thái độ, hành vi sử dụng điện của
đối tượng sử dụng điện.
22.

23.

TÍNH TOÁN PHÁT
THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
TỪ CHĂN NUÔI LỢN
TẬP TRUNG VÀ
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
GIẢM PHÁT THẢI
QUA MÔ HÌNH
BIOGAS

Tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong Nhân rộng và áp dụng phương CN. Nguyễn
Thị Thanh
hoạt động chăn nuôi lợn tập trung trên địa pháp tiếp cận này cho các tính
Thuận
bàn Lâm Đồng.
toán phát thải từ chăn nuôi lợn
tập trung tại các cơ sở và địa Khoa MT&TN
- Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà
phương khác.
kính từ mô hình biogas.

Xây dựng chỉ số sử
dụng nước tưới cho
một số loại rau tại Đà
Lạt

Xây dựng hệ số sử dụng nước tưới cho một Cung cấp phương pháp tiến CN. Ya Vinh
hành những nghiên cứu, đánh Khoa MT&TN
số loại rau được trồng tại Đà Lạt.
giá cơ cấu sử dụng nước cho
Đánh giá cơ cấu sử dụng nước tưới cho một
các loại cây trồng trongnông
số loại rau của người dân tại Đà Lạt.
nghiệp.

20tr

- Làm tiền đề để tiến hành các
tính toán phát thải khí nhà kính
từ các hoạt động khác trong
lĩnh vực nông nghiệp.

20tr

Áp dụng chỉ số sử dụng nước
tưới của các loại cây trồng để
10
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TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ước lượng nhu cầu sử dụng
nước tưới tại địa phương,
hướng tới sử dụng tài nguyên
nước một cách hiệu quả.
24.

25.

26.

MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM
CỦA TIỂU THUYẾT
LỊCH SỬ
TRONG GIAI ĐOẠN
VĂN HỌC VIỆT NAM
SAU 1975

Phục vụ quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các
đặc điểm về nội dung và thi pháp của tiểu
thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam sau
1975.
Phục vụ quá trình giảng dạy học phần Văn
học Việt Nam giai đoạn sau 1975.

Đề tài mở ra hướng nhìn mới
khi nghiên cứu, tìm hiểu đặc
điểm thể loại, tác phẩm văn
chương.

Đặc điểm văn hóa gia
đình
của
người
M'nông hiện nay tại xã
Đăk N'Drung, huyện
Đăk Song, tỉnh Đăk
Nông

Chế độ mẫu hệ từ lâu đã được quan tâm
nghiên cứu với nhiều khía cạnh khác nhau.
Nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên
cứu vào vấn đề văn hóa gia đình mẫu hệ. Vì
vậy, việc chọn đề tài: Đặc điểm văn hóa gia
đình của người M'nông hiện nay tại xã Đăk
N'Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông,
chúng tôi nhằm mục tiêu tìm hiểu về văn hóa
gia đình M'nông - một dân tộc theo chế độ
mẫu hệ đã sinh sống lâu đời ở khu vực Tây
Nguyên, đặc biệt là ở Đăk Nông - một tỉnh
thuộc miền đất Nam Tây Nguyên.

Kết quả nghiên cứu có thể làm
tài liệu tham khảo cho sinh
viên ngành Văn hóa học và
những người quan tâm.

ĐẶC
ĐIỂM
NGHĨA CỦA
NGỮ
THƠ
XUÂN DIỆU

NGỮ Mục tiêu chính của đề tài là thử tiếp cận thơ
NGÔN tình Xuân Diệu dưới giác độ ngôn ngữ thơ.
TÌNH Từ đó, nhằm xác định những điểm độc đáo,

đặc sắc về phương pháp dụng ngôn nghệ
thuật trong việc thể hiện niềm ham yêu khát
sống, tha thiết với đời của nhà thơ.

ThS. Lê Ngọc
Bính
Khoa
NV&VHH
10tr

- Đề tài dùng làm tài liệu học
tập cho sinh viên, dùng làm tài
liệu tham khảo cho những ai
quan tâm nghiên cứu.
ThS. Lê Thị
Thanh Đạm
Khoa
NV&VHH

- Đề tài góp phần nâng cao khả
năng nghiên cứu khoa học của
nhóm nhằm phục vụ tốt cho
công tác chuyên môn.

20tr

Đề tài là một minh chứng cho ThS. Đặng Thị
việc tiếp cận một tác phẩm văn
Lành
học dưới giác độ ngôn ngữ
Khoa
học. Với hướng tiếp cận này,
NV&VHH
sẽ soi sáng nhiều điều đối với
các nhà nghiên cứu văn học.

10tr
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TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

Bởi sự thành công hay thất bại
của một tác phẩm văn học phụ
thuộc vào tài năng sáng tạo
nghệ thuật dựa trên chất liệu
ngôn ngữ vốn có của người
nghệ sĩ.
Xuân Diệu là một trong
những nhà thơ lớn của văn học
hiện đại, nên khá nhiều bài thơ
tình của Xuân Diệu được đưa
vào giảng dạy ở trường phổ
thông, cao đẳng, đại học. Tuy
nhiên, việc giảng dạy ngôn ngữ
thơ Xuân Diệu chưa được đề
cập, phân tích cụ thể. Với đề tài
này, chúng tôi mong muốn góp
phần nhỏ vào việc dạy học tác
gia và tác phẩm Xuân Diệu
trong nhà trường hiện nay.
27.

Đặc điểm thi pháp tiểu
thuyết sử thi của
A.Tolstoy qua Con
đường đau khổ

Thể loại tiểu thuyết sử thi và tác giả
A.Tolstoy cùng bộ Con đường đau khổ đã
được quan tâm nghiên cứu nhưng chưa có
công trình nào đi sâu vào nghiên cứu nguồn
gốc, sự hình thành, phát triển của thể loại
này; những đóng góp của A.Tolstoy cho thể
loại tiểu thuyết sử thi…Vì vậy, với đề tài
“Đặc điểm thi pháp tiểu thuyết sử thi của
A.Tolstoy qua Con đường đau khổ”, chúng
tôi nhằm hai mục tiêu: nghiên cứu thể loại
tiểu thuyết sử thi và nghiên cứu tác giả
A.Tolstoy. Chúng tôi sẽ nghiên cứu tổng

- Kết quả nghiên cứu có thể
làm tài liệu tham khảo cho sinh
viên ngành Ngữ văn và những
người quan tâm đến Văn học
Nga cũng như thể loại tiểu
thuyết sử thi.

ThS. Phan Thị
Hà Thắm
Khoa
NV&VHH
10tr

- Đề tài góp phần nâng cao khả
năng nghiên cứu khoa học của
bản thân nhằm phục vụ tốt cho
công tác chuyên môn cũng như
làm nghiên cứu sinh trong
12
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MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

TÊN ĐỀ TÀI

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

quan về thể loại tiểu thuyết sử thi: khái niệm, tương lai.
lịch sử hình thành, phát triển; sự kết hợp giữa
tính sử thi và tính tiểu thuyết để tạo nên thể
loại tiểu thuyết sử thi; Ảnh hưởng của thể
loại tiểu thuyết sử thi Nga đối với tiểu thuyết
sử thi cách mạng Việt Nam. Đặc biệt chúng
tôi sẽ nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp
tiểu thuyết sử thi của A.Tolstoy như phương
thức xây dựng hình tượng nhân vật, lời văn
nghệ thuật, không – thời gian nghệ thuật, quy
mô tiểu thuyết….
28.

29.

VẬN DỤNG LUẬT
TỤC CỦA NGƯỜI MẠ
Ở THỊ XÃ GIA NGHĨA,
TỈNH ĐẮK NÔNG
VÀO VIỆC QUẢN LÝ
CỘNG ĐỒNG

QUAN

HỆ

- Nghiên cứu cơ bản: tập trung sưu tầm, hệ
thống hóa và nghiên cứu toàn bộ những nội
dung luật tục của người Mạ trên địa bàn thị
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; nêu lên những
đặc trưng quan trọng của luật tục của người
Mạ; thông qua việc nghiên cứu luật tục, phác
họa những đặc trưng nổi bật trong tổ chức xã
hội, sinh hoạt kinh tế, phong tục tập quán của
người Mạ được phản ánh thông qua luật tục;
làm sáng tỏ vai trò, vị trí và cách thức vận
hành của luật tục trong xã hội truyền thống
cũng như làm rõ vai trò của luật tục người
Mạ trong việc thi hành Pháp luật giai đoạn
hiện nay, thể hiện ở hai mặt tích cực và hạn
chế trong việc quản lý xã hội, phát triển đời
sống và phát huy bản sắc văn hóa của nhóm
địa phương tộc người.

Kết quả nghiên cứu là nguồn
tài liệu tham khảo có giá trị
cho việc giảng dạy và học tập
các học phần thuộc chuyên
ngành dân tộc học của khoa
Lịch sử và môn Luật tục của
khoa Luật học, Đại học Đà
Lạt.

GIỚI Nghiên cứu về quan hệ giới trong hôn nhân Kết quả nghiên cứu là nguồn

của người Lạch, biểu hiện ở các khía cạnh: tài liệu tham khảo có giá trị

TS. Bùi Văn
Hùng
Khoa Lịch sử

25tr

ThS. Trần Thị
Hiền

15tr
13

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

TRONG HÔN NHÂN Vai trò ông cậu và cha mẹ trong hôn nhân; cho việc giảng dạy và học tập

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

Khoa Lịch sử

VÀ GIA ĐÌNH CỦA vai trò của cô dâu, chú rể trong hôn nhân, các học phần thuộc chuyên
vấn đề cư trú sau hôn nhân.
ngành dân tộc học của khoa
NGƯỜI LẠCH Ở LÂM Nghiên cứu vai trò, trách nhiệm và quyền lợi Lịch sử.
của những người đàn ông và những người
ĐỒNG
đàn bà trong gia đình: vai trò của cha mẹ
trong gia đình; vai trò của vợ chồng trong gia
đình; vai trò của các thành viên nam nữ khác
trong gia đình. Trong đó, tập trung khảo sát
vai trò giới trong các lĩnh vực: phân công và
quản lý lao động và đóng góp kinh tế cho gia
đình; nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con
cái; quản lý, kế thừa tài sản; thực hiện các lễ
tục, sinh hoạt văn hóa của gia đình; giao
thiệp với bên ngoài…
30.

31.

TÍCH HỢP BÀI TẬP
MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH
GIÁ THEO HÌNH
THỨC HỒ SƠ TÀI
LIỆU HỌC CÁ NHÂN
VÀO VIỆC VIẾT THƯ
TÍN THƯƠNG MẠI

Sử dụng kĩ thuật phản
hồi tích cực trong dạy
– học học phần
Phương pháp giảng
dạy bộ môn Sinh học

Tìm hiểu các NC về bài tập mô phỏng và ứng
dụng của phương pháp này trong việc dạy
tiếng Anh thương mại.
Tìm hiểu các NC về cách sử dụng hồ sơ tài
liệu học cá nhân trong quá trình đánh giá,
tính hiệu quả của hình thức đánh giá này lên
quá trình phát triển ngôn ngữ của sinh viên.
Sử dụng kĩ thuật phản hồi tích cực trong dạy
– học học phần Phương pháp giảng dạy bộ
môn.

01 bài báo in trên tạp chí KH
Trường.

Kết quả nghiên cứu của đề tài
sẽ là cơ sở để sử dụng kĩ thuật
phản hồi hiệu quả trong dạy
học nói chung và dạy học học
phần Phương pháp giảng dạy
bộ môn Sinh học.

ThS. Hứa Thị
Tin
Khoa Ngoại
ngữ

20tr

ThS. Nguyễn
Thị Ái Minh
Khoa Sư phạm
19tr

Đề tài có thể phát triển theo
hướng: Sử dụng kĩ thuật phản
14

STT

32.

TÊN ĐỀ TÀI

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI
PHỤ NỮ QUA SỬ THI
M’ NÔNG

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

Nghiên cứu đề tài “Hình tượng nhân vật
người phụ nữ qua sử thi M’nông” chúng tôi
tập trung tìm hiểu về hình tượng người phụ
nữ trong sử thi M’nông để làm sáng tỏ vẻ
đẹp của người phụ nữ cả về hình thể lẫn tâm
hồn, tìm hiểu vai trò của họ trong gia đình và
ngoài xã hội, đồng thời tìm hiểu nghệ thuật
khắc họa hình tượng nhân vật… Với những
kết quả đạt được, người viết hy vọng sẽ góp
thêm tiếng nói khoa học để khẳng định giá trị
riêng của sử thi Tây Nguyên, góp phần đem
đến một cái nhìn đầy đủ, sâu sắc hơn về vai
trò của người phụ nữ trong cộng đồng người
M’nông. Đó cũng chính là ý nghĩa khoa học
và thực tiễn của đề tài. Đây cũng là một cơ
hội tốt cho bản thân tác giả có thêm kiến thức
cũng như rèn luyện những phương pháp
nghiên cứu khoa học đã được học tập, tìm
hiểu.
Đề tài là nền tảng cho việc nghiên cứu khi
muốn tìm hiểu sâu thêm về văn hóa, văn học
dân gian Việt Nam, ít nhiều hữu ích đối với
những ai nghiên cứu và giảng dạy về sử thi,
là nguồn tài liệu đáng tin cậy để sinh viên
ngành Văn học, Việt Nam học tham khảo,
học tập khi nghiên cứu văn hóa, văn học
Việt Nam. Thêm vào đó, đề tài này cũng là
một sự chuẩn bị để chúng tôi thực hiện tốt
hơn đề cương nghiên cứu sinh của mình
trong thời gian tới.

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

hồi để hướng dẫn sinh viên tự
học.
Với những kết quả đạt được,
người viết hy vọng sẽ góp
thêm tiếng nói khoa học để
khẳng định giá trị riêng của sử
thi M’nông nói riêng, sử thi
Tây Nguyên nói chung. Đề tài
sẽ góp một cái nhìn chi tiết, cụ
thể, có hệ thống về hình tượng
người phụ nữ M’nông qua sử
thi. Ngoài ra, đề tài là nền tảng
cho việc nghiên cứu khi muốn
tìm hiểu sâu thêm về sự thi
Tây Nguyên Việt Nam trong
một giai đoạn lịch sử, ít nhiều
hữu ích đối với những ai
nghiên cứu và giảng dạy trong
lĩnh vực văn hóa, văn học Việt
Nam, là nguồn tài liệu đáng tin
cậy để sinh viên ngành Văn
học, Việt Nam học tham khảo,
học tập.

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Lê Thị
Quỳnh Hảo
Khoa Quốc tế
học

25tr

15

STT

TÊN ĐỀ TÀI

33.

VĂN HÓA ỨNG XỬ
TRONG GIA ĐÌNH
CỦA NGƯỜI HÀN VÀ
NGƯỜI VIỆT QUA
TỤC NGỮ

34.

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm hướng
đến hai mục tiêu chính. Thứ nhất là khái quát
được một số nét đặc trưng về văn hóa ứng xử
trong gia đình của người Hàn và người Việt
qua tục ngữ. Thứ hai là thông qua tìm hiểu ý
nghĩa, nguồn gốc của các câu tục ngữ để chỉ
ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa
văn hóa ứng xử của người Hàn và người
Việt. Ngoài ra, mục tiêu thiết thực nhất, quan
trọng nhất của đề tài chính là góp phần giúp
cho sự hiểu biết văn hóa của hai dân tộc Hàn
và Việt.

Trong bối cảnh chưa có nhiều
tư liệu tiếng Việt về văn hóa
Hàn qua tục ngữ, đề tài sẽ góp
thêm một tư liệu mới cho
những ai quan tâm đến văn hóa
Hàn, tục ngữ Hàn nói chung,
văn hóa ứng xử trong gia đình
nói riêng.

SHAMAN
TRONG
Nghiên cứu đề tài Shaman trong văn
VĂN HÓA DÂN GIAN hóa dân gian Việt - Hàn chúng tôi tập trung
VIỆT - HÀN
tìm hiểu, đối chiếu, so sánh, phân tích các

vấn đề liên quan đến các thầy Đồng người
Việt và Mudang người Hàn để làm sáng tỏ
những điểm tương đồng và khác biệt. Trên
cơ sở đó giúp ta có thể hiểu hơn về con
người, văn hóa của người dân xứ sở kim chi,
đồng thời cũng từ nghiên cứu này sẽ giúp
chúng ta hiểu hơn về sự giao lưu văn hóa của
hai quốc gia, dân tộc và qua đó góp phần vào
việc nhìn nhận một cách sâu sắc giá trị văn
hóa truyền thống của người dân Việt Nam,

Đề tài còn cung cấp những
thông tin xác thực, có thể sử
dụng làm tài liệu tham khảo
trong nghiên cứu, giảng dạy
môn Văn học Hàn Quốc, Văn
hóa Hàn Quốc cho sinh viên
ngành Hàn Quốc học tại
Trường Đại học Đà Lạt.
Kết quả nghiên cứu của đề tài
sẽ góp phần làm sáng tỏ một
khía cạnh tiêu biểu trong văn
hóa truyền thống Việt - Hàn;
đồng thời là nền tảng cho việc
nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn
về các vấn đề liên quan đến
văn hóa dân gian hai nước.
Mặt khác, những kết quả đạt
được sẽ rất hữu ích đối với
những ai nghiên cứu và giảng
dạy về lịch sử, văn hóa Việt Hàn cùng những người quan

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Nguyễn
Thị Hồng
Hạnh
Khoa Quốc tế
học

10tr

ThS. Bùi Thị
Thoa
Khoa Quốc tế
học

25tr

16

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

TÊN ĐỀ TÀI

STT

Hàn Quốc.

35.

SỰ THAY ĐỔI NGHỀ Đề xuất các giải pháp về mặt chính sách
NGHIỆP, VIỆC LÀM nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của
CỦA

NGƯỜI

NHẬP CƯ

36.

dân nhập cư và các giải pháp ổn định các

DÂN cụm dân cư, tạo điều kiện phát huy tích cực

ĐẾN ĐÀ LẠT HIỆN
NAY
KHÁM PHÁ KHẢ
NĂNG PHỤC HỒI CỦA
THANH THIẾU NIÊN
NGHIỆN MA TÚY:
NGHIÊN CỨU
TRƯỜNG HỢP TẠI
TRUNG TÂM 0506
ĐỨC TRỌNG – LÂM
ĐỒNG

những đóng góp của người dân nhập cư vào
cộng đồng nơi đến.
-

Thực trạng thanh thiếu niên nghiện ma
túy
Tác động và hệ quả của việc nghiện ma
túy
Các yếu tố bảo vệ và nguy cơ đôi với
thanh thiếu niên nghiện ma túy
Khung phân tích về khả năng phục hồi
Ý nghĩa của đề tài đối với thực hành công
tác xã hội

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

tâm. Đồng thời, đề tài còn là
nguồn tài liệu đáng tin cậy cho
sinh viên các ngành Việt Nam
học, Hàn Quốc học và Đông
phương học tham khảo, học
tập.
Đề tài là hướng phát triển đề
tài nghiên cứu sinh của chủ
nhiệm đề tài và sẽ được phát
triển để hình thành những
nhánh nhỏ cho luận văn thạc
sỹ của các thành viên làm đề
tài sau này.
Đề tài sẽ góp phần xây dựng
một khung phân tích chuẩn về
các khả năng phục hồi của
thanh thiếu niên nghiện ma
túy. Khung phân tích này sẽ là
khung tham khảo hữu ích cho
Bộ Lao động thương binh và
xã hội, các cơ sở cai nghiện,
những cá nhân, tổ chức quan
tâm đến vấn đề chất gây
nghiện có cơ sở để xây dựng
một quy trình cai nghiện –
phục hồi cho thanh thiếu niên
góp phần giúp họ cai nghiện –
phục hồi và phát triển toàn
diện.

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Vũ Thị
Thùy Dung
Khoa CTXH
25tr

ThS. Nguyễn
Thị Minh Hiền
Khoa CTXH

25tr

17

STT

TÊN ĐỀ TÀI

37.

ÁP DỤNG MÔ HÌNH
QUẢN LÝ TRƯỜNG
HỢP CÔNG TÁC XÃ
HỘI VÀO VIỆC ĐIỀU
TRỊ VÀ HỖ TRỢ
NGƯỜI CAI NGHIỆN
MA TÚY TẠI CÁC CƠ
SƠ XÃ HỘI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

Cơ sở lý luận quản lý trường hợp công tác xã Có thể áp dụng cho các trung
hội và áp dụng vào việc điều trị cai nghiện và tâm hoặc cơ sở xã hội cung cấp
dịch vụ điều trị, giúp đỡ người
hỗ trợ người sử dụng ma túy.
cai nghiện ma túy trong cả
Thực trạng, nhu cầu áp dụng quản lý trường nước.
hợp công tác xã hội vào việc điều trị và hỗ
trợ người cai nghiện ma túy trong các trung
tâm giáo dục lao động xã hội hiện nay.

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Nguyễn
Hữu Tân
Khoa CTTXH

25tr

Đề xuất một mô hình quản lý trường hợp
công tác xã hội cho người cai nghiện ma túy
có thể áp dụng cho trung tâm giáo dục lao
động xã hội.
Áp dụng thử nghiệm mô hình quản lý trường
hợp công tác xã hội cho người cai nghiện ma
túy tại Trung tâm 05-06, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng.
38.

39.

NGHIÊN CỨU HOẠT
ĐỘNG QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÁC KHÁCH SẠN
4 - 5 SAO TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH LÂM
ĐỒNG

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu hoạt
động quản trị nhân lực tại các khách sạn 4 - 5
sao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh
giá thực trạng hoạt động, đưa ra những kết
quả đạt được và những vấn đề còn tồn đọng
trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực; từ
đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động
quản trị nguồn nhân lực tại các khách này.

Phân tích và làm sáng tỏ những

QUAN NIỆM CỦA quan niệm cơ bản của Nho giáo về
NHO GIÁO VỀ ĐẠO đạo đức người cầm quyền, từ đó chỉ
ĐỨC CỦA NGƯỜI ra một số nguyên tắc và giải pháp cơ

Kết quả của đề tài được làm tài
liệu nghiên cứu học tập cho
sinh viên ngành Quản trị dịch
vụ Du lịch và Lữ hành (chuyên
ngành Quản trị khách sạn –
nhà hàng), làm tài liệu tham
khảo cho các khách sạn (đặc
biệt là hệ thống khách sạn 4 –
5 sao) trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng trong công tác quản trị
nguồn nhân lực.

CN. Văn Thị
Nguyên
Khoa CTXH

15tr

ThS. Bùi Long
Dung
Khoa Lý luận
chính trị

10tr
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40.

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

CẦM QUYỀN VÀ Ý
NGHĨA
CỦA
NÓ
TRONG CÔNG TÁC
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CÁN
BỘ,
CÔNG
CHỨC Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY

bản nhằm kế thừa, phát huy các giá
trị tích cực, hạn chế những tác động
tiêu cực trong quan niệm cơ bản của
Nho giáo về đạo đức người cầm
quyền trong công tác giáo dục đạo
đức cho đội ngũ cán bộ, công chức ở
nước ta hiện nay.

TƯỞNG
HỒ
CHÍ
MINH VỀ MỐI QUAN
HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI
DÂN TRONG ĐIỀU
KIỆN ĐẢNG CẦM
QUYỀN

Sức mạnh của nhân dân là yếu tố then
chốt quyết định sự thành công của mọi cuộc
cách mạng, là vấn đề cốt yếu để khẳng định
vai trò lãnh đạo của Đảng. Khi giành được
chính quyền, một thử thách hết sức nặng nề
của Đảng là người đảng viên cộng sản không
được quên lãng nhiệm vụ, mục đích, lý tưởng
của mình, phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân
dân; trên thực tế, đã có một số cán bộ, đảng
viên thoái hóa biến chất trở thành “quan cách
mạng”, xa dân, khinh dân, quan liêu, mệnh
lệnh, không gần dân, hiểu dân làm mất niềm
tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.
Trong những năm gần đây, các thế lực thù
địch không ngừng chống phá Đảng ta, chia rẽ
sự gắn kết giữa Đảng và Dân, nhiệm vụ xây
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch,
vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân là
nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng
tôi chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh mối
quan hệ giữa Đảng với Dân trong điều kiện
Đảng cầm quyền” là một việc cần thiết để
hiểu rõ hơn và nghiên cứu toàn diện, hệ

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Phạm Thị
Thanh Thủy
Khoa Lý luận
chính trị

10tr
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TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

thống tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng
sản Việt Nam, về mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Dân trong điều kiện Đảng cầm
quyền, nêu rõ giá trị lý luận và thực tiễn của
tư tưởng đó đối với cách mạng Việt Nam. Từ
đó đóng góp vào việc nghiên cứu và làm rõ
giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay.
41.

42.

43.

Mục đích nghiên cứu: Mục đích của việc
nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ các vấn đề
pháp lý xoay quanh việc XĐTH do hành vi
làm ÔNMT gây ra.

Tác giả muốn phát triển đề tài
này thành đề tài nghiên cứu
sinh mà tác giả dự định tham
gia.

ThS. Bùi Kim
Hiếu
Khoa Luật

Thứ nhất, nghiên cứu những quy định của
pháp luật về hoạt động thế chấp tài sản bảo
đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại;
Thứ hai, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp
luật tại các ngân hàng thương mại trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thứ ba, dựa trên sự tổng hợp, phân tích, đánh
giá thực trạng, tìm hiểu những bất cập còn
tồn tại để đưa ra những kiến nghị, giải pháp
đối với hoạt động này.
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT Làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về
ĐỘNG CHO THUÊ LẠI hoạt động cho thuê lại lao động;
LAO ĐỘNG VÀ THỰC Đánh giá thực trạng pháp luật điều chỉnh
TIỄN ÁP DỤNG TẠI
hoạt động cho thuê lại lao động tại một số
MỘT SỐ TỈNH Ở KHU tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ;

Đề tài có giá trị tham khảo,
nghiên cứu đối với nội dung
liên quan đến lĩnh vực luật
ngân hàng.

CN. Lê Thị
Thu Hiền
Khoa Luật

NHỮNG VẤN ĐỀ
PHÁP LÝ VỀ XÁC
ĐỊNH THIỆT HẠI DO
HÀNH VI LÀM Ô
NHIỄM MÔI TRƯỜNG
– THỰC TIỄN Ở KHU
VỰC ĐÔNG NAM BỘ
VIỆT NAM HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ
PHÁP LÝ VỀ THẾ
CHẤP TÀI SẢN BẢO
ĐẢM TIỀN VAY TẠI
CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH LÂM
ĐỒNG

VỰC ĐÔNG NAM BỘ

15tr

15tr

Khi có thêm văn bản pháp luật
hướng dẫn về vấn đề này thì đề
tài có thể được tiếp tục nghiên
cứu thêm.

ThS. Nguyễn
Thị Thu Hoài
Khoa Luật

15tr

Đề tài có thể ứng dụng trong
20

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

KINH PHÍ

Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả
thực hiện pháp luật cũng như hoàn thiện các
quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê
lại lao động ở Việt Nam hiện nay.
44.

45.

Thực trạng giám định
tư pháp hình sự tại
một số tỉnh phía nam
và giải pháp hoàn
thiện

một số trường hợp như sau:
góp ý để hoàn thiện pháp luật,
sử dụng trong quá trình quản
lý và phát triển hoạt động cho
thuê lại lao động.
Khảo sát thực trạng giám định tư pháp tại Kết quả nghiên cứu của đề tài
một số tỉnh phía nam
là phản ánh đúng thực tiễn về
Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy định của giám định tư pháp trong tố
pháp luật TTHS về giám định tư pháp
tụng hình sự tại một số tỉnh
phía nam để đề xuất các giải
pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện
chế định này, đồng thời góp
phần vào việc nghiên cứu,
chuẩn bị để kiến nghị Quốc hội
sửa đổi, bổ sung các quy định
giám định tư pháp trong bộ
luật TTHS vào năm 2015.

CHỦ ĐỀ TÀI

Tài liệu có giá trị tham tham
khảo đối với nội dung có liên
quan đến chế tài trong Luật
Thương mại 2005 và Luật Dân
sự 2005. Cũng như thực tế áp
dụng hai loại chế tài này trong
hoạt động kinh doanh, thương
Đề tài không chỉ nghiên cứu so sánh về mại.
bản chất, mối quan hệ giữa hai chế tài này
không chỉ trong Luật Thương mại 2005 mà
còn nghiên cứu so sánh với pháp luật dân sự
hiện hành. Đồng thời, khảo sát một số tranh

MỐI QUAN HỆ GIỮA
Thứ nhất,
CHẾ TÀI PHẠT VI
PHẠM
VÀ
BỒI
Làm rõ bản chất, mối quan hệ giữa hai chế
THƯỜNG THIỆT HẠI tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
THEO
trong Luật Thương mại 2005;
LUẬT THƯƠNG MẠI
Thứ hai,
NĂM 2005

ThS. Nguyễn
Thị Loan
Khoa Luật

15tr

ThS. Lê Văn
Tranh
Khoa Luật

12tr
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MỤC TIÊU,
NỘI DUNG CHÍNH
(tóm tắt)

TÊN ĐỀ TÀI

KẾT QUẢ, SẢN PHẨM
(tóm tắt)

CHỦ ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

ThS. Nguyễn
Danh Hưng

20tr

chấp phát sinh tại Tòa án hay thực tiễn thực
hiện, áp dụng trong quan hệ hợp đồng có
liên quan đến hai loại chế tài này.
Thứ ba,
Đề tài nhằm đánh giá, nhận xétchế tài phạt
vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy
định của Luật Thương mại năm 2005. Đồng
thời đưa ra giải pháp pháp lý cho định hướng
hoàn thiện cho những hạn chế, bất cập của
hai loại chế tài này trong Luật Thương mại
2005.
46.

Nghiên cứu xây dưng
(Bổ sung sau khi họp HĐ do HT trực tiếp
chương trình………

ký)

TỔNG CỘNG: 45đề tài + 01 (BS)
đồng)= 20.000.000 triệu (hai mươi triệu)

KINH PHÍ: 796.000.000 (bằng chữ: bảy trăm chín mươi sáu triệu
Lâm Đồng, ngày 23 tháng 06 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
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